
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว 
เรื่อง    สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดเก็บ 

ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล , งานสวนสาธารณะ และงานอาคารและสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558)                                

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

ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะด าเนินการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล , งานสวนสาธารณะ และงานอาคารและสถานที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,647,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่น-
เจ็ดพันบาทถ้วน) (ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558) ดังนี้  

1. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ านวน 39 คน อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจ านวนเงิน 1,053,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี
ขอบเขตการด าเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ 
ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังนี้ 

 

ก. งานรักษาความสะอาด จ านวน 24 คน 
 

  1. ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ  7  วัน) 
 

  2. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
      2.1 ก าหนดเวลาท างานปกติ  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
   2.2 ก าหนดเวลาท างานปกติ  วันเสาร ์
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 12.00 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 6  ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
   2.3 ก าหนดเวลาท างานปกติ  วันอาทิตย์ 
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา  05.00 – 08.00 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 3  ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน 
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
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  3. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
  จุดที่ 1  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณรอบๆ
ตลาดสดด้านนอก 
  จุดที่ 2  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากร้านแว่นท๊อปเจริญถึงร้านเจ้แป๊ด 
และถนนรอบตลาดสดด้านใน 
  จุดที่ 3  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สิทธิผลคาร์แคร์ถึงประตู
ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
  จุดที่ 4  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ห้างบิ๊กซีถึงประตูทางเข้าที่ว่าการ
อ าเภอเมืองสระแก้ว 
  จุดที่ 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางเข้าที่ว่าการอ าเภอ
เมืองสระแก้วถึงสถานีดับเพลิงเก่า 
  จุดที่ 6  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางออกโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้วถึงบริเวณร้านเซเว่นและท่าจอดรถยนต์รับ – ส่งผู้โดยสารสายวังน้ าเย็น 
  จุดที่ 7  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สถานีดับเพลิงเก่าถึงถนน
เทศบาล 8 (ข้างวัดสระแก้ว) 
  จุดที่ 8  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ร้านเซเว่นถึงบริเวณหน้าบ้าน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
  จุดที่ 9  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้าถนนเทศบาล 8   
(ข้างวัดสระแก้ว) ถึงทางเข้า  หจก.สระแก้วมงคลเซอร์วิส 
  จุดที่ 10  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว 
  จุดที่ 11  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้า หจก.สระแก้วมงคล
เซอร์วิสถึงทางเข้าถนนเทศบาล 2 แล้วข้ามฝั่งจากหน้าร้านคักอีหลีถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว 
  จุดที่ 12  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
จนถึงตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว แล้วจากตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้วจนถึงทางออกสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว 
  จุดที่ 13  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17 
ซอย 1 
  จุดที่ 14  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝั่ง จากร้านเซเว่นถึง
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสระแก้ว 
  จุดที่ 15  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 17 ร้านหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว 
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  จุดที่ 16  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดสระแก้วถึงทางรถไฟสระแก้ว 
  จุดที่ 17  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง
สระแก้วถึงสี่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
  จุดที่ 18  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแก้ว 
  จุดที่ 19  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยข้างโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแก้ว) ถึงทางเข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) 
  จุดที่  20  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข้าถึงวงเวียน
สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ 
  จุดที่ 21  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารส านักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว(นอกรั้วอาคารส านักงาน) 
   - ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องด าเนินการ 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยู่ในข้อตกลงเพ่ิมเติม 
  4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
   - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
   - เป็นสัญชาติไทย 
 

