ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดเก็บ
ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล , งานสวนสาธารณะ และงานอาคารและสถานที่ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (ประจาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2558)
......................................................................................

ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดาเนินการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อ
ปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล , งานสวนสาธารณะ และงานอาคารและสถานที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 3 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,647,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (ประจาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2558) ดังนี้
1. โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดเก็บ ขน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจานวน 39คน อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม
2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นจานวนเงิน 1,053,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพัน บาทถ้วน) โดยมี
ขอบเขตการดาเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดเก็บ
ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังนี้
ก. งานรักษาความสะอาด
จานวน 24 คน
1. กาหนดวันทางานปกติ
ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ 7 วัน)
2. กาหนดเวลาทางานปกติ
2.1 กาหนดเวลาทางานปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา05.00 – 16.30น. โดยจะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกาหนด
2.2 กาหนดเวลาทางานปกติ วันเสาร์
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา05.00 – 12.00น. โดยจะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกาหนด
2.3 กาหนดเวลาทางานปกติ วันอาทิตย์
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 08.00น. โดยจะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละ 3 ชั่วโมง
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกาหนด
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
3. กาหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
จุดที่ 1 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย1และถนนบริเวณรอบๆ
ตลาดสดด้านนอก
จุดที่ 2 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากร้านแว่นท๊อปเจริญถึงร้านเจ้แป๊ด
และถนนรอบตลาดสดด้านใน
2/จุดที่ 3 .....

-2จุดที่ 3 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สิทธิผลคาร์แคร์ถึงประตู
ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
จุดที่ 4 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ห้างบิ๊กซีถึงประตูทางเข้าที่ว่าการ
อาเภอเมืองสระแก้ว
จุดที่ 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางเข้าที่ว่าการอาเภอ
เมืองสระแก้วถึงสถานีดับเพลิงเก่า
จุดที่ 6 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางออกโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้วถึงบริเวณร้านเซเว่นและท่าจอดรถยนต์รับ – ส่งผู้โดยสารสายวังน้าเย็น
จุดที่ 7 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สถานีดับเพลิงเก่าถึงถนน
เทศบาล 8 (ข้างวัดสระแก้ว)
จุดที่ 8 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ร้านเซเว่นถึงบริเวณหน้าบ้าน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
จุดที่ 9 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้าถนนเทศบาล 8 (ข้าง
วัดสระแก้ว) ถึงทางเข้า หจก.สระแก้วมงคลเซอร์วิส
จุดที่ 10 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
จุดที่ 11 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้าหจก.สระแก้วมงคล
เซอร์วิสถึงทางเข้าถนนเทศบาล2 แล้วข้ามฝั่งจากหน้าร้านคักอีหลีถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
จุดที่ 12 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาด ถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
จนถึงตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว แล้วจากตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้วจนถึงทางออกสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
จุดที่ 13 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาดถนนเทศบาล11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17
ซอย 1
จุดที่ 14 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝั่ง จากร้านเซเว่นถึง
สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองสระแก้ว
จุดที่ 15 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาดถนนเทศบาล 17 ร้านหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว
จุด ที่ 16 ปฏิบัติงานเก็บ กวาดทาความสะอาด ถนนจากสี่ แยกสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ ง
ประเทศไทย จังหวัดสระแก้วถึงทางรถไฟสระแก้ว
จุดที่ 17 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาด ถนนจากสี่ แยกสถานีตารวจภูธ รอาเภอเมือง
สระแก้วถึงสี่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว
จุดที่ 18 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาดถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแก้ว
จุดที่ 19 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาดถนนเทศบาล 21 (ซอยข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสระแก้ว) ถึงทางเข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า)
จุ ด ที่ 20 ปฏิ บั ติ ง านเก็ บ กวาดท าความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข้ า ถึ ง วงเวี ย น
สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ
จุดที่ 21 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสานักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว(นอกรั้วอาคารสานักงาน)
3/- ปฏิบัติงาน ....

