
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก๎ว 
เรื่อง สอบราคาโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด  

เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล , งานสวนสาธารณะ และงานอาคารและสถานที่                                               
......................................................... 

 

ด๎วยเทศบาลเมืองสระแก๎วมีความประสงค๑จะดําเนินการ จ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล , งานสวนสาธารณะ และงานอาคารและสถานที่ 
ดังนี้  

1. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ านวน 33 คน อัตราคําจ๎าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตํ 1 มิถุนายน 
2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นจํานวนเงิน 1,188,000.- บาท (หนึ่งล๎านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาท
ถ๎วน) โดยมีขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความ
สะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายละเอียดดังนี้ 

 

ก. งานรักษาความสะอาด จํานวน 21 คน 
 

  1. ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแตํวันจันทร๑ – วันอาทิตย๑ (สัปดาห๑ละ  7  วัน) 
 

  2. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
      2.1 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันจันทร๑ – วันศุกร๑ 
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
   2.2 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันเสาร๑ 
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 05.00 – 12.00 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 6  ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
   2.3 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันอาทิตย๑ 
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา  05.00 – 08.00 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 3  ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกํทางราชการไมํวํากรณีใดๆ ในระหวํางเวลาการปฏิบัติงาน 
ถือวําเป็นความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน 
 

  3. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
  จุดที่ 1  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณรอบๆ
ตลาดสดด๎านนอก 
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  จุดที่ 2  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากร๎านแวํนท๏อปเจริญถึงร๎านเจ๎
แป๊ด และถนนรอบตลาดสดด๎านใน 
  จุดที่ 3  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํสิทธิผลคาร๑แคร๑ถึงประตู
ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก๎ว 
  จุดที่ 4  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํห๎างบิ๊กซีถึงประตูทางเข๎าที่วํา
การอําเภอเมืองสระแก๎ว 
  จุดที่ 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํประตูทางเข๎าที่วําการอําเภอ
เมืองสระแก๎วถึงสถานีดับเพลิงเกํา 
  จุดที่ 6  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํประตูทางออกโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก๎วถึงบริเวณร๎านเซเวํนและทําจอดรถยนต๑รับ – สํงผู๎โดยสารสายวังน้ําเย็น 
  จุดที่ 7  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํสถานีดับเพลิงเกําถึงถนน
เทศบาล 8 (ข๎างวัดสระแก๎ว) 
  จุดที่ 8  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํร๎านเซเวํนถึงบริเวณหน๎าบ๎าน
รองนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสระแก๎ว 
  จุดที่ 9  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํทางเข๎าถนนเทศบาล 8 (ข๎าง
วัดสระแก๎ว) ถึงทางเข๎า  หจก.สระแก๎วมงคลเซอร๑วิส 
  จุดที่ 10  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํบริเวณหน๎าบ๎านรองนายก
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสระแก๎วถึงทางเข๎าสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎ว 
  จุดที่ 11  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํทางเข๎า หจก.สระแก๎วมงคล
เซอร๑วิสถึงทางเข๎าถนนเทศบาล 2 แล๎วข๎ามฝั่งจากหน๎าร๎านคักอีหลีถึงทางเข๎าสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎ว 
  จุดที่ 12  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนทางเข๎าสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎ว
จนถึงตัวสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎ว แล๎วจากตัวสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎วจนถึงทางออกสถานี
ขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎ว 
  จุดที่ 13  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17 
ซอย 1 
  จุดที่ 14  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝั่ง จากร๎านเซเวํนถึง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแก๎ว 
  จุดที่ 15  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 ร๎านหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสระแก๎ว 
  จุดที่ 16  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแหํง
ประเทศไทย จังหวัดสระแก๎วถึงทางรถไฟสระแก๎ว 
  จุดที่ 17  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
สระแก๎วถึงสี่แยกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสระแก๎ว (เกํา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก๎ว 
 

 
 
 
 
 
 

3/ จุดที่ 18..... 
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  จุดที่ 18  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดสระแก๎ว (เกํา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแก๎ว 
  จุดที่ 19  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยข๎างโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแก๎ว) ถึงทางเข๎าองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสระแก๎ว (เกํา) 
  จุดที่  20  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข๎าถึงวงเวียน
สวนสาธารณะสระแก๎ว – สระขวัญ 
  จุดที่ 21  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
สระแก๎ว(นอกรั้วอาคารสํานักงาน) 
   - ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมตํางๆ เชํน งานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจเรํงดํวนของเทศบาลที่ต๎องดําเนินการ 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยูํในข๎อตกลงเพ่ิมเติม 
  4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไมํกําหนดคุณวุฒิ 
   - อํานหนังสือออก  เขียนหนังสือได๎ 
 

 ข งานเก็บ  ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 12 คน 
  1. ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแตํวันจันทร๑ – วันอาทิตย๑ (สัปดาห๑ละ 7 วัน) 
  2. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
   2.1 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันจันทร๑ – วันศุกร๑ 
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
   2.2 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันเสาร๑ 
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 05.00 – 12.00 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 6 ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
   2.3 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันอาทิตย๑ 
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 05.00 – 08.00 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 3  ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกํทางราชการไมํวํากรณีใดๆ ในระหวํางเวลาการปฏิบัติงาน  
ถือวําเป็นความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน 
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  3. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
  ชุดที่ 1  เริ่มต๎นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตํ ฝั่งซ๎ายถนนสุวรรณศรตั้งแตํหน๎าร๎าน  
คักอีหลี ถึงสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครู บ๎านเอื้ออาทร ปั้มน้ํามันคาลเท็กซ๑ และร๎านอาหารดู๐ดี๋ และฝั่งขวาถนนสุวรรณศร
ตั้งแตํหน๎าโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ๎ออนุสรณ๑) ถึงทางเข๎าโรงแรมพีพี บริษัทอีซูซุ บริษัทแม็คโคร โรงแรมทิพปุระ 
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก๎ว ร๎านเนื้อยํางมาลัย ปั้มเอสโซํ และตั้งแตํถนนเทศบาล 17 บ๎านหัวกุญแจ ถึงร๎านแวํน
บิวตี้ฟลู เก็บขยะสองฝั่งซ๎าย – ขวา เข๎าซอย 17/3, 17/4, 17/5 หมูํบ๎านสุขจินต๑ ถนนเทศบาล 19 ตั้งแตํหน๎าร๎าน
เซเวํน ถึงหน๎าสถานีรถไฟ เก็บขยะสองฝั่งซ๎าย – ขวา เข๎าหมูํบ๎านปางสีดาซอย  1, 2 และ 3 
  ชุดที่ 2  เริ่มต๎นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตํ ทําจอดรถสายวังน้ําเย็น  ถนนเทศบาล 19 
ถึงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสระแก๎ว ถนนเทศบาล 21 ซอย 1, 2, 3 ตลาดศูนย๑การค๎าสระแก๎วเมืองทอง 
เข๎าซอยบ๎านดาบตู๎ถึงชุมชนหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 23 ถนนเทศบาล 25 ถนนเทศบาล 29 ถนนเทศบาล 30 
ถนนเทศบาล 31 ถนนเทศบาล 33 ถนนเทศบาล 10 ถนนเทศบาล 12 ถนนเทศบาล 14 ถนนเทศบาล 16 ถนน
เทศบาล 18 ถนนเทศบาล 20 ถนนเทศบาล 21 ครึ่ง ซอยสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครู หมูํบ๎านรํมรื่น หมูํบ๎านซิตี้ปาร๑ค 
หมูํบ๎านธงชัย หมูํบ๎านพรนิมิต ห๎างบิ๊กซี บริษัทเจเอสฟลาวเวอร๑  โรงเรียนชุมชนสระแก๎ว โรงเรียนสระแก๎ว และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก๎ว 
  ชุดที่ 3  เริ่มต๎นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตํ ทางเข๎าถนนเทศบาล 2 ถึงสํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแก๎ว ถนนสุวรรณศร เริ่มจากสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครู  เข๎าสํานักงานที่ดิน บ๎านคลองนางชิง 
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก๎ว  ชุมชนยํอยที่ 3 ศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย๑วิทยาศาสตร๑ ศูนย๑ราชการและ
บ๎านพักข๎าราชการ คํายทหารทั้งสองฝั่ง ชุมชนยํอยที่ 1 บ๎านคําเจริญ ชุมชนยํอยที่ 2 หนองนกเขา PTT ทุกซอย 
(รวม 7 ซอย) ชุมชนยํอยที่ 4 บ๎านคลองปูน ออกจากชุมชนยํอยที่ 4 ตามถนนสุวรรณศรไปถึงสํานักงานบริการ
โทรศัพท๑ ถึงร๎านวันดี ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ๎ออนุสรณ๑) 
  ชุดที่ 4  เริ่มต๎นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตํ ถนนเทศบาล  1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล 6 
ซอย 1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ถนนเทศบาล 17 ซอย 1 โรงเรียนดาราสมุทร บ๎าน
หนองเสม็ดเหนือ บ๎านลัดกะสังเหนือ บ๎านลัดกะสัง หมูํบ๎านประสพโชค ตลาดสมบูรณ๑โชคเมืองแก๎ว  สระแก๎ว – 
สระขวัญ 1 สระแก๎ว – สระขวัญ 2 บ๎านคลองจาน บ๎านสวนตาลวิว ศูนย๑โตโยต๎าและหมูํบ๎านบริเวณด๎านหลัง โคก
กํานัน หมูํบ๎านหลังปั๊มน้ํามันบางจาก ปั้ม PT โรงฆําสัตว๑ หมูํบ๎านเย็นจิตต๑ สวนน้ํา  และศูนย๑ Honda 
  - ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมตํางๆ เชํน งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจ เรํงดํวนของเทศบาลที่ต๎องดําเนินการ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยูํในข๎อตกลงเพ่ิมเติม 
  4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไมํกําหนดคุณวุฒิ 

 - อํานหนังสือออก  เขียนหนังสือได๎  
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โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 26/2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
  ราคากลาง              1,188,000.- บาท (หนึ่งล๎านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ๎วน) 

คําเอกสารประมูลจ๎าง        1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน) 
  กําหนดระยะเวลาจ๎างเหมา   4 เดือน 
  เอกสารสอบราคา เลขที่ 26/2556 
 

2. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ จ านวน 12
คน อัตราคําจ๎าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตํ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยมี
ขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 รายละเอียดดังนี้ 

ก. ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแตํวันจันทร๑ – วันเสาร๑ (สัปดาห๑ละ 6 วัน) 
 

  ข. ก าหนดเวลาท างาน  
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 7  ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกํทางราชการไมํวํากรณีใดๆ ในระหวํางเวลาการปฏิบัติงาน 
ถือวําเป็นความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน 
 

  ค. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
     1. พ้ืนที่บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแก๎ว  และบริเวณโดยรอบพ้ืนที่สํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแก๎ว 
   - เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณสวน สนามหญ๎า ถนน และบริเวณอาคาร
สํานักงานเทศบาล 
   - ตัดหญ๎า ถอนวัชพืชในแปลงต๎นไม๎ พร๎อมเก็บกวาด 
   - เพาะ ปลูก ปลูกซํอม ตัดแตํงต๎นไม๎โดยรอบ 
   - รดน้ํา พรวนดิน ใสํปุ๋ย ใสํยาฆําแมลง 
   - จัดตั้งกระถางต๎นไม๎ประดับภายในอาคารสํานักงานเทศบาล 
   - ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเท๎ารอบอาคารสํานักงานเทศบาล 
     2.  สวนสาธารณะสระแก๎ว – สระขวัญ 
   - เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณสวน สนามหญ๎า ลานอเนกประสงค๑ ถนน 
รอบสระน้ํา 
   - ตัดหญ๎า ถอนวัชพืช พร๎อมเก็บกวาด 
 

 
 
 
 
 
 

6/ - ปลูก..... 
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   - ปลูก ปลูกซํอม ตัดแตํงต๎นไม๎โดยรอบ 
   - รดน้ํา พรวนดิน ใสํปุ๋ย ใสํยาฆําแมลง 
   - ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเท๎า ถนน ลานอเนกประสงค๑ รอบสระน้ํา 
   - ทําความสะอาดสระน้ํา เก็บขยะในสระน้ํา 
   - ทําความสะอาดห๎องน้ําในสวนสาธารณะ 
     3 เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแตํหน๎าปั้ม ESSO ไป
จนถึงสี่แยกสระแก๎ว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หน๎าศูนย๑ ISUZU) 
   - เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณเกาะกลาง   
   - ตัดหญ๎า ถอนวัชพืชในแปลงต๎นไม๎ พร๎อมเก็บกวาด 
   - ปลูก ปลูกซํอม ตัดแตํงต๎นไม๎ 
   - รดน้ํา พรวนดิน ใสํปุ๋ย ใสํยาฆําแมลง 
   - ดายหญ๎าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน 
     4. สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก๎ว 
   - เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณสนาม 
   - ตัดหญ๎าสนามเดือนละ 1 ครั้ง พร๎อมเก็บกวาด 
   - ตัดแตํงต๎นไม๎ริมสนามโดยรอบ 
   - ทําความสะอาดห๎องน้ําในสนามกีฬา 
     5. สถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎ว 
   - ตัดหญ๎าบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแตํทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข  33) ไปจนถึงบริเวณสถานีขนสํงผู๎โดยสาร และสวนหยํอมโดยรอบ พร๎อมเก็บกวาด 
   - เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ  
   - ตัดหญ๎า ถอนวัชพืชในแปลงต๎นไม๎ พร๎อมเก็บกวาด 
   - ปลูก ปลูกซํอม ตัดแตํงต๎นไม๎ 
   - รดน้ํา พรวนดิน ใสํปุ๋ย ใสํยาฆําแมลง 
   - ดายหญ๎าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน 
   - จัดตั้งกระถางต๎นไม๎ประดับภายในอาคารสถานีขนสํงผู๎โดยสาร 
     6. หมูํบ๎านเอื้ออาทร  
   - ตัดหญ๎าบริเวณสนามเด็กเลํน ริมถนน รอบบํอบําบัดน้ําเสีย และสวนหยํอมโดยรอบ 
พร๎อมเก็บกวาด 
     7. พ้ืนที่ริมถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก๎ว 
   - ตัดหญ๎าบริเวณริมถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 33) และถนนในเขต
ชุมชนยํอย พร๎อมเก็บกวาด 
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     8. ปฏิบัติงานปลูกต๎นไม๎ตามโครงการตํางๆ เชํน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี  หรือ
งานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจเรํงดํวนของเทศบาลที่ต๎องดําเนินการ 
     9. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยูํในข๎อตกลงเพ่ิมเติม 
 

  ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไมํกําหนดคุณวุฒิ 

 - อํานหนังสือออก  เขียนหนังสือได๎ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 27/2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 

  ราคากลาง              432,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ๎วน) 
คําเอกสารประมูลจ๎าง          400.- บาท (สี่ร๎อยบาทถ๎วน) 

  กําหนดระยะเวลาจ๎างเหมา   4 เดือน 
  เอกสารสอบราคา เลขที่ 27/2556 
 

3. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่  จ านวน 
10 คน อัตราคําจ๎าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตํ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 
โดยมีขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายละเอียดดังนี้ 

ก. ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแตํวันจันทร๑ – วันศุกร๑ (สัปดาห๑ละ 5 วัน) 
 

  ข. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกํทางราชการไมํวํากรณีใดๆ ในระหวํางเวลาการปฏิบัติงาน  
ถือวําเป็นความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน 
 

  ค. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
     1. ปฏิบัติงานอยูํในพื้นทีเ่ขตเทศบาลเมืองสระแก๎ว หรือพ้ืนที่ที่ร๎องขอรับบริการจากเทศบาล
เมืองสระแก๎วและเทศบาลเมืองสระแก๎วต๎องการให๎เข๎าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่นั้น 
     2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค  ดังนี้ 
   - งานเกี่ยวกับการวางทํอระบายน้ํา 
   - งานเกี่ยวกับการลอกทํอระบายน้ํา 
   - งานเกี่ยวกับการซํอมแซมทํอระบายน้ํา 
   - งานเกี่ยวกับการขุดลอกทางระบายน้ํา 
   - งานเกี่ยวกับการซํอมแซม ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน หรือสิ่งกํอสร๎างอ่ืนๆ 
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องที่เทศบาลกําหนด 
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     3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปการ  ดังนี้ 
   - งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช๎ในการจัดงานตํางๆ ได๎แกํ งานพระราช
พิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี งานประจําปี งานวันสําคัญตํางๆ หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจของเทศบาลที่ต๎อง
ดําเนินการเป็นต๎น 
   - งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช๎ในการจัดประชุม สัมมนา  ฝึกอบรม 
งานจัดเลี้ยงรับรองตํางๆ เป็นต๎น 
   - งานบริการเกี่ยวกับการจัดความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในเขตเทศบาล ได๎แกํ ตัดต๎นไม๎
หรือตัดกิ่งไม๎ริมทาง ตัดต๎นไม๎ที่ล๎มใสํบ๎านเรือน ไลํตํอแตนงานแบกหามหรืองานชํวยเหลือประชาชนที่ได๎รับความ
เดือนร๎อนเป็นต๎น 
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องที่เทศบาลกําหนด 
     4. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยูํในข๎อตกลงเพ่ิมเติม 
 

  ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไมํกําหนดคุณวุฒิ 

 - อํานหนังสือออก  เขียนหนังสือได๎ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 28/2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 

