ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง ประมูลจางโครงการจางเหมาบริการ จํานวน 4 โครงการ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
-----------------------------------------

เทศบาลเมือ งสระแกว มีค วามประสงคจ ะประมูล จา งโครงการจ างเหมาบริ การ จํ า นวน 4
โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,429,540.-บาท (เกาลานสี่แสนสองหมื่นเกาพันหารอยสี่สิบบาทถวน) ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. โครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
มีรายละเอียด ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริหาร ดังนี้
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาที่ตองปฏิบัติงานระหวางเวลา
08.00-16.30 น. โดยจะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ
- ชวงเวลาที่เขาดําเนินการ เทศบาลเมืองสระแกวจะกําหนดตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ
สภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายแก ท างราชการไม ว า กรณี ใ ดๆ ในระหว า งเวลาการปฏิ บั ติ ง าน
ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นที่ ภารกิจในการจางเหมาบริการ
ดําเนินการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกวตามภารกิจ
ดังนี้
1) ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของ
เทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการ เปด – ปด ประตูทางเขา
ในเวลากลางวันและกลางคืน วันจันทร – วันอาทิตย ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 72,000 ตารางเมตร
2) ดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร ของเทศบาล
เมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารสํานักงาน และอาคารอื่นๆที่เกี่ยวของ
3) คั ด แยกขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล นํ า ขยะอิ น ทรี ย ห มั ก ทํ า ปุ ย บรรจุ ปุ ย และทํ า งานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ
4) บันทึกขอมูลการชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะที่หนวยงานตางๆนํารถบรรทุกขยะมาทิ้งภายในศูนย
กําจัดขยะฯ ทั้งขาเขา และขาออกใหชัดเจน ถูกตองสามารถนําไปประกอบเปนเอกสารแนบหนังสือแจงหนี้สงให
เทศบาลเมืองสระแกว เดือนละ 1 ครั้ง (ทําขอมูลทุกวันไมเวนวันหยุด)
5) จัดทําเอกสารบันทึกการชั่งน้ําหนักใหกับเทศบาลเมืองสระแกว ตรวจเอกสารหลักฐาน และ
คัดลอกลงรายการตางๆ รวบรวมขอมูลและสถิติ จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ คอยอํานวย
ความสะดวกในการตรวจเยี่ยมของเทศบาล และคณะดูงานตางๆ
หมายเหตุ ในกรณีที่เทศบาลเมืองสระแกว มีความตองการลดหรือเพิ่มงานดําเนินการจางเหมา
บริการในศูนยกําจัดฯ ใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ
2/ขอกําหนด...

-2ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผูรับจางเหมาบริการตองปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ตองดําเนินการใหเกิดประโยชน ตอศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว
2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุและอุปกรณที่จําเปน เชน วัสดุอุปกรณสํานักงาน, วัสดุงาน
บานงานครัว, วัสดุเครื่องแตงกาย ฯลฯ เปนตน ไวใชภายในศูนยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
ราคากลาง
3,238,200 บาท (สามลานสองแสนสามหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน)
คาเอกสารประมูลจาง
500 บาท (หารอยบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินงาน
12 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)
เอกสารแนบทาย เลขที่ E6/2560
2.โครงการจา งเหมาบริก ารรัก ษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมือ งสระแกว
รายละเอียด ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ ดังนี้
กําหนดวันในการจางเหมาบริการ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาที่ตองดําเนินงานดังนี้
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.
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน
ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นที่ในการจางเหมาบริการ
จุดที่ 1 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณรอบๆตลาดสดดาน
นอก คิดเปนพื้นที่ 2,275 ตร.ม.
จุดที่ 2 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากรานแวนทอปเจริญถึงราน เจแปด และ
ถนนรอบตลาดสดดานใน คิดเปนพื้นที่ 3,825 ตร.ม.
จุด ที่ 3 เก็ บ กวาดทํ าความสะอาด ถนนสุ ว รรณศร ตั้งแต สิ ทธิ ผ ลคาร แคร ถึงประตู ทางออก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว คิดเปนพื้นที่ 4,800 ตร.ม.
จุดที่ 4 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตหางบิ๊กซีถึงประตูทางเขาที่วาการอําเภอ
เมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่ 4,200 ตร.ม.
จุด ที่ 5 เก็บ กวาดทําความสะอาด ถนนสุว รรณศร ตั้งแต ประตูทางเข าที่ วาการอํ าเภอเมื อง
สระแกวถึงสถานีดับเพลิงเกา คิดเปนพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
จุดที่ 6 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสระแกวถึงบริเวณรานเซเวนและทาจอดรถยนตรับ – สงผูโดยสารสายวังน้ําเย็น คิดเปนพื้นที่ 1,700 ตร.ม.
จุดที่ 7 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต สถานีดับเพลิงเกาถึงถนนเทศบาล 8
(ขางวัดสระแกว) คิดเปนพื้นที่ 2,100 ตร.ม.
จุดที่ 8 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตรานเซเวนถึงบริเวณหนาบานรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,220 ตร.ม.
3/จุดที่.....

-3จุ ด ที่ 9 เก็ บ กวาดทํ าความสะอาด ถนนสุ ว รรณศร ตั้ ง แต ทางเข าถนนเทศบาล 8 (ข างวั ด
สระแกว) ถึงทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส คิดเปนพื้นที่ 2,880 ตร.ม.
จุดที่ 10 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตบริเวณหนาบานรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสระแกวถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,760 ตร.ม.
จุดที่ 11 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส
ถึงทางเขาถนนเทศบาล 2 แลวขามฝงจากหนารานคักอีหลีถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดสระแกว คิด
เปนพื้นที่ 3,000 ตร.ม.
จุดที่ 12 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึงตัว
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว แลวจากตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึงทางออกสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 3,300 ตร.ม.
จุดที่ 13 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17 ซอย 1 คิด
เปนพื้นที่ 4,620 ตร.ม.
จุ ด ที่ 14 เก็ บ กวาดทํ า ความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้ ง สองฝ ง จากร า นเซเว น ถึ ง สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
จุ ด ที่ 15 เก็ บ กวาดทํ า ความสะอาด ถนนเทศบาล 17 ร า นหมอวิ ท ยาถึ ง สี่ แ ยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,880 ตร.ม.
จุดที่ 16 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง ประเทศไทย
จังหวัดสระแกวถึงทางรถไฟสระแกว คิดเปนพื้นที่ 4,380 ตร.ม.
จุดที่ 17 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว ถึงสี่
แยกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่
2,190 ตร.ม.
จุดที่ 18 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองคการบริหารสวนจังหวัด
สระแกว (เกา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแกว คิดเปนพื้นที่ 3,330 ตร.ม.
จุดที่ 19 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยขางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแกว) ถึงทางเขาองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) คิดเปนพื้นที่ 3,625 ตร.ม.
จุด ที่ 20 เก็ บกวาดทํ าความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข าถึงวงเวี ยนสวนสาธารณะ
สระแกว – สระขวัญ คิดเปนพื้นที่ 5,220 ตร.ม.
จุดที่ 21 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
(นอกรั้วอาคารสํานักงาน) คิดเปนพื้นที่ 2,760 ตร.ม.
จุดที่ 22 เก็บกวาดทําความสะอาด ทางเขาถนนเทศบาล 6 (สามแยกไฟแดง) จนถึ ง ถนน
เทศบาล 6 ซอย 2 ทั้งสองฝง คิดเปนพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
จุดที่ 23 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จนถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง
(รานโชติกา) คิดเปนพื้นที่ 2,940 ตร.ม.
จุ ด ที่ 24 เก็ บ กวาดทํ า ความสะอาด ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จากปากทางเข า จนถึ ง
สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ คิดเปนพื้นที่ 3,210 ตร.ม.
จุดที่ 25 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 6 สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (บริเวณหนา
รานโชติกา) จนถึงหนาโรงแรมจะจา คิดเปนพื้นที่ 4,128 ตร.ม.
- เก็บกวาดทําความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งาน
ประเพณี หรืองานอื่นใดที่เปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลที่ตองดําเนินการ
4/หมายเหตุ.....