 ข งานเก็บ  ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จ านวน 15 คน 
  1. ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ 7 วัน) 
  2. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
   2.1 ก าหนดเวลาท างานปกติ  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
   2.2 ก าหนดเวลาท างานปกติ  วันเสาร ์
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 12.00 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
   2.3 ก าหนดเวลาท างานปกติ  วันอาทิตย์ 
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 08.00 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 3  ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน  
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
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  3. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
  ชุดที่ 1  เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ฝั่งซ้ายถนนสุวรรณศรตั้งแต่หน้าร้าน  
คักอีหลี ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บ้านเอ้ืออาทร ปั้มน้ ามันคาลเท็กซ์ และร้านอาหารดู๋ดี๋ และฝั่งขวาถนนสุวรรณศร
ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ถึงทางเข้าโรงแรมพีพี บริษัทอีซูซุ บริษัทแม็คโคร โรงแรมทิพปุระ 
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร้านเนื้อย่างมาลัย ปั้มเอสโซ่ และตั้งแต่ถนนเทศบาล 17 บ้านหัวกุญแจ ถึงร้านแว่น
บิวตี้ฟลู เก็บขยะสองฝั่งซ้าย – ขวา เข้าซอย 17/3, 17/4, 17/5 หมู่บ้านสุขจินต์ ถนนเทศบาล 19 ตั้งแต่หน้าร้าน
เซเว่น ถึงหน้าสถานีรถไฟ เก็บขยะสองฝั่งซ้าย – ขวา เข้าหมู่บ้านปางสีดาซอย  1, 2 และ 3 
  ชุดที่ 2  เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ท่าจอดรถสายวังน้ าเย็น  ถนนเทศบาล 19 
ถึงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสระแก้ว ถนนเทศบาล 21 ซอย 1, 2, 3 ตลาดศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง 
เข้าซอยบ้านดาบตู้ถึงชุมชนหลังสุขศาลา 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 ซอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หมู่บ้านร่มรื่น หมู่บ้านซิตี้ปาร์ค 
หมู่บ้านธงชัย หมู่บ้านพรนิมิต ห้างบิ๊กซี บริษัทเจเอสฟลาวเวอร์  โรงเรียนชุมชนสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
  ชุดที่ 3  เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ทางเข้าถนนเทศบาล 2 ถึงส านักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนสุวรรณศร เริ่มจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  เข้าส านักงานที่ดิน บ้านคลองนางชิง 
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว  ชุมชนย่อยที่ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการและ
บ้านพักข้าราชการ ค่ายทหารทั้งสองฝั่ง ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านค าเจริญ ชุมชนย่อยที่ 2 หนองนกเขา PTT ทุกซอย 
(รวม 7 ซอย) ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านคลองปูน ออกจากชุมชนย่อยที่ 4 ตามถนนสุวรรณศรไปถึงส านักงานบริการ
โทรศัพท์ ถึงร้านวันดี ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
  ชุดที่ 4  เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ 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 บ้าน
หนองเสม็ดเหนือ บ้านลัดกะสังเหนือ บ้านลัดกะสัง หมู่บ้านประสพโชค ตลาดสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว  สระแก้ว – 
สระขวัญ 1 สระแก้ว – สระขวัญ 2 บ้านคลองจาน บ้านสวนตาลวิว ศูนย์โตโยต้าและหมู่บ้านบริเวณด้านหลัง โคก
ก านัน หมู่บ้านหลังปั๊มน้ ามันบางจาก ปั้ม PT โรงฆ่าสัตว์ หมู่บ้านเย็นจิตต์ สวนน้ า  และศูนย์ Honda 
  - ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจ เร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องด าเนินการ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยู่ในข้อตกลงเพ่ิมเติม 
  4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 

 - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้  
 - เป็นสัญชาติไทย 
 

5/ โดยมีรายละเอียด..... 
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โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 7/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
  ราคากลาง               1,053,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

ค่าเอกสารสอบราคาจ้าง        1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
  ก าหนดระยะเวลาจ้างเหมา    3   เดือน 
  เอกสารสอบราคา เลขท่ี 7/2558 
 

2. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ  จ านวน   
12 คน อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558  
เป็นจ านวนเงิน 324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีขอบเขตการด าเนินงานตามโครงการจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
ดังนี้ 

ก. ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ (สัปดาห์ละ 6 วัน) 
 

  ข. ก าหนดเวลาท างาน  
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 7  ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน 
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
 

  ค. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
     1. พ้ืนที่บริเวณอาคารส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  และบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ส านักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
   -  เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณสวน สนามหญ้า ถนน และบริเวณอาคาร
ส านักงานเทศบาล 
   -  ตัดหญ้า ถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้ พร้อมเก็บกวาด 
   -  เพาะ ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ 
   -  รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง 
   -  จัดตั้งกระถางต้นไม้ประดับภายในอาคารส านักงานเทศบาล 
   -  ฉีดยาก าจัดวัชพืชบริเวณทางเท้ารอบอาคารส านักงานเทศบาล 
     2.  สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ 
   - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณสวน สนามหญ้า ลานอเนกประสงค์ ถนน 
รอบสระน้ า 
   - ตัดหญ้า ถอนวัชพืช พร้อมเก็บกวาด 
 

6/ - ปลูก..... 
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   -  ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ 
   -  รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง 
   -  ฉีดยาก าจัดวัชพืชบริเวณทางเท้า ถนน ลานอเนกประสงค์ รอบสระน้ า 
   -  ท าความสะอาดสระน้ า เก็บขยะในสระน้ า 
   -  ท าความสะอาดห้องน้ าในสวนสาธารณะ 
     3 เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแต่หน้าปั้ม ESSO ไป
จนถึงสี่แยกสระแก้ว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หน้าศูนย์ ISUZU) 
   -  เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณเกาะกลาง   
   -  ตัดหญ้า ถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้ พร้อมเก็บกวาด 
   -  ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้ 
   -  รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง 
   -  ดายหญ้าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน 
     4. สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
   - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสนาม 
   -  ตัดหญ้าสนามเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมเก็บกวาด 
   -  ตัดแต่งต้นไม้ริมสนามโดยรอบ 
   -  ท าความสะอาดห้องน้ าในสนามกีฬา 
     5. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว 
   -  ตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแต่ทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  33) ไปจนถึงบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสวนหย่อมโดยรอบ พร้อมเก็บกวาด 
   -  เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ  
   -  ตัดหญ้า ถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้ พร้อมเก็บกวาด 
   -  ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้ 
   -  รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง 
   -  ดายหญ้าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน 
   -  จัดตั้งกระถางต้นไม้ประดับภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
     6. หมู่บ้านเอื้ออาทร  
   -  ตัดหญ้าบริเวณสนามเด็กเล่น ริมถนน รอบบ่อบ าบัดน้ าเสีย และสวนหย่อมโดยรอบ 
พร้อมเก็บกวาด 
     7. พ้ืนที่ริมถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
   - ตัดหญ้าบริเวณริมถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) และถนนในเขต
ชุมชนย่อย พร้อมเก็บกวาด 
 