ราคากลาง              360,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ๎วน) 
คําเอกสารประมูลจ๎าง          300.- บาท (สามร๎อยบาทถ๎วน) 

  กําหนดระยะเวลาจ๎างเหมา   4 เดือน 
  เอกสารสอบราคา เลขที่ 28/2556 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,980,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎างดังกลําว  
  2. ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการหรือของหนํวยการบริหาร
ราชการสํวนท๎องถิ่น และได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว 
  3. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิหรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎
เสนอราคาได๎มีคําสั่งให๎สละสิทธิและความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 

4. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก๎ว  
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมํเป็นผู๎กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ๎างครั้งนี ้  

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ รายจําย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 

9/ 6. บุคคล..... 
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6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐซึ่งได๎ดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง 
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑ (e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส๑ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต๑ศูนย๑ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 

7. คูํสัญญาต๎องรับจํายเงินผํานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย๑ เว๎นแตํ
การรับจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคํูสัญญาอาจรับจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 

 

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุ
และทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว   

 

  กําหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู๎มีสิทธิได๎รับการ
คัดเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) 
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว 
 

ผู๎สนใจติดตํอขอซื้อเอกสารสอบราคาได๎ที่งานพัสดุและทรัพย๑สิน กองคลัง สํานักงานเทศบาล
เมืองสระแก๎ว ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท๑
หมายเลข 0-3742-1375 ตํอ 111 ในวันและเวลาราชการ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
 
 

             (นายตระกูล   สุขกุล) 
             นายกเทศมนตรีเมืองสระแก๎ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 26/2556 
การสอบราคาโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน 

ในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก๎ว ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

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

เทศบาลเมืองสระแก๎ว ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “เทศบาล” มีความประสงค๑จะสอบราคาจ๎างโครงการ
จ๎างแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 33 
คน โดยมีขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการจ๎างแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด 
เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังนี้ 

 

ก. งานรักษาความสะอาด จ านวน 21 คน 
 

     1. ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแตํวันจันทร๑ – วันอาทิตย๑ (สัปดาห๑ละ  7  วัน) 
 

     2. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
      2.1 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันจันทร๑ – วันศุกร๑ 
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
   2.2 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันเสาร๑ 
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 05.00 – 12.00 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 6  ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
   2.3 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันอาทิตย๑ 
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา  05.00 – 08.00 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 3  ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกํทางราชการไมํวํากรณีใดๆ ในระหวํางเวลาการปฏิบัติงาน 
ถือวําเป็นความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน 
 

     3. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
  จุดที่ 1  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณรอบๆ
ตลาดสดด๎านนอก 
  จุดที่ 2  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากร๎านแวํนท๏อปเจริญถึงร๎านเจ๎
แป๊ด และถนนรอบตลาดสดด๎านใน 
  จุดที่ 3  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํสิทธิผลคาร๑แคร๑ถึงประตู
ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก๎ว 
  จุดที่ 4  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํห๎างบิ๊กซีถึงประตูทางเข๎าที่วํา
การอําเภอเมืองสระแก๎ว 
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  จุดที่ 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํประตูทางเข๎าที่วําการอําเภอ
เมืองสระแก๎วถึงสถานีดับเพลิงเกํา 
  จุดที่ 6  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํประตูทางออกโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก๎วถึงบริเวณร๎านเซเวํนและทําจอดรถยนต๑รับ – สํงผู๎โดยสารสายวังน้ําเย็น 
  จุดที่ 7  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํสถานีดับเพลิงเกําถึงถนน
เทศบาล 8 (ข๎างวัดสระแก๎ว) 
  จุดที่ 8  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํร๎านเซเวํนถึงบริเวณหน๎าบ๎าน
รองนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสระแก๎ว 
  จุดที่ 9  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํทางเข๎าถนนเทศบาล 8 (ข๎าง
วัดสระแก๎ว) ถึงทางเข๎า  หจก.สระแก๎วมงคลเซอร๑วิส 
  จุดที่ 10  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํบริเวณหน๎าบ๎านรองนายก
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสระแก๎วถึงทางเข๎าสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎ว 
  จุดที่ 11  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแตํทางเข๎า หจก.สระแก๎วมงคล
เซอร๑วิสถึงทางเข๎าถนนเทศบาล 2 แล๎วข๎ามฝั่งจากหน๎าร๎านคักอีหลีถึงทางเข๎าสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎ว 
  จุดที่ 12  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนทางเข๎าสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎ว
จนถึงตัวสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎ว แล๎วจากตัวสถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎วจนถึงทางออกสถานี
ขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎ว 
  จุดที่ 13  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17 
ซอย 1 
  จุดที่ 14  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝั่ง จากร๎านเซเวํนถึง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแก๎ว 
  จุดที่ 15  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 17 ร๎านหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย จังหวัดสระแก๎ว 
  จุดที่ 16  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแหํง
ประเทศไทย จังหวัดสระแก๎วถึงทางรถไฟสระแก๎ว 
  จุดที่ 17  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
สระแก๎วถึงสี่แยกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสระแก๎ว (เกํา) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก๎ว 
  จุดที่ 18  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดสระแก๎ว (เกํา) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแก๎ว 
  จุดที่ 19  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยข๎างโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแก๎ว) ถึงทางเข๎าองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสระแก๎ว (เกํา) 
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  จุดที่  20  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข๎าถึงวงเวียน
สวนสาธารณะสระแก๎ว – สระขวัญ 
  จุดที่ 21  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
สระแก๎ว(นอกรั้วอาคารสํานักงาน) 
   - ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมตํางๆ เชํน งานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจเรํงดํวนของเทศบาลที่ต๎องดําเนินการ 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยูํในข๎อตกลงเพ่ิมเติม 
 

     4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไมํกําหนดคุณวุฒิ 
   - อํานหนังสือออก  เขียนหนังสือได๎ 
 

 ข งานเก็บ  ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ านวน 12 คน 
  1. ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแตํวันจันทร๑ – วันอาทิตย๑ (สัปดาห๑ละ 7 วัน) 
  2. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
   2.1 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันจันทร๑ – วันศุกร๑ 
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
   2.2 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันเสาร๑ 
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 05.00 – 12.00 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 6 ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
   2.3 กําหนดเวลาทํางานปกติ  วันอาทิตย๑ 
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 05.00 – 08.00 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 3  ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกํทางราชการไมํวํากรณีใดๆ ในระหวํางเวลาการปฏิบัติงาน  
ถือวําเป็นความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน 
 