-4หมายเหตุ ในกรณีที่เทศบาลเมืองสระแกวมีความตองการลดหรือเพิ่มจํานวนพื้นที่เก็บกวาดทํา
ความสะอาดถนน ใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ
ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผู รั บ จ า งเหมาบริ ก ารต อ งดํ า เนิ น การตามลั ก ษณะงาน ให เ กิ ด ความสะอาดเป น ระเบี ย บ
เรียบรอย เปนประจําทุกวัน โดยมิใหเกิดปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเมื่อพบเห็น ตอง
รีบเรงแกไขทันที
2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน
1) ไมกวาดทางมะพราวสําหรับกวาดถนนและพื้น
2) ที่ตักขยะ
3) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
4) ถุงมือผา, ผาปดจมูก
5) อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
ราคากลาง
2,864,700.-บาท(สองลานแปดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน)
คาเอกสารประมูลจาง
500.- บาท (หารอยบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินงาน
12 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)
เอกสารแนบทาย เลขที่ E7/2560
3. โครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว มี
รายละเอียดขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ ดังนี้
กําหนดวันในการจางเหมาบริการ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาที่ตองปฏิบัติงานระหวางเวลา
05.00 – 16.30 น. โดยจะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ
- ช ว งเวลาที่ จ ะเข า ดํ า เนิ น การ เทศบาลเมื อ งสะแก ว จะกํ า หนดตามความเหมาะสม
ใหสอดคลองกับสภาพวิถขี องชุมชนในพื้นที่ โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายแก ทางราชการไม ว ากรณี ใดๆ ในระหว า งเวลาการปฏิ บั ติ งาน
ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นที่ในการจางเหมาบริการ
เขตที่ 1 เริ่ ม จาก สี่ แยกโรงแรมโกลเด น ร านวั น ดี ไปสายจั น ทบุ รี บริ การโทรศั พท TOT
สุดเขตเทศบาลและถนนสุวรรณศรเขาสํานักงานที่ดินจังหวัดสระแกว บานคลองนางชิง โรงเรียนอนุบาล เมือง
สระแกว ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยราชการและบานพักราชการ ชุมชนยอยที่ 1 บานคํา
เจริญ ชุมชนยอยที่ 2 หนองนกเขา PTT (ทุกซอย) ชุมชนยอยที่ 4 บานใหมคลองปูน
เขตที่ 2 เริ่มจาก ทาจอดรถสายวังน้ําเย็น ถนนเทศบาล 19 ถึง (รานแดงออรคิด) 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
5/เขตที่....

-5เขตที่ 3 เริ่มจาก ถนนเทศบาล 6 จากถนนสุวรรณศร ถึงคลองพระสะทึง ถนนเทศบาล 8 ถนน
เทศบาล 10 ถนนสุวรรณศร (ขางรานลีโอวัสดุ) ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพออนุสรณ) หมูบานหลังโรงเรียน
หนองกะพอ ถนนเทศบาล 20 ซอย 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตลอดสายทั้งสองฝงจดถนนเทศบาล 6
เขาหมูบาน
ธงชัยพัฒนา ถนนเทศบาล 18 (โรงปลาทู) ถนนเทศบาล 14 (จากบานจาเหลย ถึงศรีกิจรีสอรท) หมูบานซิตี้ปารค,
บิ๊กซี ถนนสุวรรณศร สหกรณออมทรัพยครูฯ , ถนนซอยหลังวัดทุกซอย วัดสระแกว , โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน
ชุมชนโรงฆาสัตวเกา โรงเรียนดาราสมุทร ถนนสายเลี่ยงเมือง (จากสี่แยกดาราสมุทร ถึง รานโชติกา) เนินกลอย,
โรงแรมทิพปุระหลังอําเภอเมืองสระแกว, ปมแกส (ขางอําเภอเมืองสระแกว) ธนาคารออมสิน ไปรษณียฯ
เขตที่ 4 เริ่ มจาก ถนนสุ ว รรณศร (ทางเข า ถนนเทศบาล 2 ) ถึ งทางเข าถนนเทศบาล 19
(ทั้ งสองฝง) ถนนเทศบาล 19 ตลอดสายเข าหมู บ านปางสี ดาซอย 1,2,3 โรงแรมธนาสิ ริ ถึ งสถานี ร ถไฟ ถนน
เทศบาล 17 ตลอดสาย ตั้งแตบานหัวกุญแจใต ถนนเทศบาล 17 ซอย3,4,5 ถึงถนนสุวรรณศร หมูบานเอื้ออาทร
ปมคาลเท็กซและรานอาหารดูดี๋ ,สหกรณออมทรัพยครูฯ,บริษัทอีซูซุฯ, บริษัทแม็คโครฯ, โรงเรียนอนุบาลวัด
สระแกว ซอยรานมาลัย สาขา 2, ปมน้ํามันเอสโซ ถึงทางเขาถนนเทศบาล 2
เขตที่ ๕ เริ่มจาก ถนนเทศบาล6/1 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 911,13,15,17
- ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี งาน
รัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เปนภารกิจ เรงดวนของเทศบาลเมืองสระแกวที่ตองดําเนินการ
หมายเหตุ ในกรณีที่เทศบาลเมืองสระแกว มีความตองการลดหรือเพิ่มจํานวนในการเก็บ ขน
ขยะมู ล ฝอยให สามารถดําเนิน การได ต ามความจํ าเป น และความเหมาะสม โดยใหคํานึ งถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ
ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผูรับจางตองดําเนินการตามลักษณะงาน ใหสําเร็จเปนระเบียบเรียบรอย โดยมิใหเกิดปญหา
ความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเมื่อพบเห็นตองรีบเรงแกไขทันที
2. ผู รั บ จ า งต อ งจั ด หาวั ส ดุ - อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านให เ พี ย งพอ และ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน
1) ไมกวาดทางมะพราวสําหรับกวาดเก็บขยะมูลฝอย
2) ที่ตักขยะ
3) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
4) ถุงมือ, ผาปดจมูก
5) อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
ราคากลาง
1,666,680 บาท (หนึ่งลานหกแสนหกหมื่นหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)
คาเอกสารประมูลจาง 500 บาท (หารอยบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินงาน
12 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)
เอกสารแนบทาย เลขที่ E8/2560

-64. โครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว ขอบเขตการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้
กําหนดวันในการจางเหมาบริการ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาที่ตองปฏิบัติงานระหวางเวลา
08.00 – 16.30 น. โดยจะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ
- ช ว งเวลาที่ จ ะเข า ดํ า เนิ น การ เทศบาลเมื อ งสะแก ว จะกํ า หนดตามความเหมาะสม
ใหสอดคลองกับสภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีที่เกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน ถือวาเปน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นที่ในการจางเหมาบริการ
จุดที่ 1 พื้นที่บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว และบริเวณโดยรอบพื้นที่สํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่ประมาณ 6,900 ตร.ม.
- เก็บกวาดใบไมแห ง เศษขยะ พื้นที่ บริ เวณสวน สนามหญ า ถนนและบริเวณอาคารสํานั กงาน
เทศบาล
- ตัดหญา ถอนวัชพืชในแปลงตนไม พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- จัดตั้งกระถางตนไมประดับภายในอาคารสํานักงานเทศบาล
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทารอบอาคารสํานักงานเทศบาล
จุดที่ 2 สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ คิดเปนพื้นที่ประมาณ 52,000 ตร.ม.
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญา ลานอเนกประสงค ถนนรอบสระน้ํา
- ตัดหญา ถอนวัชพืช พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทา ถนน ลานอเนกประสงค รอบสระน้ํา
- ทําความสะอาดสระน้ํา เก็บขยะในสระน้ํา
- ทําความสะอาดหองน้ําในสวนสาธารณะ
จุดที่ 3 เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแตหนาปม ESSO ไป
จนถึงสี่แยกสระแกว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หนาศูนย ISUZU) คิดเปนพื้นที่
ประมาณ 38,000 ตร.ม.
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณเกาะกลาง
- ตัดหญา ถอนวัชพืชในแปลงตนไม พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
จุดที่ 4 สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่ประมาณ 48,000 ตร.ม.
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสนาม
- ตัดหญาสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว พรอมเก็บกวาด
- ตัดแตงตนไมริมสนามโดยรอบ
7/จุดที่ 5

-7จุดที่ 5 สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ประมาณ 1,900 ตร.ม.
- ตัดหญาบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแตทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓)
ไปจนถึงบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร และสวนหยอมโดยรอบ พรอมเก็บกวาด
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบ
- ตัดหญา ถอนวัชพืชในแปลงตนไม พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
จุดที่ 6 ปฏิบัติงานปลูกตนไมตามโครงการตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี
หรืองานอื่นใดที่เปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลที่ตองดําเนินการ
ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผูรับจางตองดําเนินการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดตามจุดตางๆ โดยใหกอง
เศษหญา กิ่งไม และขยะไวตามจุดที่เทศบาลกําหนด
2. ผู รั บ จ า งต องดํ า เนิ น การตามลั กษณะงานให สํ าเร็ จ เป น ระเบี ย บเรี ย บร อย มี ภู มิ ทัศ น แ ละ
ทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมิใหเกิดปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเมื่อพบเห็นตองรีบเรง
แกไขทันที
3. ผู รั บ จ า งต องจั ด หาวั ส ดุ - อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านให เ พี ย งพอและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน
1) เครื่องตัดหญาพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
2) เครื่องตัดแตงกิ่งไมพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตัดแตงกิ่งไมตางๆ
3) ไมกวาดทางมะพราว
4) ที่ตักขยะ
5) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
6) ถุงมือ, ผาปดจมูก
7) อุ ปกรณ อํ านวยความสะดวกอื่ นๆ ที่ จํ าเป นต องใช ในการปฏิ บั ติ งานตามความ
เหมาะสม
4. ผู รั บ จ างเหมาบริ การต องจั ด หาพนั กงานที่ มี ความประพฤติ ดี มี ความสามารถปฏิ บั ติ งาน
ดวยความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
ราคากลาง
1,659,960.- บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน)
คาเอกสารประมูลจาง 500 บาท (หารอยบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินงาน
12 เดือน (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)
เอกสารแนบทาย เลขที่ E9/2560
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,429,540.- บาท (เกาลานสี่แสนสองหมื่นเกาพันหารอยสี่สิบบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูม ีอาชีพรับจางงานทีป่ ระมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือ บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
8/ผูประสงค....