7/ 8. ปฏิบัติงาน..... 
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     8. ปฏิบัติงานปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี  หรือ
งานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องด าเนินการ 
     9. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยู่ในข้อตกลงเพ่ิมเติม 
 

  ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   -  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 

 - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
 -  เป็นสัญชาติไทย 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 8/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
  ราคากลาง              324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

ค่าเอกสารสอบราคาจ้าง         400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 
  ก าหนดระยะเวลาจ้างเหมา   3  เดือน 
  เอกสารสอบราคา เลขท่ี 8/2558 
 

3. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่  จ านวน 
10 คน อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3  เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 
เป็นจ านวนเงิน 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีขอบเขตการด าเนินงานตามโครงการจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังนี้ 

 

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

  ข. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน  
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
 

  ค. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
     1. ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นทีเ่ขตเทศบาลเมืองสระแก้ว หรือพ้ืนที่ที่ร้องขอรับบริการจากเทศบาล
เมืองสระแก้วและเทศบาลเมืองสระแก้วต้องการให้เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่นั้น 
     2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค  ดังนี้ 
   - งานเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ า 
   -  งานเกี่ยวกับการลอกท่อระบายน้ า 
   - งานเกี่ยวกับการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
   -  งานเกี่ยวกับการขุดลอกทางระบายน้ า 
   -  งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
   -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลก าหนด 

8/ 3. ปฏิบัติงาน..... 
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     3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปการ  ดังนี้ 
   -  งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการจัดงานต่างๆ ได้แก่ งานพระราช
พิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี งานประจ าปี งานวันส าคัญต่างๆ หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจของเทศบาลที่ต้อง
ด าเนินการเป็นต้น 
   - งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการจัดประชุม สัมมนา  ฝึกอบรม 
งานจัดเลี้ยงรับรองต่างๆ เป็นต้น 
   -  งานบริการเกี่ยวกับการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ได้แก่ ตัดต้นไม้
หรือตัดกิ่งไม้ริมทาง ตัดต้นไม้ที่ล้มใส่บ้านเรือน ไล่ต่อแตนงานแบกหามหรืองานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือนร้อนเป็นต้น 
   -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลก าหนด 
     4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่อยู่ในข้อตกลงเพ่ิมเติม 
 

  ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   -  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 

 - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
 - เป็นสัญชาติไทย 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 9/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
ราคากลาง               270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
ค่าเอกสารสอบราคาจ้าง         300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 

  ก าหนดระยะเวลาจ้างเหมา   3  เดือน 
  เอกสารสอบราคา เลขท่ี 9/2558 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,647,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี ้  

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 

9/ 6. บุคคล..... 
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6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่
เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ 
10 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว   

 

  ก าหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) 
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว 
 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาล
เมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
0-3724-1491 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th. และเว็บไซต์
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th 

 

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 

 

mailto:admin@sakaeocity.go.th


เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที ่7/2558 
การสอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน 

ในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558) 

ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
....................................................... 

 

เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ
จ้างแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมเป็นเงิน 1,053,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ประจ าเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558) จ านวน 39 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก. งานรักษาความสะอาด  จ านวน 24 คน 
 

     1. ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ  7  วัน) 
 

     2. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
      2.1 ก าหนดเวลาท างานปกติ  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
   2.2 ก าหนดเวลาท างานปกติ  วันเสาร ์
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 12.00 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 6  
ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
   2.3 ก าหนดเวลาท างานปกติ  วันอาทิตย์ 
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา  05.00 – 08.00 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 3  
ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
  หมายเหตุ  กรณีที่ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการ
ปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
 

     3. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
  จุดที่ 1  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณรอบๆ
ตลาดสดด้านนอก 
  จุดที่ 2  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากร้านแว่นท๊อปเจริญถึง
ร้านเจ้แป๊ด และถนนรอบตลาดสดด้านใน 
  จุดที่ 3  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สิทธิผลคาร์แคร์ถึงประตู
ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
 
 