  3. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
  ชุดที่ 1  เริ่มต๎นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตํ ฝั่งซ๎ายถนนสุวรรณศรตั้งแตํหน๎าร๎านคัก
อีหลี ถึงสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครู บ๎านเอ้ืออาทร ปั้มน้ํามันคาลเท็กซ๑ และร๎านอาหารดู๐ดี๋  และฝั่งขวาถนนสุวรรณศร
ตั้งแตํหน๎าโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ๎ออนุสรณ๑) ถึงทางเข๎าโรงแรมพีพี บริษัทอีซูซุ บริษัทแม็คโคร โรงแรมทิพปุ
ระ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก๎ว ร๎านเนื้อยํางมาลัย ปั้มเอสโซํ และตั้งแตํถนนเทศบาล 17 บ๎านหัวกุญแจ ถึงร๎านแวํน
บิวตี้ฟลู เก็บขยะสองฝั่งซ๎าย – ขวา เข๎าซอย 17/3, 17/4, 17/5 หมูํบ๎านสุขจินต๑ ถนนเทศบาล 19 ตั้งแตํหน๎าร๎าน
เซเวํน ถึงหน๎าสถานีรถไฟ เก็บขยะสองฝั่งซ๎าย – ขวา เข๎าหมูํบ๎านปางสีดาซอย  1, 2 และ 3 
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  ชุดที่ 2  เริ่มต๎นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตํ ทําจอดรถสายวังน้ําเย็น  ถนนเทศบาล 19 
ถึงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสระแก๎ว ถนนเทศบาล 21 ซอย 1, 2, 3 ตลาดศูนย๑การค๎าสระแก๎วเมืองทอง 
เข๎าซอยบ๎านดาบตู๎ถึงชุมชนหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 23 ถนนเทศบาล 25 ถนนเทศบาล 29 ถนนเทศบาล 30 
ถนนเทศบาล 31 ถนนเทศบาล 33 ถนนเทศบาล 10 ถนนเทศบาล 12 ถนนเทศบาล 14 ถนนเทศบาล 16 ถนน
เทศบาล 18 ถนนเทศบาล 20 ถนนเทศบาล 21 ครึ่ง ซอยสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครู หมูํบ๎านรํมรื่น หมูํบ๎านซิตี้ปาร๑ค 
หมูํบ๎านธงชัย หมูํบ๎านพรนิมิต ห๎างบิ๊กซี บริษัทเจเอสฟลาวเวอร๑  โรงเรียนชุมชนสระแก๎ว โรงเรียนสระแก๎ว และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก๎ว 
  ชุดที่ 3  เริ่มต๎นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตํ ทางเข๎าถนนเทศบาล 2 ถึงสํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแก๎ว ถนนสุวรรณศร เริ่มจากสหกรณ๑ออมทรัพย๑ครู  เข๎าสํานักงานที่ดิน บ๎านคลองนางชิง 
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก๎ว  ชุมชนยํอยที่ 3 ศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย๑วิทยาศาสตร๑ ศูนย๑ราชการและ
บ๎านพักข๎าราชการ คํายทหารทั้งสองฝั่ง ชุมชนยํอยที่ 1 บ๎านคําเจริญ ชุมชนยํอยที่ 2 หนองนกเขา PTT ทุกซอย 
(รวม 7 ซอย) ชุมชนยํอยที่ 4 บ๎านคลองปูน ออกจากชุมชนยํอยที่ 4 ตามถนนสุวรรณศรไปถึงสํานักงานบริการ
โทรศัพท๑ ถึงร๎านวันดี ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ๎ออนุสรณ๑) 
  ชุดที่ 4  เริ่มต๎นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแตํ ถนนเทศบาล  1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล 6 
ซอย 1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ถนนเทศบาล 17 ซอย 1 โรงเรียนดาราสมุทร บ๎าน
หนองเสม็ดเหนือ บ๎านลัดกะสังเหนือ บ๎านลัดกะสัง หมูํบ๎านประสพโชค ตลาดสมบูรณ๑โชคเมืองแก๎ว  สระแก๎ว – 
สระขวัญ 1 สระแก๎ว – สระขวัญ 2 บ๎านคลองจาน บ๎านสวนตาลวิว ศูนย๑โตโยต๎าและหมูํบ๎านบริเวณด๎านหลัง โคก
กํานัน หมูํบ๎านหลังปั๊มน้ํามันบางจาก ปั้ม PT โรงฆําสัตว๑ หมูํบ๎านเย็นจิตต๑ สวนน้ํา  และศูนย๑ Honda 
  - ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมตํางๆ เชํน งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจ เรํงดํวนของเทศบาลที่ต๎องดําเนินการ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยูํในข๎อตกลงเพ่ิมเติม 

 

  4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไมํกําหนดคุณวุฒิ 
   - อํานหนังสือออก  เขียนหนังสือได๎ 

อัตราคําจ๎าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตํ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2556 จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,188,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)  
 

 1. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท๎าย          

       1.2 แบบใบเสนอราคา  
                1.3 แบบสัญญาจ๎าง  ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
                1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
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                       (1) หลักประกันสัญญา  ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
                1.5 บทนิยาม 

          (1) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน 
     (2) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 

     1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
          (1) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 
          (2) บัญชีเอกสารสํวนที่ 2 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎าง    

  2.2 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนํวย
การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น และได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคล หรือบุคคล
อ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่มีผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมํเป็นผู๎กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5 

2.4 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย 
เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีคําสั่งให๎สละสิทธิ และความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ 
รายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสําคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐซึ่งได๎ดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง 
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑ (e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส๑ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต๑ศูนย๑ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 

2.7 คูํสัญญาต๎องรับจํายเงินผํานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย๑ เว๎นแตํ
การรับจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคํูสัญญาอาจรับจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว๎นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 3 สํวน คือ 
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจํากัด  ให๎ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอํานาจควบคุม พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
              ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให๎ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห๑สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอํานาจควบคุมและบัญชี  ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํพร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง 
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 (2) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคลให๎ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู๎นั้น สําเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองสําเนาถูกต๎อง 

(3) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นสําเนาสัญญา
ของการรํวมค๎า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎าและในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใชํสัญชาติไทยก็ให๎ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว๎ใน (1) 

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย๑ และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม (ภ.พ.20) 
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา 
(6) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข๎อ 1.6 

(1)  
 

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอํานาจ

ให๎บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจ๎งปริมาณงาน) ซึ่งจะต๎องแสดงรายการรายละเอียดใน

ประกาศสอบราคานื้ รวมทั้งภาษีประเภทตํางๆ  
 (3) ยื่นบัญชีเอกสารสํวนที่ 2 ทั้งหมดตามแบบ ในข๎อ 1.6 (2) 

3.3 ซองใบเสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในข๎อ 1.2 

 

 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอร๑มใบยื่นข๎อเสนอ

ราคาของเทศบาลที่กําหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอกรายละเอียดให๎
ถูกต๎องครบถ๎วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมํให๎เป็นผู๎เสนอราคาที่ผํานการคัดเลือกให๎เข๎าเสนอราคากับเทศบาล 
และลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง จะต๎องลงลายมือชื่อผู๎
เสนอราคาพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กํากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 

4.2 ผู๎เสนอราคาจะต๎องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจ๎างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให๎ครบถ๎วน 

ในการเสนอราคาให๎เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตํอหนํวยและหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต๎อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียนและคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสํงมอบ
งานให๎ ณ เทศบาลเมืองสระแก๎ว หรือสถานที่อ่ืนที่เทศบาลได๎กําหนดภายหลังราคาที่เสนอจะต๎องกําหนดยืนราคา
ไมํน๎อยกวํา  30  วัน นับแตํวันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตน
ได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 
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  4.3 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแล๎วเสร็จไมํ เกิน  122  วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ๎าง หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจาก “เทศบาล” ให๎เริ่มทํางาน 

4.4 กํอนยื่นซองสอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให๎ถี่
ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อยจําหน๎าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว๎หน๎าซองวํา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 
26/2556” ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่รับซองสอบราคาได๎ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และใน
วันที่ 11 พฤษภาคม2556 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 
13.00 – 16.30 น. ได๎ที่งานพัสดุและทรัพย๑สิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแก๎ว  
 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด               
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคา แตํละรายวํา  

เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ตามข๎อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมํ 
และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏตํอคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาวํามีผู๎ผู๎
เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5(2)  และคณะกรรมการฯ 
เชื่อวํามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแก๎วจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน๑ตํอการพิจารณาของทางราชการ และมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระทํา
ดังกลําว 
  ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู๎ เสนอราคา ที่มี
ผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ๑คําสั่งดังกลําวตํอผู๎วําราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตํวันที่
ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ๑ของผู๎วําราชการจังหวัดให๎ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู๎ที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก
ดังกลําวข๎างต๎น ณ ห๎องประชุมชั้น 3 (ห๎องสระขวัญ) ศูนย๑ราชการจังหวัดสระแก๎ว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต๎นไป   
  การยื่นอุทธรณ๑ตามวรรค 4 ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว๎นแตํผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวํา  การขยายระยะเวลาดังกลําวและเป็นประโยชน๑แกํทางราชการอยํางยิ่ง  
และในการที่ผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด๎วยกับคําคัดค๎านของผู๎อุทธรณ๑ และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได๎ดําเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน๑แกํทางราชการอยํางยิ่งและให๎ผู๎วําราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกลําวได๎ 
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     5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด๎วยราคารวม 

          5.2 หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา     ไมํ
ถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ 4 แล๎ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน๑
ตํอ ”เทศบาล” เทํานั้น 

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผันในกรณี  
ดังตํอไปนี้ 

      (1) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล” 

 (2) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ  
หรือมีผลทําให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น 
        (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู๎เสนอราคามิได๎ลงลายมือชื่อ
พร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กํากับไว๎ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ 
“เทศบาล” มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ 
“เทศบาล” มีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํทําสัญญา หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
                    5.5 “เทศบาล”ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่ไมํรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได๎และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน๑ของทางราชการเป็นสําคัญ และให๎ถือวํา
การตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ มิได๎รวมทั้ง “เทศบาล” จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงานไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือก
หรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระทําไปโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น  
  ในกรณีผู๎เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได๎วําไมํอาจดําเนินงานตามสัญญาได๎  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําให๎เชื่อได๎วําผู๎
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ๎างให๎เสร็จสมบูรณ๑ หากคําชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

9/ 5.6 ในกรณี..... 
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  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับ
การคัดเลือกตามท่ีได๎ประกาศรายชื่อไว๎ ตามข๎อ 4.5 เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
“เทศบาล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข๎อ 
4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
  ในกรณีหากผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวํา การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได๎
ดําเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน๑แกํทางราชการอยํางยิ่ง ผู๎วําราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกลําวได ๎
 