-83. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผู มีผลประโยชนร วมกั นกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่ น
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.7
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวา นั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของเทศบาลเมืองสระแกว
6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยเวนแต การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กํ า หนดดู สถานที่ ในวั น ที่ 31 สิ งหาคม 2560 ระหว างเวลา 10.00 น. ถึ งเวลา 12.00 น.
และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ กองชาง
ชั้น 2 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
กําหนดยื่นซองประมูล ตามวันและเวลา ดังนี้
1. โครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ในวันที่
6 กันยายน 2560 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
2. โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ในวันที่ 6
กันยายน 2560 ระหวางเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.
3. โครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใน
วันที่ 6 กันยายน 2560 ระหวางเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.
4. โครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะ ในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ระหวางเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ณ ห องประชุ มเฟ องฟ าเทศบาลเมื องสระแก ว ชั้ น 3 อาคารสํ านั กงานเทศบาลเมื องสระแก ว
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เปนตน
ไป
กําหนดวันประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวันและเวลา ดังนี้
1. โครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ในวันที่
18 กันยายน 2560 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น.
2. โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ในวันที่ 18
กันยายน 2560 ระหวางเวลา 10.05 น. ถึงเวลา 10.35 น.
3. โครงการจางเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใน
วันที่ 18 กันยายน 2560 ระหวางเวลา 10.40 น. ถึงเวลา 11.10 น.
4. โครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะ ในเขต
เทศบาลเมืองสระแกวในวันที่ 18 กันยายน 2560 ระหวางเวลา 11.15 น. ถึงเวลา 11.45 น.
9/ผูสนใจ...

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E6/2560
โครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
--------------------------------------------เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการจา ง
เหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ราคากลาง 3,238,200 บาท (สามลาน
สองแสนสามหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
1. โครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกวประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองชาง เทศบาลเมืองสระแกว มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
กําหนดวันในการจางเหมาบริการ
โครงการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกวประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองชาง เทศบาลเมืองสระแกว มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
ตั้งแตวั นจันทร – วัน อาทิต ย (สั ปดาหล ะ 7 วัน) โดยมีช วงเวลาที่ ตองปฏิบั ติงานระหวางเวลา
08.00-16.30 น. โดยจะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ
- ชวงเวลาที่เขาดําเนินการ เทศบาลเมืองสระแกวจะกําหนดตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ
สภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีที่เกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงานถือวาเปน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นที่ ภารกิจในการจางเหมาบริการ
ดําเนินการจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกวตามภารกิจ
ดังนี้
1) ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของ
เทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการ เปด – ปด ประตูทางเขา ในเวลา
กลางวันและกลางคืน วันจันทร – วันอาทิตย ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 72,000 ตารางเมตร
2) ดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร ของเทศบาล
เมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารสํานักงาน และอาคารอื่นๆที่เกี่ยวของ
3) คัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นําขยะอินทรียหมักทําปุย บรรจุปุยและทํางานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) บันทึกขอมูลการชั่งน้ําหนักรถบรรทุกขยะที่หนวยงานตางๆนํารถบรรทุกขยะมาทิ้งภายในศูนย
กําจัดขยะฯ ทั้งขาเขา และขาออกใหชัดเจน ถูกตองสามารถนําไปประกอบเปนเอกสารแนบหนังสือแจงหนี้สงให
เทศบาลเมืองสระแกว เดือนละ 1 ครั้ง (ทําขอมูลทุกวันไมเวนวันหยุด)
5) จัดทํ าเอกสารบันทึ กการชั่ งน้ําหนั กให กับ เทศบาลเมื องสระแกว ตรวจเอกสารหลั กฐาน และ
คัดลอกลงรายการตางๆ รวบรวมขอมูลและสถิติ จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ คอยอํานวย
ความสะดวกในการตรวจเยี่ยมของเทศบาล และคณะดูงานตางๆ
หมายเหตุ ในกรณีที่เทศบาลเมืองสระแกว มีความตองการลดหรือเพิ่มงานดําเนินการจางเหมา
บริการในศูนยกําจัดฯ ใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ
2/ขอกําหนด...

-2ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผูรับจางเหมาบริการตองปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ตองดําเนินการใหเกิดประโยชน ตอศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว
2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุและอุปกรณที่จําเปน เชน วัสดุอุปกรณสํานักงาน, วัสดุงาน
บานงานครัว, วัสดุเครื่องแตงกาย ฯลฯ เปนตน ไวใชภายในศูนยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรื อต องไม เป นผู มีผลประโยชน ร วมกั นกั บผู ให บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส ณ วั นประกาศประมู ลจ าง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
2.5 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตอ งผา นการคัด เลือ กผูมีคุณ สมบัติเ บื้องตน ในการจางของ
เทศบาลเมืองสระแกว
2.6 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองเปน นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปน
ผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
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-33. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หา งหุน สว นสามัญ หรือ หา งหุ น สว นจํ า กัด ใหยื ่น สํา เนาหนัง สือ รับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนของผู นั้น สํ าเนาข อตกลงที่ แสดงถึงการเข าเป นหุ นส วน (ถ ามี) สํ าเนาบั ตรประจําตั ว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) เอกสารอื่น
1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา
4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
5. สําเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทัง้ หมดที่ไดยื่นตามแบบ ในขอ 1.8 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนั งสือแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ างด วยระบบอิเ ล็กทรอนิ กส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผู ประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
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-44.3 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 28 กันยายน 2561 นับจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ให
เริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสั ญญา แบบรูป และรายละเอี ยด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูล จางทั้งหมดเสี ยกอนที่จ ะตกลงยื่ น
ขอเสนอตามเงือ่ นไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูล จา งดว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิกส เลขที่ E6/2560 ยื่น ตอคณะกรรมการดําเนิน การประมูล ตามโครงการ
ในวัน ที่ 6 กั น ยายน 2560 ตั้งแต เ วลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ หองประชุ มเฟ องฟ าเทศบาลเมื อง
สระแกว ชั้น 3 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่ อพ น กํ า หนดเวลายื่ น เอกสารประมู ล จ า งด วยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ล ว จะไม รั บเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ลจะดํ าเนิ นการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของผู ประสงค จะเสนอราคา
แต ล ะรายว าเป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป น
ผูมีผลประโยชน ร วมกั นระหว างผู ประสงค จะเสนอราคากั บผู ให บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส ตามข อ 1.7 (1)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏต อคณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ล ก อนหรื อในขณะที่ มี การเสนอราคาด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผู ประสงค จะเสนอราคาที่ ไม ผ านการคั ดเลื อกเบื้ องต น เพราะเหตุ เป นผู ประสงค จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน
3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล ว า กระบวนการเสนอราคาจ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการ
ประมู ลจะสั่ งพั กกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ให ผู แทนผู มี สิ ทธิ เสนอราคาพบปะหรื อติ ดต อสื่ อสารกั บบุ คคลอื่ น
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได
5/ประธาน....

-5ประธานคณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ลจะสั่ งยกเลิ กกระบวนการเสนอราคา และกํ าหนดวั น เวลาและสถานที่
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(2) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไขที่ ร ะบุ ไว ในหนั งสื อ แสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 3,238,200.- บาท
(สามลานสองแสนสามหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน)
(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่
เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต องวางหลั ก ประกั น ซองพร อมกั บ การยื่ น ซองข อเสนอด า นเทคนิ ค
จํานวน 161,910.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเการอยสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการ
ค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทาง
ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
6/พันธบัตร...