2/ จุดที่ 4..... 
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  จุดที่ 4  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ห้างบิ๊กซีถึงประตูทางเข้า
ที่ว่าการอ าเภอเมืองสระแก้ว 
  จุดที่ 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางเข้าที่ว่าการอ าเภอ
เมืองสระแก้วถึงสถานีดับเพลิงเก่า 
  จุดที่ 6  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางออกโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้วถึงบริเวณร้านเซเว่นและท่าจอดรถยนต์รับ – ส่งผู้โดยสารสายวังน้ าเย็น 
  จุดที่ 7  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สถานีดับเพลิงเก่าถึงถนน
เทศบาล 8 (ข้างวัดสระแก้ว) 
  จุดที่ 8  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ร้านเซเว่นถึงบริเวณหน้า
บ้านรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
  จุดที่ 9  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้าถนนเทศบาล 8 
(ข้างวัดสระแก้ว) ถึงทางเข้า  หจก.สระแก้วมงคลเซอร์วิส 
  จุดที่ 10  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว 
  จุดที่ 11  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้า หจก.สระแก้ว
มงคลเซอร์วิสถึงทางเข้าถนนเทศบาล 2 แล้วข้ามฝั่งจากหน้าร้านคักอีหลีถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
สระแก้ว 
  จุดที่ 12  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
สระแก้วจนถึงตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว แล้วจากตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้วจนถึง
ทางออกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว 
  จุดที่ 13  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17 
ซอย 1 
  จุดที่ 14  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝั่ง จากร้านเซเว่นถึง
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองสระแก้ว 
  จุดที่ 15  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 17 ร้านหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว 
  จุดที่ 16  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดสระแก้วถึงทางรถไฟสระแก้ว 
  จุดที่ 17  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง
สระแก้วถึงสี่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
  จุดที่ 18  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแก้ว 
  จุดที่ 19  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยข้างโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแก้ว) ถึงทางเข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) 

3/ จุดที่ 20..... 
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  จุดที่ 20  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข้าถึงวงเวียน
สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ 
  จุดที่ 21  ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารส านักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว(นอกรั้วอาคารส านักงาน) 
   - ปฏิบัติงานเก็บกวาดท าความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องด าเนินการ 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยู่ในข้อตกลงเพ่ิมเติม 
 

     4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
   - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
   -  เป็นสัญชาติไทย 
 

 ข งานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จ านวน 15 คน 
  1. ก าหนดวันท างานปกติ   
   ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ 7 วัน) 
  2. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
   2.1 ก าหนดเวลาท างานปกติ  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
   2.2 ก าหนดเวลาท างานปกติ  วันเสาร ์
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 12.00 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
   2.3 ก าหนดเวลาท างานปกติ  วันอาทิตย์ 
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 08.00 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 3  
ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการ
ปฏิบัติงาน  ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
 

  3. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
  ชุดที่ 1  เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ฝั่งซ้ายถนนสุวรรณศรตั้งแต่หน้าร้าน
คักอีหลี ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บ้านเอ้ืออาทร ปั้มน้ ามันคาลเท็กซ์ และร้านอาหารดู๋ดี๋  และฝั่งขวาถนนสุวรรณ
ศรตั้งแต่หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ถึงทางเข้าโรงแรมพีพี บริษัทอีซูซุ บริษัทแม็คโคร โรงแรม
ทิพปุระ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร้านเนื้อย่างมาลัย ปั้มเอสโซ่ และตั้งแต่ถนนเทศบาล 17 บ้านหัวกุญแจ    
ถึงร้านแว่นบิวตี้ฟลู เก็บขยะสองฝั่งซ้าย – ขวา เข้าซอย 17/3, 17/4, 17/5 หมู่บ้านสุขจินต์ ถนนเทศบาล 19 
ตั้งแต่หน้าร้านเซเว่น ถึงหน้าสถานีรถไฟ เก็บขยะสองฝั่งซ้าย – ขวา เข้าหมู่บ้านปางสีดาซอย  1, 2 และ 3 
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  ชุดที่ 2  เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ท่าจอดรถสายวังน้ าเย็น  ถนนเทศบาล 19 
ถึงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสระแก้ว ถนนเทศบาล 21 ซอย 1, 2, 3 ตลาดศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง 
เข้าซอยบ้านดาบตู้ถึงชุมชนหลังสุขศาลา 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 ซอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หมู่บ้านร่มรื่น หมู่บ้านซิตี้ปาร์ค 
หมู่บ้านธงชัย หมู่บ้านพรนิมิต ห้างบิ๊กซี บริษัทเจเอสฟลาวเวอร์  โรงเรียนชุมชนสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
  ชุดที่ 3  เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ทางเข้าถนนเทศบาล 2 ถึงส านักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนสุวรรณศร เริ่มจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  เข้าส านักงานที่ดิน บ้านคลองนางชิง 
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว  ชุมชนย่อยที่ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการและ
บ้านพักข้าราชการ ค่ายทหารทั้งสองฝั่ง ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านค าเจริญ ชุมชนย่อยที่ 2 หนองนกเขา PTT ทุกซอย 
(รวม 7 ซอย) ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านคลองปูน ออกจากชุมชนย่อยที่ 4 ตามถนนสุวรรณศรไปถึงส านักงานบริการ
โทรศัพท์ ถึงร้านวันดี ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 
  ชุดที่ 4  เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ 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 
บ้านหนองเสม็ดเหนือ บ้านลัดกะสังเหนือ บ้านลัดกะสัง หมู่บ้านประสพโชค ตลาดสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว  
สระแก้ว – สระขวัญ 1 สระแก้ว – สระขวัญ 2 บ้านคลองจาน บ้านสวนตาลวิว ศูนย์โตโยต้าและหมู่บ้านบริเวณ
ด้านหลัง โคกก านัน หมู่บ้านหลังปัมมน้ ามันบางจาก ปั้ม PT โรงฆ่าสัตว์ หมู่บ้านเย็นจิตต์ สวนน้ า  และศูนย์ 
Honda 
  - ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจ เร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องด าเนินการ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยู่ในข้อตกลงเพ่ิมเติม 