 6. การท าสัญญาจ้าง 
       ผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎องทําสัญญาจ๎างตามแบบสัญญา ดังระบุในข๎อ 1.3 กับ “เทศบาล”
ภายใน  3  วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง  และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเทํากับ ร้อยละ 5  
ของราคาคําจ๎างที่สอบราคาได๎ ให๎ “เทศบาล” ยึดถือไว๎ในขณะทําสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด  
ดังตํอไปนี้ 

6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํ “เทศบาล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกํอนหน๎านั้นไมํ
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ข๎อ 1.4 
(1) 
  6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัทเ งินทุน
หลักทรัพย๑ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย๑ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการ หรือหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นตํางๆ 
ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข๎อ 1.4 (1) 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได๎จดทะเบียนใช๎เป็นหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แหํงประเทศไทย
แล๎วเทํานั้น 
  หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย ภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา 
(ผู๎รับจ๎าง)  พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างแล๎ว 
 

7. อัตราค่าปรับ  
      คําปรับตามแบบสัญญาจ๎าง ข๎อ 17 จะกําหนดในอัตราร๎อยละ 0.10 ตํอวันของราคาจ๎างตาม
สัญญา 
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8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
               ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ทําข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ๎างตามแบบดังระบุในข๎อ 1.3 
แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความชํารุดบกพรํองของงานที่รับจ๎างทําภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -    ปี  นับ
ถัดจากวันที่ “เทศบาล” ได๎รับมอบงาน โดยผู๎รับจ๎างต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน 15 
วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความชํารุดบกพรํอง 
  กรณีนี้ผู๎รับจ๎างไมํดําเนินการให๎เป็นไปตามรายละเอียดที่กําหนดแหํงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผู๎วําจ๎างมีสิทธิจ๎างรายอื่นได๎โดยผู๎รับจ๎างจะต๎องเป็นผู๎ออกคําใช๎จํายทั้งหมด หรือให๎ผู๎วําจ๎างหักเงินคําจ๎าง 
หรือหลักประกันสัญญาไว๎โดยผู๎รับจ๎างไมํมีสิทธิเรียกร๎อง และโต๎แย๎งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
          การจํายเงินคําจ๎างเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจํายเงินให๎เมื่อผู๎เสนอราคา (ผู๎รับจ๎าง) ได๎สํง

มอบงานจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ให๎กับเทศบาลเมืองสระแก๎วเรียบร๎อยถูกต๎องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ๎างเหมาได๎ทําการ
ตรวจรับไว๎ถูกต๎องครบถ๎วนแล๎ว โดยแบํงออกเป็น 4 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงิน 297,000.- บาท (สองแสนเก๎าหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน) เมื่อผู๎รับจ๎างได๎
ปฏิบัติงานโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2556 

งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงิน 297,000.- บาท (สองแสนเก๎าหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน) เมื่อผู๎รับจ๎างได๎
ปฏิบัติงานโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2556 

งวดที่ 3 เป็นจํานวนเงิน 297,000.- บาท (สองแสนเก๎าหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน) เมื่อผู๎รับจ๎างได๎
ปฏิบัติงานโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2556 

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจํานวนเงิน 297,000.- บาท (สองแสนเก๎าหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน)เมื่อ
ผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2556 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,188,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    10.1 เงินคําจ๎างสําหรับงานจ๎างครั้งนี้ จํายจาก งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได๎ตํอเมื่อ “เทศบาล” ได้รับอนุมัติเป็นค่าจ้างเหมางบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2556 โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ 
ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แล๎วเทํานั้น   
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10.2 เทศบาลเมืองสระแก๎ว สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับราคาต่ําสุดถ๎าหากผู๎เสนอราคาได๎นําเสนอไมํ
เป็นไปตามวัตถุประสงค๑การจ๎างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล๎วไมํสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑หรือตรงตามข๎อกําหนดของเทศบาลเมืองสระแก๎วก็จะไมํรับการพิจารณาราคาให๎เป็นผู๎เสนอราคาได๎ 

10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎รับจ๎าง และได๎ตกลงจ๎างตาม
ประกาศสอบราคาจ๎างแล๎ว ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือนําสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้นต๎องเข๎า
มาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามท่ีรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย๑นาวี ดังนี้ 
  (1) แจ๎งการสั่งหรือการนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอสํานักงาน 
คณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย๑นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํ
เป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
  (2) จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทย
จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย๑นาวี  
ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีไมํปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการ
พาณิชย๑นาวี    
                      10.4 ผู๎เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปทําสัญญา หรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในข๎อ 6 “เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหาย (ถ๎ามี) รวมทั้งพิจารณาให๎เป็น
ผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

   10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข๎อกําหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี ) 

ในระหวํางระยะเวลาจ๎างเหมา ผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ที่กฎหมายและระเบียบได๎
กําหนดไว๎โดยเครํงครัด และให๎ถือวําเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นสํวนหนึ่งของสัญญาด๎วย 

 

 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวํางระยะเวลาการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด 

เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ที่กฎหมายและระเบียบได๎กําหนดไว๎โดย
เครํงครัด 

ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 

 
 
 

 

วันที ่10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 27/2556 
การสอบราคาโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ  

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก๎ว ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
....................................................... 

 

เทศบาลเมืองสระแก๎ว ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “เทศบาล” มีความประสงค๑จะสอบราคาจ๎างโครงการ
จ๎างแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 12 คน 
โดยมีรายละเอียดตามโครงการจ๎างแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ รายละเอียดดังนี้ 

ก. ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแตํวันจันทร๑ – วันเสาร๑ (สัปดาห๑ละ 6 วัน) 
  ข. ก าหนดเวลาท างาน  
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 7  ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกํทางราชการไมํวํากรณีใดๆ ในระหวํางเวลาการปฏิบัติงาน 
ถือวําเป็นความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน 
  ค. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
     1. พ้ืนที่บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสระแก๎ว  และบริเวณโดยรอบพ้ืนที่สํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแก๎ว 
   - เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณสวน สนามหญ๎า ถนน และบริเวณอาคาร
สํานักงานเทศบาล 
   - ตัดหญ๎า ถอนวัชพืชในแปลงต๎นไม๎ พร๎อมเก็บกวาด 
   - เพาะ ปลูก ปลูกซํอม ตัดแตํงต๎นไม๎โดยรอบ 
   - รดน้ํา พรวนดิน ใสํปุ๋ย ใสํยาฆําแมลง 
   - จัดตั้งกระถางต๎นไม๎ประดับภายในอาคารสํานักงานเทศบาล 
   - ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเท๎ารอบอาคารสํานักงานเทศบาล 
     2.  สวนสาธารณะสระแก๎ว – สระขวัญ 
   - เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณสวน สนามหญ๎า ลานอเนกประสงค๑ ถนน 
รอบสระน้ํา 
   - ตัดหญ๎า ถอนวัชพืช พร๎อมเก็บกวาด 
   - ปลูก ปลูกซํอม ตัดแตํงต๎นไม๎โดยรอบ 
   - รดน้ํา พรวนดิน ใสํปุ๋ย ใสํยาฆําแมลง 
   - ฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณทางเท๎า ถนน ลานอเนกประสงค๑ รอบสระน้ํา 
   - ทําความสะอาดสระน้ํา เก็บขยะในสระน้ํา 
   - ทําความสะอาดห๎องน้ําในสวนสาธารณะ 
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     3 เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแตํหน๎าปั้ม ESSO ไป
จนถึงสี่แยกสระแก๎ว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หน๎าศูนย๑ ISUZU) 
   - เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณเกาะกลาง   
   - ตัดหญ๎า ถอนวัชพืชในแปลงต๎นไม๎ พร๎อมเก็บกวาด 
   - ปลูก ปลูกซํอม ตัดแตํงต๎นไม๎ 
   - รดน้ํา พรวนดิน ใสํปุ๋ย ใสํยาฆําแมลง 
   - ดายหญ๎าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน 
     4. สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก๎ว 
   - เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณสนาม 
   - ตัดหญ๎าสนามเดือนละ 1 ครั้ง พร๎อมเก็บกวาด 
   - ตัดแตํงต๎นไม๎ริมสนามโดยรอบ 
   - ทําความสะอาดห๎องน้ําในสนามกีฬา 
     5. สถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎ว 
   - ตัดหญ๎าบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแตํทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข  33) ไปจนถึงบริเวณสถานีขนสํงผู๎โดยสาร และสวนหยํอมโดยรอบ พร๎อมเก็บกวาด 
   - เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ  
   - ตัดหญ๎า ถอนวัชพืชในแปลงต๎นไม๎ พร๎อมเก็บกวาด 
   - ปลูก ปลูกซํอม ตัดแตํงต๎นไม๎ 
   - รดน้ํา พรวนดิน ใสํปุ๋ย ใสํยาฆําแมลง 
   - ดายหญ๎าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน 
   - จัดตั้งกระถางต๎นไม๎ประดับภายในอาคารสถานีขนสํงผู๎โดยสาร 
     6. หมูํบ๎านเอื้ออาทร  
   - ตัดหญ๎าบริเวณสนามเด็กเลํน ริมถนน รอบบํอบําบัดน้ําเสีย และสวนหยํอมโดยรอบ 
พร๎อมเก็บกวาด 
     7. พ้ืนที่ริมถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก๎ว 
   - ตัดหญ๎าบริเวณริมถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 33) และถนนในเขต
ชุมชนยํอย พร๎อมเก็บกวาด 
     8. ปฏิบัติงานปลูกต๎นไม๎ตามโครงการตํางๆ เชํน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี  หรือ
งานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจเรํงดํวนของเทศบาลที่ต๎องดําเนินการ 
     9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่อยูํในข๎อตกลงเพ่ิมเติม 
  ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไมํกําหนดคุณวุฒิ 
   - อํานหนังสือออก  เขียนหนังสือได๎ 
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อัตราคําจ๎าง 9,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตํ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2556 เงิน 432,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ๎วน) 