-65.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น ซองตามข อ นี้ “เทศบาลเมื องสระแก ว ” จะคื น ให ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาหรื อ
ผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผู มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น
6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว
(2) เสนอรายละเอี ยดแตกต างไปจากเงื่ อนไข ที่ กํ าหนดในเอกสารประมู ลจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส และลงโทษผู มีสิ ทธิ เสนอราคาเป นผู ทิ้งงาน ไม ว าจะเป นผู มีสิ ทธิ เสนอราคาที่ได รั บการคัดเลื อกหรื อ
ไม ก็ ตาม หากมี เหตุ ที่ เชื่ อได ว าการเสนอราคากระทํ าการโดยไม สุ จริ ต เช น การเสนอเอกสารอั นเป นเท็ จหรื อใช ชื่ อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีผมู ีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสั ญ ญาได คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล หรื อเทศบาลเมื อ งสระแก ว จะให ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายนั้ น
ชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ ทํ าให เชื่ อได ว าผู มี สิ ทธิ เ สนอราคาสามารถดํ าเนิ น งานตามการประมู ล จ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
7/ในกรณี.....

-76.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็ จจริง ภายหลั งจากการประมูลจางดวยระบบอิเ ล็กทรอนิกสว า
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบ ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางด วยระบบอิ เล็กทรอนิกส (ผู รับจาง) จะตองทําสั ญญาจ างตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ 1.5 กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 2 ตุลาคม 2560 ตามวันที่กําหนด และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกว
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนั งสื อค้ํ าประกั น ของบริ ษัทเงิ น ทุ น หรื อบริ ษัทเงิ น ทุน หลั กทรั พย ที่ได รับ อนุ ญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากข อ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเมื่อ เงิ นงบประมาณ ตามเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561อนุมัติแลวเทานั้น
8. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ เทศบาล จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบงาน
จางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมืองสระแกว เรียบรอย
ถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว โดยแบงออกเปน 12 งวด
ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท ( สองแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน ) เมื่อ
ผูรับ จางได ปฎิ บัติ งานโครงการจางเหมาบริ การในศูนย กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เมื่อ
ผูรับ จางได ปฎิ บัติ งานโครงการจางเหมาบริ การในศูนย กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เมื่อ
ผู รั บ จ า งได ป ฎิ บั ติ ง านโครงการจ างเหมาบริ การในศู นย กํ าจั ดขยะมู ลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมื องสระแก ว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
8/งวดที่.....

-8งวดที่ 4 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เมื่อ
ผู รั บ จ า งได ป ฎิ บั ติ ง านโครงการจ างเหมาบริ การในศู นย กํ าจั ดขยะมู ลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมื องสระแก ว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
งวดที่ 5 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เมื่อ
ผู รั บ จ า งได ป ฎิ บั ติ ง านโครงการจ างเหมาบริ การในศู นย กํ าจั ดขยะมู ล ฝอยแบบครบวงจรทศบาลเมื องสระแก ว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
งวดที่ 6 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เมื่อ
ผู รั บ จ า งได ป ฎิ บั ติ ง านโครงการจ างเหมาบริ การในศู นย กํ าจั ดขยะมู ลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมื องสระแก ว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
งวดที่ 7 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เมื่อ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการจางเหมาในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
งวดที่ 8 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เมื่อ
ผู รั บ จ า งได ป ฎิ บั ติ ง านโครงการจ างเหมาบริ การในศู นย กํ าจั ดขยะมู ลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมื องสระแก ว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
งวดที่ 9 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เมื่อ
ผู รั บ จ า งได ป ฎิ บั ติ ง านโครงการจ างเหมาบริ การในศู นย กํ าจั ดขยะมู ลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมื องสระแก ว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
งวดที่ 10 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เมื่อ
ผู รั บ จ า งได ป ฎิ บั ติ ง านโครงการจ างเหมาบริ การในศู นย กํ าจั ดขยะมู ลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมื องสระแก ว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
งวดที่ 11 เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) เมื่อ
ผู รั บ จ า งได ป ฎิ บั ติ ง านโครงการจ างเหมาบริ การในศู นย กํ าจั ดขยะมู ลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมื องสระแก ว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
งวดที่ 12 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 269,850.-บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบ
บาทถวน) เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานจางเหมาบริการในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,238,200.-บาท (สามลานสองแสนสามหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน)
หมายเหตุ เปนการดําเนินการตอเนื่องและเปนประโยชนกับราชการ แตงบประมาณรายจาย
ประจําป 2561 ออกใชไมทัน จึงมีความจําเปนตองใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไป
พลางก อ น ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ป จ จุ บั น มาตรา 65 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 7
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา - ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
9/ขอสงวน...

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E7/2560
โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
--------------------------------------------เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการจา ง
เหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ราคากลาง 2,864,700 บาท (สองลานแปดแสนหก
หมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กองชาง เทศบาลเมืองสระแกว มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
กําหนดวันในการจางเหมาบริการ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาที่ตองดําเนินงานดังนี้
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.
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน
ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นที่ในการจางเหมาบริการ
จุดที่ 1 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณรอบๆตลาดสดดาน
นอก คิดเปนพื้นที่ 2,275 ตร.ม.
จุดที่ 2 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากรานแวนทอปเจริญถึงราน เจแปด และ
ถนนรอบตลาดสดดานใน คิดเปนพื้นที่ 3,825 ตร.ม.
จุ ด ที่ 3 เก็ บ กวาดทํ า ความสะอาด ถนนสุ ว รรณศร ตั้ ง แต สิ ท ธิ ผ ลคาร แ คร ถึ ง ประตู ท างออก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว คิดเปนพื้นที่ 4,800 ตร.ม.
จุดที่ 4 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตหางบิ๊กซีถึงประตูทางเขาที่วาการอําเภอ
เมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่ 4,200 ตร.ม.
จุดที่ 5 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางเขาที่วาการอําเภอเมืองสระแกว
ถึงสถานีดับเพลิงเกา คิดเปนพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
จุดที่ 6 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสระแกวถึงบริเวณรานเซเวนและทาจอดรถยนตรับ – สงผูโดยสารสายวังน้ําเย็น คิดเปนพื้นที่ 1,700 ตร.ม.
จุดที่ 7 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตสถานีดับเพลิงเกาถึงถนนเทศบาล 8
(ขางวัดสระแกว) คิดเปนพื้นที่ 2,100 ตร.ม.
จุดที่ 8 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตร านเซเวนถึงบริเวณหนาบานรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,220 ตร.ม.
จุดที่ 9 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขาถนนเทศบาล 8 (ขางวัดสระแกว)
ถึงทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิส คิดเปนพื้นที่ 2,880 ตร.ม.
จุดที่ 10 เก็บ กวาดทํ าความสะอาด ถนนสุว รรณศร ตั้ งแต บริเ วณหนาบานรองนายกองค การ
บริหารสวนจังหวัดสระแกวถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,760 ตร.ม.
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-2จุดที่ 11 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตทางเขา หจก.สระแกวมงคลเซอรวิสถึง
ทางเขาถนนเทศบาล 2 แลวขามฝงจากหนารานคักอีหลีถึงทางเขาสถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดสระแกว คิดเปน
พื้นที่ 3,000 ตร.ม.
จุดที่ 12 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนทางเขาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึงตัว
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว แลวจากตัวสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกวจนถึงทางออกสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 3,300 ตร.ม.
จุด ที่ 13 เก็บ กวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17 ซอย 1
คิดเปนพื้นที่ 4,620 ตร.ม.
จุ ด ที่ 14 เก็ บ กวาดทํ า ความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้ ง สองฝ ง จากร า นเซเว น ถึ ง สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
จุ ด ที่ 15 เก็ บ กวาดทํ า ความสะอาด ถนนเทศบาล 17 ร า นหมอวิ ท ยาถึ ง สี่ แ ยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ 2,880 ตร.ม.
จุดที่ 16 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิ ทยุกระจายเสียงแหง ประเทศไทย
จังหวัดสระแกวถึงทางรถไฟสระแกว คิดเปนพื้นที่ 4,380 ตร.ม.
จุดที่ 17 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแกว ถึ ง
สี่แยกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่
2,190 ตร.ม.
จุดที่ 18 เก็ บกวาดทํ าความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองค การบริห ารส วนจังหวั ด
สระแกว (เกา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแกว คิดเปนพื้นที่ 3,330 ตร.ม.
จุดที่ 19 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยขางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแกว) ถึงทางเขาองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว (เกา) คิดเปนพื้นที่ 3,625 ตร.ม.
จุดที่ 20 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเขาถึงวงเวียนสวนสาธารณะสระแกว
– สระขวัญ คิดเปนพื้นที่ 5,220 ตร.ม.
จุดที่ 21 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว(นอก
รั้วอาคารสํานักงาน) คิดเปนพื้นที่ 2,760 ตร.ม.
จุ ด ที่ 22 เก็ บ กวาดทํ า ความสะอาด ทางเข าถนนเทศบาล 6 (สามแยกไฟแดง) จนถึ ง ถนน
เทศบาล 6 ซอย 2 ทั้งสองฝง คิดเปนพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
จุดที่ 23 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จนถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง
(รานโชติกา) คิดเปนพื้นที่ 2,940 ตร.ม.
จุดที่ 24 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จากปากทางเขาจนถึงสวนสาธารณะ
สระแกว – สระขวัญ คิดเปนพื้นที่ 3,210 ตร.ม.
จุดที่ 25 เก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 6 สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (บริเวณหนาราน
โชติกา) จนถึงหนาโรงแรมจะจา คิดเปนพื้นที่ 4,128 ตร.ม.
- เก็ บ กวาดทํ าความสะอาด ตามงานหรื อกิ จ กรรมต างๆ เช น งานพระราชพิ ธี งานรั ฐ พิ ธี งาน
ประเพณี หรืองานอื่นใดที่เปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลที่ตองดําเนินการ
หมายเหตุ ในกรณีที่เทศบาลเมืองสระแกวมีความตองการลดหรือเพิ่มจํานวนพื้นที่เก็บกวาดทํา
ความสะอาดถนน ใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ
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-3ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผูรับจางเหมาบริการตองดําเนินการตามลักษณะงาน ใหเกิดความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
เปนประจําทุกวัน โดยมิใหเกิดปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเมื่อพบเห็น ตองรีบเรง แกไข
ทันที
2. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน
1) ไมกวาดทางมะพราวสําหรับกวาดถนนและพื้น
2) ที่ตักขยะ
3) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
4) ถุงมือผา, ผาปดจมูก
5) อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรื อต องไม เป นผู มีผลประโยชน ร วมกั นกั บผู ให บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส ณ วั นประกาศประมู ลจ าง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
2.5 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตอ งผา นการคัด เลือ กผูมีคุณ สมบัติเ บื้องตน ในการจางของ
เทศบาลเมืองสระแกว
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-42.6 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองเปน นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปน
ผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หา งหุน สว นสามัญ หรือ หา งหุ น สว นจํ า กัด ใหยื ่น สํา เนาหนัง สือ รับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนของผู นั้น สํ าเนาข อตกลงที่ แสดงถึงการเข าเป นหุ นส วน (ถ ามี) สํ าเนาบั ตรประจําตั ว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) เอกสารอื่น
1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา
4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
5. สําเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบ ในขอ 1.8 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนั งสือแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ างด วยระบบอิเ ล็กทรอนิ กส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผู ประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
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-54. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 28 กันยายน 2561 นับจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่ม
ทํางาน
4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสั ญญา แบบรูป และรายละเอี ยด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูล จางทั้งหมดเสี ยกอนที่จ ะตกลงยื่ น
ขอเสนอตามเงือ่ นไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูล จา งดว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิกส เลขที่ E7/2560 ยื่น ตอคณะกรรมการดําเนิน การประมูล ตามโครงการ
ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแตเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ หองประชุมเฟองฟาเทศบาลเมืองสระแกว
ชั้น 3 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่ อพ น กํ า หนดเวลายื่ น เอกสารประมู ล จ า งด วยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ล ว จะไม รั บเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ลจะดํ าเนิ นการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของผู ประสงค จะเสนอราคา
แต ล ะรายว าเป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป น
ผูมีผลประโยชน ร วมกั นระหว างผู ประสงค จะเสนอราคากั บผู ให บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส ตามข อ 1.7 (1)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏต อคณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ล ก อนหรื อในขณะที่ มี การเสนอราคาด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผู ประสงค จะเสนอราคาที่ ไม ผ านการคั ดเลื อกเบื้ องต น เพราะเหตุ เป นผู ประสงค จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน
3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
6/หาก....

