
เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 9/2556 
การสอบราคาโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน 

ในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก๎ว  
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก๎ว ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 

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

เทศบาลเมืองสระแก๎ว ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ๎างโครงการ
จ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก๎ว จ านวน 23 
อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้  
    1.ก าหนดวันท างานปกติ   
  ตั้งแตํวันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ  5  วัน) 
  2. ก าหนดเวลาท างานปกติ  
  ปฏิบัติงานระหวํางเวลา  08.30 – 16.30น. โดยจะต๎องมีเวลาท างานไมํน๎อยกวําวันละ 7  
ชั่วโมง (ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลก าหนด   กรณีที่ต าแหนํงใดก าหนดให๎มี
การอยูํเวร  ระยะเวลาการปฏิบัติงานก็ให๎เป็นไปตามที่เทศบาลก าหนด 
  ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกํทางราชการไมํวํากรณีใดๆ ในระหวํางเวลาการปฏิบัติงาน ถือวํา
เป็นความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน 
  3. ก าหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
     3.1 ปฏิบัติงานอยูํในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมือง
สระแก๎ว 
     3.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับต าแหนํง  ดังนี้ 
  เจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน 2 อัตรา 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต๎องใช๎ความรู๎ทางเทคนิคหรือวิชาการ ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรําง  โต๎ตอบ  บันทึก  ยํอเรื่อง  ตรวจทานหนังสือที่ต๎องใช๎ความรู๎  ทางเทคนิค
หรือวิชาการด๎านใดด๎านหนึ่ง  การติดตามให๎มีการซํอมแซมและบ ารุงรักษา  การจ าหนํายยานพาหนะที่ช ารุด  
เสื่อมสภาพ  และการเบิกจํายพัสดุทางชํางการตรวจสอบ  ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารของ
ทางราชการ  การรวบรวมข๎อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร  จดบันทึกรายงานการประชุม  และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง 
  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บคําธรรมเนียมตํางๆ การพิจารณาแบบแสดงรายการ  ค าร๎อง  
ค าขอหรือรายการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บคําธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  คําธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  
ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนตํางๆ เก็บรักษาเอกสารคําธรรมเนียมและรายได๎อ่ืน  สอดสํองตรวจตราเรํงรัด
คําธรรมเนียมตํางๆ และรายได๎อ่ืนค๎างช าระควบคุมหรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข๎อมูลเพ่ือจัดท ารายงาน
และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
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  นักการ   จ านวน 2 อัตรา  
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ - สํง  ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสํงหนังสือเอกสารให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเก็บและค๎นหา  หนังสือ  กรอกแบบฟอร์ม  และรํางหนังสือโต๎ตอบงํายๆตรวจทานความ
ถูกต๎องของตัวเลขและตัวหนังสือพิมพ์และคัดส าเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการ
ตํางๆ  ชํวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจํายพัสดุครุภัณฑ์ ชํวยรวบรวมข๎อมูลและสถิติทั่วไป ชํวยท าบันทึกยํอเรื่อง  
ชํวยจัดเตรียมและให๎บริการในเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ชํวยติดตํออ านวยความสะดวก  และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข๎อง 
  - อยูํเวรห๎องควบคุมตาชั่งกรณีที่เป็นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ (ตั้งแตํเวลา 08.30 น. - 16.30 น.) 
อยํางน๎อยวันละ  1  คน 
  พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์  และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข๎อง 
  คนงานไฟฟ้า  จ านวน 1 อัตรา   
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชํางไฟฟ้า เชํน ชํวยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง  ปรับ ซํอม 
บ ารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจําย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช๎  และวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข๎อมูลและประวัติการซํอม และข๎อมูลที่เก่ียวกับหนํวยงานและปฏิบัติหน๎าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 1 อัตรา  
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก๎ว ไมํให๎เกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกํทางราชการ 
เปิด – ปิด  ประตูทางเข๎า  อยูํเวรกลางวัน  วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (ตั้งแตํเวลา 08.30 น. - 16.30 น.) 
  ภารโรง   จ านวน 2 อัตรา  
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบ
ครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก๎ว  เปิด – ปิด  ประตูอาคารและโรงงาน  และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข๎อง 
  พนักงานคัดแยกขยะ จ านวน 13 อัตรา 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  การบรรจุปุ๋ยและงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข๎อง 
     3.3 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีอยูํในข๎อตกลงเพ่ิมเติม 
  4 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน 
  เจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน 2 อัตรา 
  - คุณวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค. หรือ 
ก.ท. บรอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต หรือผํานการฝึกอบรมทางด๎านการใช๎
คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได๎รับการรับรองจากทางราชการหรือหนํวยงานของรัฐที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมไมํน๎อยกวํา 12 ชั่วโมง  
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  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   จ านวน 1 อัตรา 
  - คุณวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ทางบัญชี พาณิชยการ 
เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุกิจ  การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต๎อง
มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต) หรือทางอ่ืน  ที่ ก.ท.ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหนํงนี้ได ๎
  นักการ   จ านวน 2 อัตรา    
  - คุณวุฒิไมํต่ ากวําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 
  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน 1 อัตรา   
  - ไมํก าหนดคุณวุฒิ 
  - มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 
  - มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ 
  คนงานไฟฟ้า  จ านวน 1 อัตรา    
  - ไมํก าหนดคุณวุฒิ 
  - อํานหนังสือออก  เขียนหนังสือได๎ 
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 1 อัตรา 
  - ไมํก าหนดคุณวุฒิ 
  - อํานหนังสือออก  เขียนหนังสือได๎ 
  ภารโรง   จ านวน 2 อัตรา    
  - ไมํก าหนดคุณวุฒิ 
  - อํานหนังสือออก  เขียนหนังสือได๎ 
  พนักงานคัดแยกขยะ   จ านวน 13 อัตรา 
  - ไมํก าหนดคุณวุฒิ 
  - อํานหนังสือออก  เขียนหนังสือได๎ 