 

 1. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท๎าย          

       1.2 แบบใบเสนอราคา  
                1.3 แบบสัญญาจ๎าง  ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
                1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
                       (1) หลักประกันสัญญา  ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
                1.5 บทนิยาม 

          (1) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน 
     (2) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 

     1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
          (1) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 
          (2) บัญชีเอกสารสํวนที่ 2 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎าง    

  2.2 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนํวย
การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น และได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคล หรือบุคคล
อ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่มีผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมํเป็นผู๎กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5 

2.4 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย 
เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีคําสั่งให๎สละสิทธิ และความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ 
รายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสําคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐซึ่งได๎ดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง 
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑ (e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส๑ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต๑ศูนย๑ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 

2.7 คูํสัญญาต๎องรับจํายเงินผํานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย๑ เว๎นแตํ
การรับจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคํูสัญญาอาจรับจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว๎นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 3 สํวน คือ 
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจํากัด  ให๎ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอํานาจควบคุม พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
     ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให๎ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห๑สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอํานาจควบคุมและบัญชี ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํพร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง 

(2) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคลให๎ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู๎นั้น สําเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองสําเนาถูกต๎อง 

(3) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นสําเนาสัญญา
ของการรํวมค๎า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎าและในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใชํสัญชาติไทยก็ให๎ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว๎ใน (1) 

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย๑ และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม (ภ.พ.20) 
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา 
(6) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข๎อ 1.6 

(1)  
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     

(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอํานาจ
ให๎บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจ๎งปริมาณงาน) ซึ่งจะต๎องแสดงรายการรายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานื้ รวมทั้งภาษีประเภทตํางๆ  

(3) ยื่นบัญชีเอกสารสํวนที่ 2 ทั้งหมดตามแบบ ในข๎อ 1.6 (2) 
3.3 ซองใบเสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในข๎อ 1.2 
 

 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอร๑มใบยื่นข๎อเสนอ

ราคาของเทศบาลที่กําหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอกรายละเอียดให๎
ถูกต๎องครบถ๎วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมํให๎เป็นผู๎เสนอราคาที่ผํานการคัดเลือกให๎เข๎าเสนอราคากับเทศบาล 
และลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง จะต๎องลงลายมือชื่อผู๎
เสนอราคาพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กํากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 
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4.2 ผู๎เสนอราคาจะต๎องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจ๎างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ให๎ครบถ๎วน 

ในการเสนอราคาให๎เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตํอหนํวยและหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต๎อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียนและคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสํงมอบ
พัสดุให๎ ณ เทศบาลเมืองสระแก๎วหรือสถานที่อ่ืนที่เทศบาลได๎กําหนดภายหลังราคาที่เสนอจะต๎องกําหนดยืนราคา
ไมํน๎อยกวํา  30  วัน นับแตํวันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตน
ได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 
  4.3 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแล๎วเสร็จไมํ เกิน  122  วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ๎าง หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจาก “เทศบาล” ให๎เริ่มทํางาน 

4.4 กํอนยื่นซองสอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให๎ถี่
ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อยจําหน๎าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว๎หน๎าซองวํา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 
27/2556” ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่รับซองสอบราคาได๎ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 
13.00 – 16.30 น. ได๎ที่งานพัสดุและทรัพย๑สิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแก๎ว  
 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด               
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคา แตํละรายวํา  

เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ตามข๎อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมํ 
และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏตํอคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาวํามีผู๎ผู๎
เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5(2)  และคณะกรรมการฯ 
เชื่อวํามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแก๎วจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน๑ตํอการพิจารณาของทางราชการ และมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระทํา
ดังกลําว 
 
 

 
 
 
 
 
 

6/ ผู๎เสนอราคา..... 
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  ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู๎ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ๑คําสั่งดังกลําวตํอผู๎วําราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตํวันที่
ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ๑ของผู๎วําราชการจังหวัดให๎ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู๎ที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก
ดังกลําวข๎างต๎น ณ ห๎องประชุมชั้น 3 (ห๎องสระขวัญ) ศูนย๑ราชการจังหวัดสระแก๎ว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556  
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต๎นไป   
  การยื่นอุทธรณ๑ตามวรรค 4 ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว๎นแตํผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวํา  การขยายระยะเวลาดังกลําวและเป็นประโยชน๑แกํทางราชการอยํางยิ่ง  
และในการที่ผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด๎วยกับคําคัดค๎านของผู๎อุทธรณ๑ และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได๎ดําเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน๑แกํทางราชการอยํางยิ่งและให๎ผู๎วําราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกลําวได๎ 
 

     5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด๎วยราคารวม 

          5.2 หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา     ไมํ
ถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ 4 แล๎ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน๑
ตํอ ”เทศบาล” เทํานั้น 

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผันในกรณี  
ดังตํอไปนี้ 

 (1) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล” 

 (2) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

      (3) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ  
หรือมีผลทําให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น 
        (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู๎เสนอราคามิได๎ลงลายมือชื่อ
พร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กํากับไว๎ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ 
“เทศบาล” มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ 
“เทศบาล” มีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํทําสัญญา หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

7/ 5.5 “เทศบาล”….. 
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                    5.5 “เทศบาล”ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่ไมํรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได๎และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน๑ของทางราชการเป็นสําคัญ และให๎ถือวํา
การตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ มิได๎รวมทั้ง “เทศบาล” จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงานไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือก
หรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระทําไปโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น  
  ในกรณีผู๎เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได๎วําไมํอาจดําเนินงานตามสัญญาได๎  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําให๎เชื่อได๎วําผู๎
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ๎างให๎เสร็จสมบูรณ๑ หากคําชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น 
  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับ
การคัดเลือกตามท่ีได๎ประกาศรายชื่อไว๎ ตามข๎อ 4.5 เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
“เทศบาล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข๎อ 
4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
  ในกรณีหากผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวํา การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได๎
ดําเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน๑แกํทางราชการอยํางยิ่ง ผู๎วําราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกลําวได ๎
 

 6. การท าสัญญาจ้าง 
       ผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎องทําสัญญาจ๎างตามแบบสัญญา ดังระบุในข๎อ 1.3 กับ “เทศบาล”
ภายใน  3  วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง  และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเทํากับ ร้อยละ 5  
ของราคาคําจ๎างที่สอบราคาได๎ ให๎ “เทศบาล” ยึดถือไว๎ในขณะทําสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด  
ดังตํอไปนี้  

6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํ “เทศบาล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกํอนหน๎านั้นไมํ
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ข๎อ 1.4  
(1) 
  6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัทเ งินทุน
หลักทรัพย๑ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย๑ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการ หรือหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎ องถิ่นตํางๆ 
ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข๎อ 1.4 (1) 
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6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได๎จดทะเบียนใช๎เป็นหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แหํงประเทศไทย
แล๎วเทํานั้น 
  หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย ภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา 
(ผู๎รับจ๎าง)  พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างแล๎ว 

 

7. อัตราค่าปรับ  
      คําปรับตามแบบสัญญาจ๎าง ข๎อ 17 จะกําหนดในอัตราร๎อยละ 0.10 ตํอวันของราคาจ๎างตาม
สัญญา 
 