-6หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ
จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะให
ดํ าเนิ นกระบวนการเสนอราคาต อไป จากขั้ นตอนที่ ค างอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยั งเหลื อก อนจะสั่ งพั ก
กระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูล
เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขไดประธานคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดย
จะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(2) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไขที่ ร ะบุ ไว ในหนั งสื อ แสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 2,864,700.- บาท
(สองลานแปดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน)
(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่
เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต องวางหลั ก ประกั น ซองพร อมกั บ การยื่ น ซองข อเสนอด า นเทคนิ ค
จํานวน 143,235.- บาท (หนึ่ งแสนสี่ หมื่ นสามพั นสองรอยสามสิ บห า บาทถ วน) โดยหลั กประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใช
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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-75.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทาง
ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น ซองตามข อ นี้ “เทศบาลเมื องสระแก ว ” จะคื น ให ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาหรื อ
ผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น
6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว
(2) เสนอรายละเอี ยดแตกต างไปจากเงื่ อนไข ที่ กํ าหนดในเอกสารประมู ลจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส และลงโทษผู มีสิ ทธิ เสนอราคาเป นผู ทิ้งงาน ไม ว าจะเป นผู มีสิ ทธิ เสนอราคาที่ได รั บการคัดเลื อกหรื อ
ไม ก็ ตาม หากมี เหตุ ที่ เชื่ อได ว าการเสนอราคากระทํ าการโดยไม สุ จริ ต เช น การเสนอเอกสารอั นเป นเท็ จหรื อใช ชื่ อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
8/ในกรณี.....

-8ในกรณีผมู ีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสั ญ ญาได คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล หรื อเทศบาลเมื อ งสระแก ว จะให ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายนั้ น
ชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ ทํ าให เชื่ อได ว าผู มี สิ ทธิ เ สนอราคาสามารถดํ าเนิ น งานตามการประมู ล จ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็ จจริง ภายหลั งจากการประมูลจางดวยระบบอิเ ล็กทรอนิกสว า
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบ ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางด วยระบบอิ เล็กทรอนิกส (ผู รับจาง) จะตองทําสั ญญาจ างตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ 1.5 กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 2 ตุลาคม 2560 ตามวันที่กําหนด และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกว
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนั งสื อค้ํ าประกั น ของบริ ษัทเงิ น ทุ น หรื อบริ ษัทเงิ น ทุน หลั กทรั พย ที่ได รับ อนุ ญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากข อ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเมื่อ เงิ นงบประมาณ ตามเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 อนุมัติแลวเทานั้น
8. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ เทศบาล จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบงาน
จางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมืองสระแกว เรียบรอยถูกตองตาม
สัญญา และคณะกรรมการตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว โดยแบงออกเปน 12 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เมื่ อ ผู รั บ จ า งได ป ฎิ บั ติ ง านโครงการจ า งเหมาบริ ก ารรั ก ษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมื อ งสระแก ว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
9/งวดที่2....

-9งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
งวดที่ 4 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน ) เมื่อ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
งวดที่ 5 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เมื่ อ ผู รั บ จ า งได ป ฎิ บั ติ ง านโครงการจ า งเหมาบริ ก ารรั ก ษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมื อ งสระแก ว
มรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
งวดที่ 6 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
งวดที่ 7 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
งวดที่ 8 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
งวดที่ 9 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
งวดที่ 10 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
งวดที่ 11 เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน )
เมื่ อ ผู รั บ จ า งได ป ฎิ บั ติ ง านโครงการจ างเหมาบริ ก ารรั กษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมื องสระแก ว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
งวดที่ 12 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 238,725.-บาท ( สองแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดรอยยี่สิบ
หาบาทถวน ) เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,864,700.-บาท (สองลานแปดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดบาทถวน)
หมายเหตุ เปนการดําเนินการตอเนื่องและเปนประโยชนกับราชการ แตงบประมาณรายจาย
ประจําป 2561 ออกใชไมทัน จึงมีความจําเปนตองใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไป
พลางก อ น ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ป จ จุ บั น มาตรา 65 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 7
10/อัตรา....

-109. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา - ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินคาจ างสํ าหรับงานจางครั้งนี้ ได มาจากเงิ นงบประมาณรายจ าย ประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 2,864,700.- บาท (สองลานแปดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน)
ราคากลางของงาน โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมือง
สระแกวในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น จํานวนเงิน 2,864,700.- บาท (สองลานแปดแสน
หกหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน)
11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามการประมูล จ างดว ยระบบอิเ ล็ กทรอนิ กส แล ว ถ าผู รับ จ างจะตองสั่งหรื อนําสิ่งของมาเพื่ องานจ าง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ งการสั่ งหรือนําสิ่ งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
ส งเสริ มการพาณิ ชย นาวี ภายใน 7 วั น นั บตั้ งแต วั นที่ ผู รั บจ างสั่ ง หรื อซื้ อของจากต างประเทศ เว นแต เป นของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ต างประเทศมายั งประเทศไทย เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส งเสริ มการพาณิ ช ยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้ น
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกว จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
11.5 เทศบาลเมืองสระแกว สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11/การปฎิบัติ....