ระยะเวลาจ๎างเหมา 4 เดือน ตั้งแตํวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รวม
เป็นทั้งสิ้น 828,000.- บาท (แปดแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน)  
 

 1. เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท๎าย          

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

1.5 บทนิยาม 
          (1) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 

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

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎าง    

  2.2 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น และได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.3 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5 

2.4 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย 
เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ และความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ 
รายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐซึ่งได๎ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง 
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 

2.7 คูํสัญญาต๎องรับจํายเงินผํานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว๎นแตํ
การรับจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคํูสัญญาอาจรับจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว๎นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น 3 สํวน คือ 
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
ก) ห๎างหุ ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  ให๎ยื ่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
     ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุมและบัญชี ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ
พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 

(2) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคลให๎ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
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 (3) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นส าเนาสัญญา
ของการรํวมค๎า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎าและในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใชํสัญชาติไทยก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว๎ใน (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม (ภ.พ.20) 
(5) ส าเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา 
(6) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข๎อ 1.6 

(1)  
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้     

(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบ
อ านาจให๎บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(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 ตามแบบฟอร์มใบยื่นข๎อเสนอ

ราคาของเทศบาลที่ก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอกรายละเอียดให๎
ถูกต๎องครบถ๎วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมํให๎เป็นผู๎เสนอราคาที่ผํานการคัดเลือกให๎เข๎าเสนอราคากับเทศบาล 
และลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง จะต๎องลงลายมือชื่อผู๎
เสนอราคาพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) ก ากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 

4.2 ผู๎เสนอราคาจะต๎องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงานจ๎างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก๎ว ให๎ครบถ๎วน 

ในการเสนอราคาให๎เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตํอหนํวยและหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต๎องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียนและคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสํง
มอบพัสดุให๎ ณ เทศบาลเมืองสระแก๎วหรือสถานที่อ่ืนที่เทศบาลได๎ก าหนดภายหลังราคาที่เสนอจะต๎องก าหนดยืน
ราคาไมํน๎อยกวํา  120  วัน นับแตํวันเปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 
  4.3 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาการด าเนินการกํอสร๎างแล๎วเสร็จไมํ เกิน  120  วัน    
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ๎าง หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจาก “เทศบาล” ให๎เริ่มท างาน 
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4.4 กํอนยื่นซองสอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให๎
ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อยจําหน๎าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว๎หน๎าซองวํา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมาเลขที่ 
9/2556” ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่รับซองสอบราคาได๎ในวันที่ 15 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และใน
วันที่ 16 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 – 
16.30 น. ได๎ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก๎ว  
 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด               
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคา แตํละราย

วํา  เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ตามข๎อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม ํและประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏตํอคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาวํามีผู๎
ผู๎เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5(2)  และคณะกรรมการฯ 
เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก และเทศบาล
เมืองสระแก๎วจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการ และมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการ
กระท าดังกลําว 
  ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลําวตํอผู๎วําราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตํ
วันที่ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู๎วําราชการจังหวัดให๎ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู๎ที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก
ดังกลําวข๎างต๎น ณ ห๎องประชุมชั้น 3 (ห๎องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก๎ว ในวันที่ 28 มกราคม 2556  
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต๎นไป   
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว๎นแตํผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวํา  การขยายระยะเวลาดังกลําวและเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง  
และในการที่ผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด๎วยกับค าคัดค๎านของผู๎อุทธรณ์ และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่งและให๎ผู๎วําราชการจังหวัดมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกลําวได๎ 
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     5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด๎วยราคารวม 

          5.2 หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา     
ไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ 4 แล๎ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็น
ประโยชน์ตํอ ”เทศบาล” เทํานั้น 

5.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผันในกรณี  
ดังตํอไปนี้ 

 (1) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล” 