8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
               ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ทําข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ๎างตามแบบดังระบุในข๎อ 1.3 
แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความชํารุดบกพรํองของงานที่รับจ๎างทําภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -    ปี  นับ
ถัดจากวันที่ “เทศบาล” ได๎รับมอบงาน โดยผู๎รับจ๎างต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน 15 
วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความชํารุดบกพรํอง 
  กรณีนี้ผู๎รับจ๎างไมํดําเนินการให๎เป็นไปตามรายละเอียดที่กําหนดแหํงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผู๎วําจ๎างมีสิทธิจ๎างรายอื่นได๎โดยผู๎รับจ๎างจะต๎องเป็นผู๎ออกคําใช๎จํายทั้งหมด หรือให๎ผู๎วําจ๎างหักเงินคําจ๎าง 
หรือหลักประกันสัญญาไว๎โดยผู๎รับจ๎างไมํมีสิทธิเรียกร๎อง และโต๎แย๎งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
          การจํายเงินคําจ๎างเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจํายเงินให๎เมื่อผู๎เสนอราคา (ผู๎รับจ๎าง) ได๎สํง

มอบงานจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ  ให๎กับเทศบาลเมืองสระแก๎ว
เรียบร๎อยถูกต๎องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ๎างเหมาได๎ทําการตรวจรับไว๎ถูกต๎องครบถ๎วนแล๎ว 
โดยแบํงออกเป็น 4 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ๎วน) เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน
โครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎ว
เสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2556 

งวดที่ 2 เป็นเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ๎วน)  เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน
โครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎ว
เสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2556 

งวดที่ 3 เป็นจํานวนเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ๎วน)  เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน
โครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎ว
เสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2556 

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจํานวนเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ๎วน) เมื่อผู๎
รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2556 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 432,000.- บาท (สี่แสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
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10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    10.1 เงินคําจ๎างสําหรับงานจ๎างครั้งนี้ จํายจาก งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได๎ตํอเมื่อ “เทศบาล” ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2556 โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ แล๎วเทํานั้น      
   10.2 เทศบาลเมืองสระแก๎ว สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับราคาต่ําสุดถ๎าหากผู๎เสนอราคาได๎นําเสนอไมํ
เป็นไปตามวัตถุประสงค๑การจ๎างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล๎วไมํสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑หรือตรงตามข๎อกําหนดของเทศบาลเมืองสระแก๎วก็จะไมํรับการพิจารณาราคาให๎เป็นผู๎เสนอราคาได๎ 

10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎รับจ๎าง และได๎ตกลงจ๎างตาม
ประกาศสอบราคาจ๎างแล๎ว ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือนําสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้นต๎องเข๎า
มาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามท่ีรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย๑นาวี ดังนี้ 
  (1) แจ๎งการสั่งหรือการนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอสํานักงาน 
คณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย๑นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํ
เป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
  (2) จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทย
จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย๑นาวี  
ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีไมํปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการ
พาณิชย๑นาวี    
                      10.4 ผู๎เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปทําสัญญา หรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในข๎อ 6 “เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหาย (ถ๎ามี) รวมทั้งพิจารณาให๎เป็น
ผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

   10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข๎อกําหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี ) 

ในระหวํางระยะเวลาจ๎างเหมา ผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ที่กฎหมายและระเบียบได๎
กําหนดไว๎โดยเครํงครัด และให๎ถือวําเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นสํวนหนึ่งของสัญญาด๎วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10/ 11. การปฏิบัติ..... 
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 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวํางระยะเวลาการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ผู๎รับ

จ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ท่ีกฎหมายและระเบียบได๎กําหนดไว๎โดยเครํงครัด 
 

ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 

 
 
 
 

 

วันที ่10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 28/2556 
การสอบราคาโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่  

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก๎ว ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
....................................................... 

 

เทศบาลเมืองสระแก๎ว ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “เทศบาล” มีความประสงค๑จะสอบราคาจ๎างโครงการ
จ๎างแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ จํานวน 10 คน โดยมีขอบเขตการดําเนินงานตาม
โครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
รายละเอียดดังนี้ 

ก. ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแตํวันจันทร๑ – วันศุกร๑ (สัปดาห๑ละ 5 วัน) 
 

  ข. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะต๎องมีเวลาทํางานไมํน๎อยกวําวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกํทางราชการไมํวํากรณีใดๆ ในระหวํางเวลาการปฏิบัติงาน  
ถือวําเป็นความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน 
 

  ค. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
     1. ปฏิบัติงานอยูํในพื้นทีเ่ขตเทศบาลเมืองสระแก๎ว หรือพ้ืนที่ที่ร๎องขอรับบริการจากเทศบาล
เมืองสระแก๎วและเทศบาลเมืองสระแก๎วต๎องการให๎เข๎าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่นั้น 
     2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค  ดังนี้ 
   - งานเกี่ยวกับการวางทํอระบายน้ํา 
   - งานเกี่ยวกับการลอกทํอระบายน้ํา 
   - งานเกี่ยวกับการซํอมแซมทํอระบายน้ํา 
   - งานเกี่ยวกับการขุดลอกทางระบายน้ํา 
   - งานเกี่ยวกับการซํอมแซม ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน หรือสิ่งกํอสร๎างอ่ืนๆ 
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องที่เทศบาลกําหนด 
     3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปการ  ดังนี้ 
   - งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช๎ในการจัดงานตํางๆ ได๎แกํ งานพระราช
พิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี งานประจําปี งานวันสําคัญตํางๆ หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจของเทศบาลที่ต๎อง
ดําเนินการเป็นต๎น 
   - งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช๎ในการจัดประชุม สัมมนา  ฝึกอบรม 
งานจัดเลี้ยงรับรองตํางๆ เป็นต๎น 
   - งานบริการเกี่ยวกับการจัดความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในเขตเทศบาล ได๎แกํ ตัดต๎นไม๎
หรือตัดกิ่งไม๎ริมทาง ตัดต๎นไม๎ที่ล๎มใสํบ๎านเรือน ไลํตํอแตนงานแบกหามหรืองานชํวยเหลือประชาชนที่ได๎รับความ
เดือนร๎อนเป็นต๎น 
   - งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องที่เทศบาลกําหนด 
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     4. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยูํในข๎อตกลงเพ่ิมเติม 
 

  ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไมํกําหนดคุณวุฒิ 
   - อํานหนังสือออก  เขียนหนังสือได๎ 

 

อัตราคําจ๎าง 9,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลาจ๎างเหมา 4 เดือน ตั้งแตํ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2556 เงิน 360,000.- บาท (สานแสนหกหมื่นบาทถ๎วน)  
 

 1. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท๎าย          

       1.2 แบบใบเสนอราคา  
                1.3 แบบสัญญาจ๎าง  ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
                1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 
                       (1) หลักประกันสัญญา  ตามแบบกระทรวงมหาดไทย 
                1.5 บทนิยาม 

          (1) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน๑รํวมกัน 
     (2) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 

     1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
          (1) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 
          (2) บัญชีเอกสารสํวนที่ 2 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎าง    

  2.2 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนํวย
การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น และได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคล หรือบุคคล
อ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่มีผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมํเป็นผู๎กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5 

2.4 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย 
เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีคําสั่งให๎สละสิทธิ และความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ 
รายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสําคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐซึ่งได๎ดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง 
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑ (e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส๑ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต๑ศูนย๑ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 
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2.7 คูํสัญญาต๎องรับจํายเงินผํานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย๑ เว๎นแตํ
การรับจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคํูสัญญาอาจรับจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว๎นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 3 สํวน คือ 
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจํากัด  ให๎ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอํานาจควบคุม พร๎อมรับรองสําเนาถูกต๎อง 
     ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให๎ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห๑สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอํานาจควบคุมและบัญชี ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํพร๎อม
รับรองสําเนาถูกต๎อง 

(2) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคลให๎ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู๎นั้น สําเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองสําเนาถูกต๎อง 

(3) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นสําเนาสัญญา
ของการรํวมค๎า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎าและในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใชํสัญชาติไทยก็ให๎ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว๎ใน (1) 

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย๑ และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม (ภ.พ.20) 
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา 
(6) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข๎อ 1.6 

(1)  
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     

(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอํานาจ
ให๎บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจ๎งปริมาณงาน) ซึ่งจะต๎องแสดงรายการรายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานื้ รวมทั้งภาษีประเภทตํางๆ  

(3) ยื่นบัญชีเอกสารสํวนที่ 2 ทั้งหมดตามแบบ ในข๎อ 1.6 (2) 
 

3.3 ซองใบเสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในข๎อ 1.2 
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 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอร๑มใบยื่นข๎อเสนอ

ราคาของเทศบาลที่กําหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอกรายละเอียดให๎
ถูกต๎องครบถ๎วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมํให๎เป็นผู๎เสนอราคาที่ผํานการคัดเลือกให๎เข๎าเสนอราคากับเทศบาล 
และลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง จะต๎องลงลายมือชื่อผู๎
เสนอราคาพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กํากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 

4.2 ผู๎เสนอราคาจะต๎องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจ๎างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ ให๎ครบถ๎วน 