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E8/2560
โครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
--------------------------------------------เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการจา ง
เหมาบริก าร เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูล ในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ราคากลาง 1,666,680.- บาท
(หนึ่งลานหกแสนหกหมื่นหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
ขอบเขตดําเนินการจางเหมาบริการ
โครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองชาง เทศบาลเมืองสระแกว มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
กําหนดวันในการจางเหมาบริการ
ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชวงเวลาที่ตองปฏิบัติงานระหวางเวลา
05.00 – 16.30 น. โดยจะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ
- ช ว งเวลาที่ จ ะเข า ดํ า เนิ น การ เทศบาลเมื อ งสะแก ว จะกํ า หนดตามความเหมาะสม
ใหสอดคลองกับสภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายแก ท างราชการไม ว า กรณี ใ ดๆ ในระหว า งเวลาการปฏิ บั ติ ง าน
ถือวาเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นที่ในการจางเหมาบริการ
เขตที่ 1 เริ่มจาก สี่แยกโรงแรมโกลเดน รานวันดีไปสายจันทบุรี บริการโทรศัพท TOT สุดเขต
เทศบาลและถนนสุวรรณศรเขาสํานักงานที่ดินจังหวัดสระแกว บานคลองนางชิง โรงเรียนอนุบาล เมืองสระแกว
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยราชการและบานพักราชการ ชุมชนยอยที่ 1 บานคําเจริญ ชุมชน
ยอยที่ 2 หนองนกเขา PTT (ทุกซอย) ชุมชนยอยที่ 4 บานใหมคลองปูน
เขตที่ 2 เริ่มจาก ทาจอดรถสายวังน้ําเย็น ถนนเทศบาล 19 ถึง (รานแดงออรคิด) 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 เริ่มจาก ถนนเทศบาล 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 , ถนนซอยหลังวัดทุกซอย วัดสระแกว , โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน ชุมชนโรง
ฆาสัตวเกา โรงเรียนดาราสมุทร ถนนสายเลี่ยงเมือง (จากสี่แยกดาราสมุทร ถึง รานโชติกา) เนินกลอย, โรงแรมทิพปุ
ระหลังอําเภอเมืองสระแกว, ปมแกส (ขางอําเภอเมืองสระแกว) ธนาคารออมสิน ไปรษณียฯ
เขตที่ 4 เริ่ ม จาก ถนนสุ ว รรณศร (ทางเข า ถนนเทศบาล 2 ) ถึ ง ทางเข า ถนนเทศบาล 19
(ทั้งสองฝง) ถนนเทศบาล 19 ตลอดสายเขาหมูบานปางสีดาซอย 1,2,3 โรงแรมธนาสิริ ถึงสถานีรถไฟ ถนนเทศบาล
17 ตลอดสาย ตั้งแตบานหัวกุญแจใต ถนนเทศบาล 17 ซอย3,4,5 ถึงถนนสุวรรณศร หมูบานเอื้ออาทร ปมคาลเท็กซ
และรานอาหารดูดี๋,สหกรณออมทรัพยครูฯ,บริษัทอีซูซุฯ, บริษัทแม็คโครฯ, โรงเรียนอนุบาลวัดสระแกว ซอยราน
มาลัย สาขา 2, ปมน้ํามันเอสโซ ถึงทางเขาถนนเทศบาล 2
2/เขตที่.......

-2เขตที่ ๕ เริ่มจาก ถนนเทศบาล6/1 ทางเขาเทศบาลสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว , โรงเรียน
สระแกว ถนนเทศบาล 2 จากถนนสุวรรณศร ไปชุมชนบานใหญ ไปถึงโรงน้ําแข็ง สุดทางถนนเทศบาล 2 เขาศาลา
กลางบาน ถนนสายเลี่ยงเมือง จากแยกถนนเทศบาล 6 ตลอดแนว เขาซอยในหมูบานลัดกะสัง ทุกซอย และโรงเรียน
เทศบาล 2 (โรงเรียนลัดกะสัง) ถนนสุวรรณศร เขาถนนเทศบาล 1 (บานหนองเสม็ ด) เข าสถานีขนสงจังหวั ด
สระแกว, ศูนยรถยนตฮอนดา ถนนเทศบาล 3 (บานโคกกํานัน) ตลอดซอย เขาถนนเทศบาล 5 ขางศูนยรถยนตโต
โยตาฯ ตลอดซอย ถนนเทศบาล 7 (คลองจาน) ตลอดซอย เชื่อมทางเทศบาล 5 ถนนเทศบาล 9 ตลอดสาย แยกทาง
เทศบาล 7 (สายหลังสถานีขนสงจังหวัด สระแกว) ถึงถนนเทศบาล 17 ตลาดเมืองแกว หมูบานสวนตาลวิว ถนน
เทศบาล 911,13,15,17
- ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐ
พิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เปนภารกิจ เรงดวนของเทศบาลเมืองสระแกวทีต่ องดําเนินการ
หมายเหตุ ในกรณีที่เทศบาลเมืองสระแกว มีความตองการลดหรือเพิ่มจํานวนในการเก็บ ขน ขยะ
มูลฝอยใหสามารถดําเนินการไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ
ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผูรับจางตองดําเนินการตามลักษณะงาน ใหสําเร็จเปนระเบียบเรียบรอย โดยมิใหเกิดปญหาความ
สกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเมื่อพบเห็นตองรีบเรงแกไขทันที
2. ผูรับจางตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ และเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน
1) ไมกวาดทางมะพราวสําหรับกวาดเก็บขยะมูลฝอย
2) ที่ตักขยะ
3) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
4) ถุงมือ, ผาปดจมูก
5) อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. ผูรับจางเหมาบริการตองจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวย
ความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
3/คุณสมบัติ...

-32. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรื อต องไม เป นผู มีผลประโยชน ร วมกั นกั บผู ให บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส ณ วั นประกาศประมู ลจ าง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
2.5 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตอ งผา นการคัด เลือ กผูมีคุณ สมบัติเ บื้องตน ในการจางของ
เทศบาลเมืองสระแกว
2.6 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองเปน นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปน
ผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หา งหุน สว นสามัญ หรือ หา งหุ น สว นจํ า กัด ใหยื ่น สํา เนาหนัง สือ รับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนของผู นั้น สํ าเนาข อตกลงที่ แสดงถึงการเข าเป นหุ นส วน (ถ ามี) สํ าเนาบั ตรประจําตั ว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) เอกสารอื่น
1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา
4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
5. สําเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบ ในขอ 1.8 (1)
4/สวนที่.....

-43.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนั งสือแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ างด วยระบบอิเ ล็กทรอนิ กส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผู ประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกินวันที่ 28 กันยายน 2561 นับจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว”
ใหเริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสั ญญา แบบรูป และรายละเอี ยด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูล จางทั้งหมดเสี ยกอนที่จ ะตกลงยื่ น
ขอเสนอตามเงือ่ นไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูล จา งดว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิกส เลขที่ E8/2560 ยื่น ตอคณะกรรมการดําเนิน การประมูล ตามโครงการ
ในวัน ที่ 6 กั น ยายน 2560 ตั้งแต เ วลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ หองประชุ มเฟ องฟ าเทศบาลเมื อง
สระแกว ชั้น 3 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่ อพ น กํ า หนดเวลายื่ น เอกสารประมู ล จ า งด วยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ล ว จะไม รั บเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ลจะดํ าเนิ นการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของผู ประสงค จะเสนอราคา
แต ล ะรายว าเป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป น
ผูมีผลประโยชน ร วมกั นระหว างผู ประสงค จะเสนอราคากั บผู ให บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส ตามข อ 1.7 (1)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏต อคณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ล ก อนหรื อในขณะที่ มี การเสนอราคาด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผปู ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
5/เปน....

-5เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผู ประสงค จะเสนอราคาที่ ไม ผ านการคั ดเลื อกเบื้ องต น เพราะเหตุ เป นผู ประสงค จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน
3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล ว า กระบวนการเสนอราคาจ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการ
ประมู ลจะสั่ งพั กกระบวนการเสนอราคา โดยมิ ให ผู แทนผู มี สิ ทธิ เสนอราคาพบปะหรื อติ ดต อสื่ อสารกั บบุ คคลอื่ น
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการประมูลเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได
ประธานคณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ลจะสั่ งยกเลิ กกระบวนการเสนอราคา และกํ าหนดวั น เวลาและสถานที่
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(2) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไขที่ ร ะบุ ไว ในหนั งสื อ แสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 1,666,680.- บาท
(หนึ่งลานหกแสนหกหมื่นหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)
(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) จากราคาครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
6/หลัก....