 

  4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   - ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
   - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
   -  เป็นสัญชาติไทย 

อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2558 จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,053,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน)  
 

 1. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท้าย          

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

          (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
     (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

     1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
          (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
          (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง    

  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

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

2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 3 ส่วน คือ 
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
              ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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 (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

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

 

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     
(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการรายละเอียดใน

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

3.3 ซองใบเสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในข้อ 1.2 

 

 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอร์มใบยื่นข้อเสนอ

ราคาของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกรายละเอียดให้
ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากับเทศบาล 
และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่ง
มอบงานให้ ณ เทศบาลเมืองสระแก้ว หรือสถานที่อ่ืนที่เทศบาลได้ก าหนดภายหลังราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืน
ราคาไม่น้อยกว่า  90  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
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  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาการด าเนินการแล้วเสร็จไม่ เกิน  90  วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาล” ให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 
7/2558” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และใน
วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 
– 16.30 น. ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  
 

เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นซองสอบรำคำแล้วจะไม่รับซองสอบรำคำโดยเด็ดขำด               
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า  

เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2)  และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาล
เมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอัน เป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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     5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

          5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา     
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ ”เทศบาล” เท่านั้น 

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

      (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล” 

 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

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

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ 
“เทศบาล” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                    5.5 “เทศบาล”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง “เทศบาล” จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
  ในกรณีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล” มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
“เทศบาล” มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ข้อ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

 6. การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 กับ “เทศบาล”
ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2557 นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับ ร้อยละ 5  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ “เทศบาล” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

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

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

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น 

 

7. อัตราค่าปรับ  
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวันของราคาจ้างตาม
สัญญา 
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8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
               ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่รับจ้างท าภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -    ปี  
นับถัดจากวันที่ “เทศบาล” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  กรณีนี้ผู้รับจ้างไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดแห่งสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างรายอ่ืนได้โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน
ค่าจ้าง หรือหลักประกันสัญญาไว้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง และโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

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

ส่งมอบงานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้วเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาได้ท า
การตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 351,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2558 

งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 351,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2558 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงิน 351,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ 
ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2558 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,053,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ จ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ “เทศบาล” ได้รับอนุมัติเป็นค่าจ้างเหมางบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2558 โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558) 
เป็นจ านวนเงิน 1,053,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) แล้วเท่านั้น   

10.2 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ าสุดถ้าหากผู้เสนอราคาได้น าเสนอไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือตรงตามข้อก าหนดของเทศบาลเมืองสระแก้วก็จะไม่รับการพิจารณาราคาให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 
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10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี ดังนี้ 
  (1) แจ้งการสั่งหรือการน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี    
                      10.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ 6 “เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

   10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี ) 

ในระหว่างระยะเวลาจ้างเหมา ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

 

 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด 

เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
เคร่งครัด 

 

ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 

 

           
 

 

วันที ่9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 8/2558 
การสอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558) 
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

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

เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ
จ้างแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมเป็นเงิน 
324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558) จ านวน 12 คน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก. ก าหนดวันท างานปกติ   
  ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ (สัปดาห์ละ 6 วัน) 
  ข. ก าหนดเวลาท างาน  
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 7  
ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
  หมายเหตุ  กรณีที่ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณี ใดๆ ในระหว่างเวลาการ
ปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
  ค. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
     1. พ้ืนที่บริเวณอาคารส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  และบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ส านักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว 
   -  เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณสวน สนามหญ้า ถนน และบริเวณอาคาร
ส านักงานเทศบาล 
   -  ตัดหญ้า ถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้ พร้อมเก็บกวาด 
   -  เพาะ ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ 
   -  รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง 
   -  จัดตั้งกระถางต้นไม้ประดับภายในอาคารส านักงานเทศบาล 
   -  ฉีดยาก าจัดวัชพืชบริเวณทางเท้ารอบอาคารส านักงานเทศบาล 
     2.  สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ 
   - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณสวน สนามหญ้า ลานอเนกประสงค์ ถนน 
รอบสระน้ า 
   - ตัดหญ้า ถอนวัชพืช พร้อมเก็บกวาด 
   -  ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ 
   -  รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง 
   -  ฉีดยาก าจัดวัชพืชบริเวณทางเท้า ถนน ลานอเนกประสงค์ รอบสระน้ า 
   -  ท าความสะอาดสระน้ า เก็บขยะในสระน้ า 
   -  ท าความสะอาดห้องน้ าในสวนสาธารณะ 
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     3 เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแต่หน้าปั้ม ESSO ไป
จนถึงสี่แยกสระแก้ว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หน้าศูนย์ ISUZU) 
   -  เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณเกาะกลาง   
   -  ตัดหญ้า ถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้ พร้อมเก็บกวาด 
   -  ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้ 
   -  รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง 
   -  ดายหญ้าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน 
     4. สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
   - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสนาม 
   -  ตัดหญ้าสนามเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมเก็บกวาด 
   -  ตัดแต่งต้นไม้ริมสนามโดยรอบ 
   -  ท าความสะอาดห้องน้ าในสนามกีฬา 
     5. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว 
   -  ตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแต่ทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  33) ไปจนถึงบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสวนหย่อมโดยรอบ พร้อมเก็บกวาด 
   -  เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ  
   -  ตัดหญ้า ถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้ พร้อมเก็บกวาด 
   -  ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้ 
   -  รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง 
   -  ดายหญ้าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน 
   -  จัดตั้งกระถางต้นไม้ประดับภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
     6. หมู่บ้านเอื้ออาทร  
   -  ตัดหญ้าบริเวณสนามเด็กเล่น ริมถนน รอบบ่อบ าบัดน้ าเสีย และสวนหย่อมโดยรอบ 
พร้อมเก็บกวาด 
     7. พ้ืนที่ริมถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว 
   - ตัดหญ้าบริเวณริมถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) และถนนในเขต
ชุมชนย่อย พร้อมเก็บกวาด 
     8. ปฏิบัติงานปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี  
หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องด าเนินการ 
     9. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยู่ในข้อตกลงเพ่ิมเติม 
  ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   -  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
   - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
   - เป็นสัญชาติไทย 
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อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2558 รวมเป็นเงิน 324,000.- บาท (สามแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