ในการเสนอราคาให๎เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตํอหนํวยและหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต๎อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสื อเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียนและคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสํงมอบ
พัสดุให๎ ณ เทศบาลเมืองสระแก๎วหรือสถานที่อ่ืนที่เทศบาลได๎กําหนดภายหลังราคาที่เสนอจะต๎องกําหนดยืนราคา
ไมํน๎อยกวํา  30  วัน นับแตํวันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตน
ได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 
  4.3 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแล๎วเสร็จไมํ เกิน  122  วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ๎าง หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจาก “เทศบาล” ให๎เริ่มทํางาน 

4.4 กํอนยื่นซองสอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให๎ถี่
ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อยจําหน๎าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว๎หน๎าซองวํา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 
28/2556” ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่รับซองสอบราคาได๎ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. 
และตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 
13.00 – 16.30 น. ได๎ที่งานพัสดุและทรัพย๑สิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแก๎ว  
 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด               
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคา แตํละรายวํา  

เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ตามข๎อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมํ 
และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา 

 
 

 
 
 
 
 
 

5/ หากปรากฏ..... 
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  หากปรากฏตํอคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาวํามีผู๎ผู๎
เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5(2)  และคณะกรรมการฯ 
เชื่อวํามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก และเทศบาลเมือง
สระแก๎วจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน๑ตํอการพิจารณาของทางราชการ และมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระทํา
ดังกลําว 
  ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู๎ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ๑คําสั่งดังกลําวตํอผู๎วําราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตํวันที่
ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ๑ของผู๎วําราชการจังหวัดให๎ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู๎ที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก
ดังกลําวข๎างต๎น ณ ห๎องประชุมชั้น 3 (ห๎องสระขวัญ) ศูนย๑ราชการจังหวัดสระแก๎ว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556  
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต๎นไป   
  การยื่นอุทธรณ๑ตามวรรค 4 ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว๎นแตํผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวํา การขยายระยะเวลาดังกลําวและเป็นประโยชน๑แกํทางราชการอยํางยิ่ง  
และในการที่ผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด๎วยกับคําคัดค๎านของผู๎อุทธรณ๑ และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได๎ดําเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน๑แกํทางราชการอยํางยิ่งและให๎ผู๎วําราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกลําวได๎ 
 

     5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด๎วยราคารวม 

          5.2 หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา     ไมํ
ถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ 4 แล๎ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน๑
ตํอ ”เทศบาล” เทํานั้น 

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผันในกรณี  
ดังตํอไปนี้ 

 (1) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล” 

 (2) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
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 (3) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ  
หรือมีผลทําให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น 
        (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู๎เสนอราคามิได๎ลงลายมือชื่อ
พร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กํากับไว๎ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ 
“เทศบาล” มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ 
“เทศบาล” มีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํทําสัญญา หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
                    5.5 “เทศบาล”ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่ไมํรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได๎และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน๑ของทางราชการเป็นสําคัญ และให๎ถือวํา
การตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ มิได๎รวมทั้ง “เทศบาล” จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงานไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือก
หรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระทําไปโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น  
  ในกรณีผู๎เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได๎วําไมํอาจดําเนินงานตามสัญญาได๎  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําให๎เชื่อได๎วําผู๎
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ๎างให๎เสร็จสมบูรณ๑ หากคําชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น 
  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับ
การคัดเลือกตามท่ีได๎ประกาศรายชื่อไว๎ ตามข๎อ 4.5 เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
“เทศบาล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข๎อ 
4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
  ในกรณีหากผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวํา การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได๎
ดําเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน๑แกํทางราชการอยํางยิ่ง ผู๎วําราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกลําวได ๎
 

 6. การท าสัญญาจ้าง 
       ผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎องทําสัญญาจ๎างตามแบบสัญญา ดังระบุในข๎อ 1.3 กับ “เทศบาล”
ภายใน  3  วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง  และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเทํากับ ร้อยละ 5  
ของราคาคําจ๎างที่สอบราคาได๎ ให๎ “เทศบาล” ยึดถือไว๎ในขณะทําสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด  
ดังตํอไปนี้  
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6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํ “เทศบาล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกํอนหน๎านั้นไมํ
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
  6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ข๎อ 1.4 
(1) 
  6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัทเ งินทุน
หลักทรัพย๑ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย๑ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการ หรือหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นตํางๆ 
ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข๎อ 1.4 (1) 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได๎จดทะเบียนใช๎เป็นหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แหํงประเทศไทย
แล๎วเทํานั้น 
  หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย ภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา 
(ผู๎รับจ๎าง)  พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างแล๎ว 

 

7. อัตราค่าปรับ  
      คําปรับตามแบบสัญญาจ๎าง ข๎อ 17 จะกําหนดในอัตราร๎อยละ 0.10 ตํอวันของราคาจ๎างตาม
สัญญา 
 

8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
               ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ทําข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ๎างตามแบบดังระบุในข๎อ 1.3 
แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความชํารุดบกพรํองของงานที่รับจ๎างทําภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -    ปี  นับ
ถัดจากวันที่ “เทศบาล” ได๎รับมอบงาน โดยผู๎รับจ๎างต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน 15 
วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความชํารุดบกพรํอง 
  กรณีนี้ผู๎รับจ๎างไมํดําเนินการให๎เป็นไปตามรายละเอียดที่กําหนดแหํงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผู๎วําจ๎างมีสิทธิจ๎างรายอื่นได๎โดยผู๎รับจ๎างจะต๎องเป็นผู๎ออกคําใช๎จํายทั้งหมด หรือให๎ผู๎วําจ๎างหักเงินคําจ๎าง 
หรือหลักประกันสัญญาไว๎โดยผู๎รับจ๎างไมํมีสิทธิเรียกร๎อง และโต๎แย๎งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
          การจํายเงินคําจ๎างเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจํายเงินให๎เมื่อผู๎เสนอราคา (ผู๎รับจ๎าง) ได๎สํง

มอบงานจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่  ให๎กับเทศบาลเมืองสระแก๎ว
เรียบร๎อยถูกต๎องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ๎างเหมาได๎ทําการตรวจรับไว๎ถูกต๎องครบถ๎วนแล๎ว  
โดยแบํงออกเป็น 4 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงิน 90,000.- บาท (เก๎าหมื่นบาทถ๎วน) เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานโครงการ
จ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จ
ภายใน 30 มิถุนายน 2556 
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งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงิน 90,000.- บาท (เก๎าหมื่นบาทถ๎วน) เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานโครงการ
จ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จ
ภายใน 31 กรกฏาคม 2556 

งวดที่ 3 เป็นจํานวนเงิน 90,000.- บาท (เก๎าหมื่นบาทถ๎วน) เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานโครงการ
จ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จ
ภายใน 31 สิงหาคม 2556 

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจํานวนเงิน 90,000.- บาท (เก๎าหมื่นบาทถ๎วน) เมื่อผู๎รับจ๎างได๎
ปฏิบัติงานโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2556 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000.- บาท (สามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 
 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    10.1 เงินคําจ๎างสําหรับงานจ๎างครั้งนี้ จํายจาก งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได๎ตํอเมื่อ “เทศบาล” ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2556 โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่  แล๎ว
เทํานั้น      
   10.2 เทศบาลเมืองสระแก๎ว สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับราคาต่ําสุดถ๎าหากผู๎เสนอราคาได๎นําเสนอไมํ
เป็นไปตามวัตถุประสงค๑การจ๎างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล๎วไมํสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑หรือตรงตามข๎อกําหนดของเทศบาลเมืองสระแก๎วก็จะไมํรับการพิจารณาราคาให๎เป็นผู๎เสนอราคาได๎ 

10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎รับจ๎าง และได๎ตกลงจ๎างตาม
ประกาศสอบราคาจ๎างแล๎ว ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือนําสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้นต๎องเข๎า
มาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามท่ีรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย๑นาวี ดังนี้ 
  (1) แจ๎งการสั่งหรือการนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอสํานักงาน 
คณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย๑นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํ
เป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
  (2) จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทย
จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย๑นาวี  
ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีไมํปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการ
พาณิชย๑นาวี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-9- 
 

                      10.4 ผู๎เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปทําสัญญา หรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในข๎อ 6 “เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหาย (ถ๎ามี) รวมทั้งพิจารณาให๎เป็น
ผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

   10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข๎อกําหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี ) 

ในระหวํางระยะเวลาจ๎างเหมา ผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ที่กฎหมายและระเบียบได๎
กําหนดไว๎โดยเครํงครัด และให๎ถือวําเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นสํวนหนึ่งของสัญญาด๎วย 

 

 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวํางระยะเวลาการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ 

ผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ท่ีกฎหมายและระเบียบได๎กําหนดไว๎โดยเครํงครัด 
 

ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
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