-65. หลักประกันซอง
ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต องวางหลั ก ประกั น ซองพร อมกั บ การยื่ น ซองข อเสนอด า นเทคนิ ค
จํานวน 83,334.- บาท (แปดหมื่นสามพันสามรอยสามสิบสีบ่ าทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ํา
ประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทาง
ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น ซองตามข อ นี้ “เทศบาลเมื องสระแก ว ” จะคื น ให ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาหรื อ
ผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผู มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น
6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว
(2) เสนอรายละเอี ยดแตกต างไปจากเงื่ อนไข ที่ กํ าหนดในเอกสารประมู ลจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
7/เสนอ...

-7เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส และลงโทษผู มีสิ ทธิ เสนอราคาเป นผู ทิ้งงาน ไม ว าจะเป นผู มีสิ ทธิ เสนอราคาที่ได รั บการคัดเลื อกหรื อ
ไม ก็ ตาม หากมี เหตุ ที่ เชื่ อได ว าการเสนอราคากระทํ าการโดยไม สุ จริ ต เช น การเสนอเอกสารอั นเป นเท็ จหรื อใช ชื่ อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีผมู ีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสั ญ ญาได คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล หรื อเทศบาลเมื อ งสระแก ว จะให ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายนั้ น
ชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ ทํ าให เชื่ อได ว าผู มี สิ ทธิ เ สนอราคาสามารถดํ าเนิ น งานตามการประมู ล จ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็ จจริง ภายหลั งจากการประมูลจางดวยระบบอิเ ล็กทรอนิกสว า
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางด วยระบบอิ เล็กทรอนิกส (ผู รับจาง) จะตองทําสั ญญาจ างตามแบบสัญญา
ดั งระบุ ในข อ 1.5 กั บ “เทศบาลเมื องสระแก ว” ภายในวั นที่ 2 ตุ ลาคม 2560 ตามวั นที่ กําหนด และจะต องวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาล
เมืองสระแกวยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนั งสื อค้ํ าประกั น ของบริ ษัทเงิ น ทุ น หรื อบริ ษัทเงิ น ทุน หลั กทรั พย ที่ได รับ อนุ ญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากข อ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเมื่อ เงิ นงบประมาณ ตามเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 อนุมัติแลวเทานั้น
8. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ เทศบาล จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบงาน
จางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมืองสระแกว เรียบรอย
ถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว โดยแบงออกเปน 12 งวด
ดังนี้
8/งวด...

-8งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว(ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
งวดที่ 4 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
งวดที่ 5 (เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกวตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
งวดที่ 6 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
งวดที่ 7 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
งวดที่ 8 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
งวดที่ 9 (เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
งวดที่ 10 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
งวดที่ 11 เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
งวดที่ 12 (งวดสุดทาย) (เปนจํานวนเงิน 138,890.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอย
เกาสิบบาทถวน ) เมื่อ ผูรับจางได ปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการ เก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในเขต
เทศบาลเมืองสระแกวตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,666,680.-บาท (หนึ่งลานหกแสนหกหมื่นหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)
หมายเหตุ เปนการดําเนินการตอเนื่องและเปนประโยชนกับราชการ แตงบประมาณรายจาย
ประจําป 2561 ออกใชไมทัน จึงมีความจําเปนตองใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไป
พลางก อ น ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ป จ จุ บั น มาตรา 65 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 7
9/อัตรา....

-99. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา - ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินคาจ างสํ าหรับงานจางครั้งนี้ ได มาจากเงิ นงบประมาณรายจ าย ประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 1,666,680.- บาท (หนึ่งลานหกแสนหกหมื่นหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)
ราคากลางของงาน โครงการจ างเหมาบริ ก าร เก็ บ ขนขยะมู ลฝอย และสิ่ งปฎิ กู ลในเขต
เทศบาลเมืองสระแกว ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น จํานวนเงิน 1,666,680.- บาท
(หนึ่งลานหกแสนหกหมื่นหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)
11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามการประมูล จ างดว ยระบบอิเ ล็ กทรอนิ กส แล ว ถ าผู รับ จ างจะตองสั่งหรื อนําสิ่งของมาเพื่ องานจ าง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ งการสั่ งหรือนําสิ่ งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
ส งเสริ มการพาณิ ชย นาวี ภายใน 7 วั น นั บตั้ งแต วั นที่ ผู รั บจ างสั่ ง หรื อซื้ อของจากต างประเทศ เว นแต เป นของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ต างประเทศมายั งประเทศไทย เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการส งเสริ มการพาณิ ช ยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอเทศบาล
เมืองสระแกวแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้ น
เทศบาลเมืองสระแกวจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 เทศบาลเมืองสระแกว จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
10/เทศบาล....