 

 1. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท้าย          

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

          (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
     (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

     1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
          (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
          (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง    

  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

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

2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 3 ส่วน คือ 
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

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

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     
(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการรายละเอียดใน

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

3.3 ซองใบเสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในข้อ 1.2 
 

 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอร์มใบยื่นข้อเสนอ

ราคาของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกรายละเอียดให้
ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากับเทศบาล 
และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
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4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุให้ ณ เทศบาลเมืองสระแก้วหรือสถานที่อ่ืนที่เทศบาลได้ก าหนดภายหลังราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืน
ราคาไม่น้อยกว่า  90  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาการด าเนินการแล้วเสร็จไม่ เกิน  90  วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาล” ให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 
8/2558” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และใน
วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 
– 16.30 น. ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  
 

เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นซองสอบรำคำแล้วจะไม่รับซองสอบรำคำโดยเด็ดขำด   
             

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละราย
ว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม ่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2)  และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาล
เมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระท าดังกล่าว 
 
 

6/ ผู้เสนอราคา..... 
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  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557  
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

     5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
     5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

          5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา     
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ ”เทศบาล” เท่านั้น 

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล” 

 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

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

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ 
“เทศบาล” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 
7/ 5.5 “เทศบาล”….. 
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                    5.5 “เทศบาล”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง “เทศบาล” จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
  ในกรณีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล” มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
“เทศบาล” มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ข้อ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

 6. การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 กับ “เทศบาล”
ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2557 นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับ ร้อยละ 5  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ “เทศบาล” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  

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

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

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น 

 

7. อัตราค่าปรับ  
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวันของราคาจ้างตาม
สัญญา 
 

8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
               ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่รับจ้างท าภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -    ปี  
นับถัดจากวันที่ “เทศบาล” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  กรณีนี้ผู้รับจ้างไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดแห่งสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างรายอ่ืนได้โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน
ค่าจ้าง หรือหลักประกันสัญญาไว้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง และโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

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

ส่งมอบงานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาได้ท าการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2558 

งวดที่ 2 เป็นเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้
แล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2558 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ (ตาม
รายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2558 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,000.- บาท (สามแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
 

 
9/ 10 ข้อสงวนสิทธิ..... 
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10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ จ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ “เทศบาล” ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ แล้ว
เท่านั้น      
   10.2 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ าสุดถ้าหากผู้เสนอราคาได้น าเสนอไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือตรงตามข้อก าหนดของเทศบาลเมืองสระแก้วก็จะไม่รับการพิจารณาราคาให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 

10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี ดังนี้ 
  (1) แจ้งการสั่งหรือการน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี    
                      10.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ 6 “เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

   10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี ) 

ในระหว่างระยะเวลาจ้างเหมา ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

 
 

 
 

10/ 11. การปฏิบัติ..... 
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 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ผู้รับ

จ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 

 
 

            
 

 

วันที ่9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 9/2558 
การสอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558) 
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

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

เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ
จ้างแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวนเงิน 
270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (ประจ าเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558) จ านวน 10 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

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

  ข. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง 
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด 
  หมายเหตุ  กรณีที่ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการ
ปฏิบัติงาน  ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
 