 (2) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

 (3) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่ เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น 
        (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู๎เสนอราคามิได๎ลงลายมือชื่อ
พร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) ก ากับไว๎ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ 
“เทศบาล” มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคา
ได๎ “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํท าสัญญา หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
                    5.5 “เทศบาล”ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่ไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได๎และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให๎
ถือวําการตัดสินของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ มิได๎รวมทั้ง “เทศบาล” จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงานไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือก
หรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระท าไปโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น  
  ในกรณีผู๎เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจด าเนินงานตามสัญญาได๎  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให๎เชื่อได๎วํา
ผู๎เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ๎างให๎เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ “เทศบาล” มี
สิทธิที่จะไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น 
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  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับ
การคัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎ ตามข๎อ 4.5 เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
“เทศบาล” มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ข๎อ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
  ในกรณีหากผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวํา การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได๎
ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ผู๎วําราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกลําวได๎ 
 

 6. การท าสัญญาจ้าง 
       ผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎องท าสัญญาจ๎างตามแบบสัญญา ดังระบุในข๎อ 1.3 กับ “เทศบาล”
ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง  และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับ ร้อยละ 5  
ของราคาคําจ๎างที่สอบราคาได๎ ให๎ “เทศบาล” ยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด  
ดังตํอไปนี้  

6.1 เงินสด 
  6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํ “เทศบาล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือกํอนหน๎านั้นไมํ
เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
  6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน ข๎อ 1.4 
(1) 
  6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัทเ งินทุน
หลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการ หรือหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎ องถิ่นตํางๆ 
ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข๎อ 1.4 (1) 

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

7. อัตราค่าปรับ  
      คําปรับตามแบบสัญญาจ๎าง ข๎อ 17 จะก าหนดในอัตราร๎อยละ 0.10 ตํอวันของราคาจ๎างตาม
สัญญา 
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8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
               ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ๎างตามแบบดังระบุในข๎อ 1.3 
แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของสิ่งของที่รับจ๎างท าภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -    ปี  
นับถัดจากวันที่ “เทศบาล” ได๎รับมอบงาน โดยผู๎รับจ๎างต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 
  กรณีนี้ผู๎รับจ๎างไมํด าเนินการกํอสร๎างให๎เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดแหํงสัญญา ขาด
รายการหนึ่งรายการใด ผู๎วําจ๎างมีสิทธิจ๎างรายอ่ืนได๎โดยผู๎รับจ๎างจะต๎องเป็นผู๎ออกคําใช๎จํายทั้งหมด หรือให๎ผู๎
วําจ๎างหักเงินคําจ๎าง หรือหลักประกันสัญญาไว๎โดยผู๎รับจ๎างไมํมีสิทธิเรียกร๎อง และโต๎แย๎งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

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

สํงมอบงานจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก๎ว  
ให๎กับเทศบาลเมืองสระแก๎วเรียบร๎อยถูกต๎องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ๎างเหมาได๎ท าการตรวจ
รับไว๎ถูกต๎องครบถ๎วนแล๎ว โดยแบํงออกเป็น 4 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน 207,000.- บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ๎วน) เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน
โครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก๎ว 
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2556 

งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 207,000.- บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ๎วน) เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน
โครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก๎ว 
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จภายใน 29 มีนาคม 2556 

งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงิน 207,000.- บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ๎วน) เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน
โครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก๎ว 
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2556 

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงิน 207,000.- บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ๎วน) เมื่อผู๎
รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสระแก๎ว (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2556 

รวมเป็นเงิน 828,000.- บาท (แปดแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    10.1 เงินคําจ๎างส าหรับงานจ๎างครั้งนี้ จํายจาก เงินจํายจากเงินงบประมาณ พ.ศ.2556 

  การลงนามในสัญญาจะกระท าได๎ตํอเมื่อ “เทศบาล” จ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.
2556 โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานระบบขยะก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองสระแก้ว แล๎วเทํานั้น     
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   10.2 เทศบาลเมืองสระแก๎ว สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับราคาต่ าสุดถ๎าหากผู๎เสนอราคาได๎น าเสนอไมํ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ๎างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล๎วไมํสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์หรือตรงตามข๎อก าหนดของเทศบาลเมืองสระแก๎วก็จะไมํรับการพิจารณาราคาให๎เป็นผู๎เสนอราคาได๎ 

10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎รับจ๎าง และได๎ตกลงจ๎างตาม
ประกาศสอบราคาจ๎างแล๎ว ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้นต๎องเข๎า
มาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรี วําการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย์
นาวี ดังนี้ 
  (1) แจ๎งการสั่งหรือการน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอส านักงาน 
คณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎น
แตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
  (2) จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทย
จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย์นาวี  
ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีไมํปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริม
การพาณิชย์นาวี    
                      10.4 ผู๎เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญา หรือข๎อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุในข๎อ 6 “เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหาย(ถ๎ามี) รวมทั้งพิจารณา
ให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

   10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาให๎
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี ) 

ในระหวํางระยะเวลากํอสร๎าง ผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได๎
ก าหนดไว๎โดยเครํงครัด และให๎ถือวําเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นสํวนหนึ่งของสัญญาด๎วย 

 

 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวํางระยะเวลาการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานในงานระบบก าจัดขยะมูล

ฝอยเทศบาลเมืองสระแก๎ว ผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได๎ก าหนดไว๎โดยเครํงครัด 
 

ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
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