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E9/2560
โครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแกว
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแกว ลงวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
--------------------------------------------เทศบาลเมืองสระแกว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความประสงคจะประมูลจางโครงการจา ง
เหมาบริก ารตั ดหญ า ตั ดแต งกิ่ งไม และทํ าความสะอาดที่ สาธารณะในเขตเทศบาลเมื องสระแก ว ราคากลาง
1,659,960.- บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
ขอบเขตการดําเนินงาน
โครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองชาง เทศบาลเมืองสระแกว มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
กําหนดวันในการจางเหมาบริการ
ตั้งแตวัน จันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน) โดยมีชว งเวลาที่ตองปฏิบัติงานระหว างเวลา
08.00 – 16.30 น. โดยจะตองทํางานจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแกวกําหนด
หมายเหตุ
- ช ว งเวลาที่ จ ะเข า ดํ า เนิ น การ เทศบาลเมื อ งสะแก ว จะกํ า หนดตามความเหมาะสม
ใหสอดคลองกับสภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผูควบคุมงานจะแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีที่เกิดความเสียหายแกทางราชการไมวากรณีใดๆ ในระหวางเวลาการปฏิบัติงาน ถือวาเปน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง
กําหนดพื้นที่ในการจางเหมาบริการ
จุดที่ 1 พื้นที่บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว และบริเวณโดยรอบพื้นที่สํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่ประมาณ 6,900 ตร.ม.
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญา ถนนและบริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล
- ตัดหญา ถอนวัชพืชในแปลงตนไม พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- จัดตั้งกระถางตนไมประดับภายในอาคารสํานักงานเทศบาล
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทารอบอาคารสํานักงานเทศบาล
จุดที่ 2 สวนสาธารณะสระแกว – สระขวัญ คิดเปนพื้นที่ประมาณ 52,000 ตร.ม.
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญา ลานอเนกประสงค ถนนรอบสระน้ํา
- ตัดหญา ถอนวัชพืช พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไมโดยรอบ
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเทา ถนน ลานอเนกประสงค รอบสระน้ํา
- ทําความสะอาดสระน้ํา เก็บขยะในสระน้ํา
- ทําความสะอาดหองน้ําในสวนสาธารณะ
จุดที่ 3 เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแตหนาปม ESSO ไป
จนถึงสี่แยกสระแกว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หนาศูนย ISUZU) คิดเปนพื้นที่
ประมาณ 38,000 ตร.ม.
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-2- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณเกาะกลาง
- ตัดหญา ถอนวัชพืชในแปลงตนไม พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
จุดที่ 4 สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว คิดเปนพื้นที่ประมาณ 48,000 ตร.ม.
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสนาม
- ตัดหญาสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแกว พรอมเก็บกวาด
- ตัดแตงตนไมริมสนามโดยรอบ
จุดที่ 5 สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสระแกว คิดเปนพื้นที่ประมาณ 1,900 ตร.ม.
- ตัดหญาบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแตทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๓)
ไปจนถึงบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร และสวนหยอมโดยรอบ พรอมเก็บกวาด
- เก็บกวาดใบไมแหง เศษขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบ
- ตัดหญา ถอนวัชพืชในแปลงตนไม พรอมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซอม ตัดแตงตนไม
- รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ใสยาฆาแมลง
- ดายหญาริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
จุดที่ 6 ปฏิบัติงานปลูกตนไมตามโครงการตางๆ เชน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี
หรืองานอื่นใดที่เปนภารกิจเรงดวนของเทศบาลที่ตองดําเนินการ
ขอกําหนดและเงื่อนไข
1. ผูรับจางตองดําเนินการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดตามจุดตางๆ โดยใหกองเศษ
หญา กิ่งไม และขยะไวตามจุดที่เทศบาลกําหนด
2. ผู รั บ จ า งต อ งดํ า เนิ น การตามลั ก ษณะงานให สํ า เร็ จ เป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย มี ภู มิ ทั ศ น แ ละ
ทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมิใหเกิดปญหาความสกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย และเมื่อพบเห็นตองรีบเรงแกไข
ทันที
3. ผูรับจางตองจัดหาวัสดุ - อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน อาทิ เชน
1) เครื่องตัดหญาพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
2) เครื่องตัดแตงกิ่งไมพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณตัดแตงกิ่งไมตางๆ
3) ไมกวาดทางมะพราว
4) ที่ตักขยะ
5) ถุงพลาสติกสีดําใสขยะ
6) ถุงมือ, ผาปดจมูก
7) อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
4. ผู รั บ จ า งเหมาบริ ก ารต อ งจั ด หาพนั ก งานที่ มี ค วามประพฤติ ดี มี ค วามสามารถปฏิ บั ติ ง าน
ดวยความเรียบรอย มีสัญชาติไทย อานหนังสือออก เขียนหนังสือได
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-31. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรื อต องไม เป นผู มีผลประโยชน ร วมกั นกั บผู ให บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส ณ วั นประกาศประมู ลจ าง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
2.5 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตอ งผา นการคัด เลือ กผูมีคุณ สมบัติเ บื้องตน ในการจางของ
เทศบาลเมืองสระแกว
2.6 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองเปน นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปน
ผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่ง
ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Govermment Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หา งหุน สว นสามัญ หรือ หา งหุ น สว นจํ า กัด ใหยื ่น สํา เนาหนัง สือ รับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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-4(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนของผู นั้น สํ าเนาข อตกลงที่ แสดงถึงการเข าเป นหุ นส วน (ถามี) สํ าเนาบั ตรประจําตั ว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) เอกสารอื่น
1. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
2. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
3. ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนา
4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
5. สําเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบ ในขอ 1.8 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนั งสือแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ างด วยระบบอิเ ล็กทรอนิ กส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผู ประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 12 เดือน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 28 กันยายน 2561 นับจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก “เทศบาลเมืองสระแกว” ใหเริ่ม
ทํางาน
4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสั ญญา แบบรูป และรายละเอี ยด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูล จางทั้งหมดเสี ยกอนที่จ ะตกลงยื่ น
ขอเสนอตามเงือ่ นไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
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-54.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประมูลจางตามเอกสาร
ประมูล จา งดว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิกส เลขที่ E9/2560 ยื่น ตอคณะกรรมการดําเนิน การประมูล ตามโครงการ
ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแตเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ หองประชุมเฟองฟาเทศบาลเมืองสระแกว
ชั้น 3 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว
เมื่ อพ น กํ า หนดเวลายื่ น เอกสารประมู ล จ า งด วยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ล ว จะไม รั บเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ลจะดํ าเนิ นการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของผู ประสงค จะเสนอราคา
แต ล ะรายว าเป น ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป น
ผูมีผลประโยชน ร วมกั นระหว างผู ประสงค จะเสนอราคากั บผู ให บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส ตามข อ 1.7 (1)
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏต อคณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ล ก อนหรื อในขณะที่ มี การเสนอราคาด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และเทศบาลเมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผู ประสงค จะเสนอราคาที่ ไม ผ านการคั ดเลื อกเบื้ องต น เพราะเหตุ เป นผู ประสงค จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด ภายใน
3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนทีส่ ุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ
จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะให
ดํ าเนิ นกระบวนการเสนอราคาต อไป จากขั้ นตอนที่ ค างอยู ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยั งเหลื อก อนจะสั่ งพั ก
กระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการประมูล
เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขไดประธานคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดย
จะแจงใหผูมีสทิ ธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามวัน
เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนดอันจะแจงใหทราบภายหลัง โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID)
และรหัสผาน (Password) เมื่อผูเสนอราคาผานคุณสมบัติ เงื่อนไข และขอเสนอทางดานเทคนิคแลว
(2) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไขที่ ร ะบุ ไว ในหนั งสื อ แสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
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-7(3) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 1,659,960.- บาท
(หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน)
(4) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) จากราคาครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต องวางหลั ก ประกั น ซองพร อมกั บ การยื่ น ซองข อเสนอด า นเทคนิ ค
จํานวน 82,998.- บาท (แปดหมื่นสองพันเการอยเกาสิบแปดบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการ
ค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทาง
ดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น ซองตามข อ นี้ “เทศบาลเมื องสระแก ว ” จะคื น ให ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาหรื อ
ผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผู มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ เทศบาลเมืองสระแกว จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูป ระสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
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-8หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเมืองสระแกว เทานั้น
6.3 เทศบาลเมืองสระแกวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลเมืองสระแกว
(2) เสนอรายละเอี ยดแตกต างไปจากเงื่ อนไข ที่ กํ าหนดในเอกสารประมู ลจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรรมการ
ดําเนินการประมูล หรือเทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได “เทศบาลเมืองสระแกว” มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 “เทศบาลเมืองสระแกว” ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ “เทศบาลเมืองสระแกว” เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง “เทศบาลเมืองสระแกว” จะพิจารณายกเลิกการประมูลจางดวยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส และลงโทษผู มีสิ ทธิ เสนอราคาเป นผู ทิ้งงาน ไม ว าจะเป นผู มีสิ ทธิ เสนอราคาที่ได รั บการคัดเลื อกหรื อ
ไม ก็ ตาม หากมี เหตุ ที่ เชื่ อได ว าการเสนอราคากระทํ าการโดยไม สุ จริ ต เช น การเสนอเอกสารอั นเป นเท็ จหรื อใช ชื่ อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีผมู ีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสั ญ ญาได คณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล หรื อเทศบาลเมื อ งสระแก ว จะให ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายนั้ น
ชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ ทํ าให เชื่ อได ว าผู มี สิ ทธิ เ สนอราคาสามารถดํ าเนิ น งานตามการประมู ล จ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได เทศบาลเมืองสระแกวมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏขอเท็ จจริง ภายหลั งจากการประมูลจางดวยระบบอิเ ล็กทรอนิกสว า
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 เทศบาลเมืองสระแกว มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และเทศบาล
เมืองสระแกวจะพิจารณาลงโทษผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางด วยระบบอิ เล็กทรอนิกส (ผู รับจาง) จะตองทําสั ญญาจ างตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ 1.5 กับ “เทศบาลเมืองสระแกว” ภายใน 2 ตุลาคม 2560 ตามวันที่กําหนด และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลเมืองสระแกว
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “เทศบาลเมืองสระแกว” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
9/หนังสือ.....

-97.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนั งสื อค้ํ าประกั น ของบริ ษัทเงิ น ทุ น หรื อบริ ษัทเงิ น ทุน หลั กทรั พย ที่ได รับ อนุ ญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากข อ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแกวจะลงนามในสัญญาตอเมื่อ เงิ นงบประมาณ ตามเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 อนุมัติแลวเทานั้น
8. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินคาจางเหมาตามประกาศนี้ เทศบาล จะจายเงินใหเมื่อผูเสนอราคา (ผูรับจาง) ไดสงมอบงาน
จางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ใหกับเทศบาลเมือง
สระแกว เรียบรอยถูกตองตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับการจางไดทําการตรวจรับไวถูกตองครบถวนแลว โดยแบง
ออกเปน 12 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน ) เมื่อ
ผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมือง
สระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
งวดที่ 3 (เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
งวดที่ 4 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
งวดที่ 5 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
งวดที่ 6 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
งวดที่ 7 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
งวดที่ 8 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
10/งวดที่ 9

-10งวดที่ 9 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
งวดที่ 10 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
งวดที่ 11 เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบบาทถวน )
เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
งวดที่ 12 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 138,330.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามรอย
สามสิบบาทถวน ) เมื่อผูรับจางไดปฎิบัติงานโครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่
สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแกว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,659,960.-บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน)
หมายเหตุ เปนการดําเนินการตอเนื่องและเปนประโยชนกับราชการ แตงบประมาณรายจาย
ประจําป 2561 ออกใชไมทัน จึงมีความจําเปนตองใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไป
พลางก อ น ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ป จ จุ บั น มาตรา 65 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 7
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา - ป นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสระแกวไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินคาจ างสํ าหรับงานจางครั้งนี้ ได มาจากเงิ นงบประมาณรายจ าย ประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 1,659,960.- บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน)
ราคากลางของงาน โครงการจางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไม และทําความสะอาดที่
สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแกว ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น จํานวนเงิน
1,659,960.- บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นเกาพันเการอยหกสิบบาทถวน)
11.2 เมื่อเทศบาลเมืองสระแกว ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามการประมูล จ างดว ยระบบอิเ ล็ กทรอนิ กส แล ว ถ าผู รับ จ างจะตองสั่งหรื อนําสิ่งของมาเพื่ องานจ าง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
11/แจง....