  ค. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
     1. ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นทีเ่ขตเทศบาลเมืองสระแก้ว หรือพ้ืนที่ที่ร้องขอรับบริการจากเทศบาล
เมืองสระแก้วและเทศบาลเมืองสระแก้วต้องการให้เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่นั้น 
     2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค  ดังนี้ 
   - งานเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ า 
   -  งานเกี่ยวกับการลอกท่อระบายน้ า 
   - งานเกี่ยวกับการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
   -  งานเกี่ยวกับการขุดลอกทางระบายน้ า 
   -  งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
   -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลก าหนด 
     3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปการ  ดังนี้ 
   -  งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการจัดงานต่างๆ ได้แก่ งานพระ
ราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี งานประจ าปี งานวันส าคัญต่างๆ หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจของเทศบาลที่ต้อง
ด าเนินการเป็นต้น 
   - งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการจัดประชุม สัมมนา  ฝึกอบรม 
งานจัดเลี้ยงรับรองต่างๆ เป็นต้น 
   -  งานบริการเกี่ยวกับการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ได้แก่ ตัดต้นไม้
หรือตัดก่ิงไม้ริมทาง ตัดต้นไม้ที่ล้มใส่บ้านเรือน ไล่ต่อแตนงานแบกหามหรืองานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือนร้อนเป็นต้น 
   -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลก าหนด 
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     4. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยู่ในข้อตกลงเพ่ิมเติม 
 

  ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
   -  ไม่ก าหนดคุณวุฒิ 
   - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้ 
   - เป็นสัญชาติไทย 

 

อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลาจ้างเหมา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมเป็นเงิน 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)  
 

 1. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท้าย          

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

          (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
     (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

     1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
          (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
          (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง    

  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 3 ส่วน คือ 
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

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

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     
(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการรายละเอียดใน

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

3.3 ซองใบเสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในข้อ 1.2 
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 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบของการเสนอราคา ตามแบบฟอร์มใบยื่นข้อเสนอ

ราคาของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกรายละเอียดให้
ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากับเทศบาล 
และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ ให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุให้ ณ เทศบาลเมืองสระแก้วหรือสถานที่อ่ืนที่เทศบาลได้ก าหนดภายหลังราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืน
ราคาไม่น้อยกว่า  90  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาการด าเนินการแล้วเสร็จไม่ เกิน  90  วัน  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาล” ให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 
9/2558” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และใน
วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 – 
16.30 น. ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  
 

เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นซองสอบรำคำแล้วจะไม่รับซองสอบรำคำโดยเด็ดขำด               
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละราย

ว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม ่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2)  และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา 

 

 
 

5/ รายนั้น........ 
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รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาล
เมืองสระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริ เริ่มให้มีการ
กระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557  
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

     5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

           5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา     
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ ”เทศบาล” เท่านั้น 

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล” 

 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

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

 
 

6/ (3) เสนอรายละเอียด..... 
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5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ 
“เทศบาล” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                    5.5 “เทศบาล”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง “เทศบาล” จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
  ในกรณีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล” มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
“เทศบาล” มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ข้อ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

 6. การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 กับ “เทศบาล”
ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2557 นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ “เทศบาล” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  
 

6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
  6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน ข้อ 1.4 (1) 

   
 
 

7/6.4 หนังสือ............ 
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  6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเ งินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นต่างๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

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

อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเม่ือมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น 

 

7. อัตราค่าปรับ  
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวันของราคาจ้างตาม
สัญญา 
 

8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
               ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่รับจ้างท าภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -    ปี  
นับถัดจากวันที่ “เทศบาล” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  กรณีนี้ผู้รับจ้างไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดแห่งสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างรายอ่ืนได้โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน
ค่าจ้าง หรือหลักประกันสัญญาไว้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง และโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

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

ส่งมอบงานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาได้ท าการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้ 

 

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 90,000.- บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ (ตามรายละเอียดโครงการฯ) 
ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2558 

งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 90,000.- บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ (ตามรายละเอียดโครงการฯ) 
ให้แล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2558 

 
8/งวดที่ 3.............. 
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งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงิน 90,000.- บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2558 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ จ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ “เทศบาล” ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2558 โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ แล้ว
เท่านั้น      
   10.2 เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ าสุดถ้าหากผู้เสนอราคาได้น าเสนอไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือตรงตามข้อก าหนดของเทศบาลเมืองสระแก้วก็จะไม่รับการพิจารณาราคาให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 

10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี ดังนี้ 
  (1) แจ้งการสั่งหรือการน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี    
                      10.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ 6 “เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี ) 
 

ในระหว่างระยะเวลาจ้างเหมา ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

 
9/ในระหว่าง............. 
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 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ 

ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 

 

            
 
 

 

วันที ่9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 

 

 

 

 



ヽ
/

(mnttLしυu♂n膏∩くη翻 」」.%デ膚ηνun).

0.  %ol∩ 1く ∩15

/M憫っきくn現しもη剛oくl∩ 5o∩ nぅ しⅥnunaぼ o1658軋喬h

し  っ慟Q視くυ」5彫潤n創研l斉子」ギ∩all し耐。.〇〇。 unη

m 仇例ドηⅥ羽∩in∩η∩an(lη∩η∩anく 輛η∩n論くうo)◎ 詢3n∩測じζd酎

し1視晨視しd。 .。oo υnⅥ  in∩ n/И」っ曰(召n個)α.。。。υn1/n

d  tし nlがくqttn剛。くin∩ n∩ ano(5η ∩∩ざnくうく)

ご.0.」 5彫 ∩η口∩創彫∩う1脚∩ηヽ ∩ηttnヾ  し5oく  Omin∩ ηQlく剛uml」 彫ヽ∩ln創 _っ uⅥ  QO man∩ 潤 Ⅶ.n.bζζζ

ごb

ごm

ζ. 、nu暑 oしηηИunη ttnηИunll∩ηnanく (11∩ηoηくうく)

∩釧 8∩51関 ∩η5∩ηИu∩51∩η∩anく

◎ 場η3aⅥ m o5劉

un8測 uml っ羽②nⅦくυ

un35oι∩υtt LⅥ %う ιL∩つИl」

‐
ｕ

　

ｔ
ｕ

　

‐
明

Ⅵ

　

И

　

Ⅵ

Ｌ

　

訛

　

誂

。
い

　

。
ｍ

　

。
ｍ

Ｌ
）
　

　

ｍ

9J0^tr.t
r, S

1,1U^r.J'lU fl 1: LUDl -l 6,J

urutixtaor a

l:sorun::rnt:
∩11脚∩η5

∩51脚∩n5



いｃＣ凛いいに

い⊂⊂ヌいい⊂　‥‥‥‥‥‥‥）」（〔́一

Ｃ⊂ゴめいにワ①屁コＣｃＰこＦ一ワ⊂ｐワＯＣ

電υ迪ＤヽυＵｔいｃにョめぃ厖ヮ０磁・ 。ＣＣｐこＦりヽｃｔ屁ｃｓ

一いコｃＣＧめＧョぃ⊂⊂⊂ＯＦ↑ワ評ぼコ⊂ヮばる海岬´〇
て葛⊂〇評ωｃＣＣ⊂⊂ｙヌ↑ワワいヨＣ肩ゝ・一ワｒやい⊂⊂ヮ”⊂げ

〇冷ワＣ

（謂ｏ還５ユ一

いｃＣ露いいにコ⊂いいいつω´ワ』

ＥＵＵＤ　ｓＦ　謬わｃｃＯＣ⊂再　口〇に一　ｐＤ　いぶむヮＧ　ＥＵυＤ、Ｕ追Ё疇ｃに““”¨厖ヮ〇嘱コＧ⊆´●５“ワ“⊂Ｃ凛⊂鎮　ワ⊂ＣＣ⊂⊂⊂¨αバト⊂⊂い⊂⊂おいい⊂“己⊂

（計卜遅ギ´糧ヌ♪⊂コＦＰ誤｝

〕

（やヮニ⊂α詳に　い●コ嘉ゎ⊂コ）
〇´ワＣ

ヽ

Ｓド一わ⊂風トｐＯｐ⊂ζｐいＫ

”⊂⊂謬評“⊂⊂

ＣＣＣコめのいい

一でも　Ｃ疇６８‐

υｕ　ｃ潟６砥“τな）

謬ＯＣコ８ワｃｅい⊂⊂

⊂ＣＣ一“ω“ＰＣがヽ⊂⊂

¨ｃＣＦＦ一ｃα

ＦＦｃＣｔ

ＣＣヨい¨“ワ〇〓コ

Ｇ⊂ｐ●Ｆ¨　ｃ⊂〓いいに

ヮ〇颯“ＣｃｐＣ５¨ＳＰ¨誤¨

ａｃ〓めい「ｐワ

評嘔Ｆ岬コ

Ｆ⊂ｐ０００ぃＯ
ＥＤ

コｃワコ評コｃαい⊂⊂αωＯ一いＧａＣ¨

詢Ｆ平⊂メ電‐

に一〇につい、謬ゎいコ　⊂ｏｏｏについヽコ⊂「‐

恨ｃａ⊂はパ、ｃ℃璃¨‐

（セＵ　⊂は６８‐‐せ迪　⊂凛６ヽョ″に）

メ〇⊂¨　８　⊂Ｃ⊆いわいい‐

謬⊂　０６　コｃｒｃｅ‐

バ〇に一、コＣ、０００で̈　ワ⊂や⊂て⊂いぶい‐

ＣＣヨ“¨Ｃワ〇認“

Ｇ“いＣ〓い⊂⊂⊂〇脚⊂ワ誤¨コ⊂ヮにやはフ誤⊂ヮワ¨〓ワ⊂や Ｃ⊂ｐＣＳ一ワＯｐ

¨⊂Ｃｅに、ぃ⊂⊂ヮい⊂´
Ｆコ⊂ＣＬ

“Ｇ〓̈ＣＣ⊂〇コ↑ワ重ｏぼハ⊂ヮにあ″疇「”

Ｏヌ´⊂〇コの⊂⊂ＣＣ⊂⊇

メ⊂ワワいコ́ワに一¨⊂⊂ヮ̈⊂げ

一ゝ・一一一ら一二一