-3- ปฏิบัติงานเก็บกวาดทาความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดาเนินการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
- ไม่กาหนดคุณวุฒิ
- อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
- เป็นสัญชาติไทย
ข งานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จานวน 15 คน
1. กาหนดวันทางานปกติ
ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ7 วัน)
2. กาหนดเวลาทางานปกติ
2.1 กาหนดเวลาทางานปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา05.00 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกาหนด
2.2 กาหนดเวลาทางานปกติ วันเสาร์
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา05.00– 12.00 น. โดยจะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกาหนด
2.3 กาหนดเวลาทางานปกติ วันอาทิตย์
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00– 08.00 น. โดยจะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละ 3 ชั่วโมง
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกาหนด
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
3. กาหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ชุดที่ 1 เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ฝั่งซ้ายถนนสุวรรณศรตั้งแต่หน้าร้านคัก
อีหลี ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บ้านเอื้ออาทร ปั้มน้ามันคาลเท็กซ์ และร้านอาหารดู๋ดี๋ และฝั่งขวาถนนสุวรรณศร
ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ถึงทางเข้าโรงแรมพีพี บริษัทอีซูซุบริษัทแม็คโคร โรงแรมทิพปุระ
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร้านเนื้อย่างมาลัย ปั้มเอสโซ่ และตั้งแต่ถนนเทศบาล 17 บ้านหัวกุญแจ ถึงร้านแว่น
บิวตี้ฟลู เก็บขยะสองฝั่งซ้าย – ขวา เข้าซอย 17/3, 17/4, 17/5หมู่บ้านสุขจินต์ ถนนเทศบาล 19 ตั้งแต่หน้าร้าน
เซเว่นถึงหน้าสถานีรถไฟ เก็บขยะสองฝั่งซ้าย – ขวา เข้าหมู่บ้านปางสีดาซอย 1, 2 และ 3
ชุดที่ 2 เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ท่าจอดรถสายวังน้าเย็นถนนเทศบาล 19ถึง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสระแก้ว ถนนเทศบาล 21 ซอย 1, 2, 3 ตลาดศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง เข้า
ซอยบ้านดาบตู้ถึงชุมชนหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 23ถนนเทศบาล 25 ถนนเทศบาล 29 ถนนเทศบาล 30 ถนน
เทศบาล31 ถนนเทศบาล 33 ถนนเทศบาล 10 ถนนเทศบาล 12 ถนนเทศบาล 14 ถนนเทศบาล 16 ถนนเทศบาล
18 ถนนเทศบาล 20 ถนนเทศบาล 21 ครึ่ง ซอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หมู่บ้านร่มรื่น หมู่บ้านซิตี้ปาร์ค หมู่บ้าน
ธงชั ย หมู่ บ้ า นพรนิ มิ ต ห้ า งบิ๊ ก ซี บริ ษั ท เจเอสฟลาวเวอร์ โรงเรี ย นชุ ม ชนสระแก้ ว โรงเรี ย นสระแก้ ว และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
4/ชุดที่ 3 ....

-4ชุดที่ 3 เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ทางเข้าถนนเทศบาล 2 ถึงสานักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ ว ถนนสุ ว รรณศร เริ่ มจากสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครู เข้าส านักงานที่ดิน บ้านคลองนางชิ ง
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนย่อยที่ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการและ
บ้านพักข้าราชการ ค่ายทหารทั้งสองฝั่ง ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านคาเจริญ ชุมชนย่อยที่ 2 หนองนกเขา PTT ทุกซอย
(รวม 7 ซอย) ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านคลองปูน ออกจากชุมชนย่อยที่ 4 ตามถนนสุวรรณศรไปถึงสานักงานบริการ
โทรศัพท์ ถึงร้านวันดี ถึงโรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
ชุดที่ 4 เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ถนนเทศบาล 1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล6
ซอย1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ถนนเทศบาล17 ซอย 1 โรงเรียนดาราสมุทร บ้าน
หนองเสม็ดเหนือ บ้านลัดกะสังเหนือ บ้านลัดกะสัง หมู่บ้านประสพโชค ตลาดสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว สระแก้ว –
สระขวัญ 1 สระแก้ว – สระขวัญ 2 บ้านคลองจาน บ้านสวนตาลวิว ศูนย์โตโยต้าและหมู่บ้านบริเวณด้านหลัง โคก
กานัน หมู่บ้านหลังปั๊มน้ามันบางจาก ปั้ม PT โรงฆ่าสัตว์ หมู่บ้านเย็นจิตต์ สวนน้า และศูนย์ Honda
- ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจ เร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดาเนินการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
- ไม่กาหนดคุณวุฒิ
- อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
- เป็นสัญชาติไทย
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 39/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ราคากลาง
1,053,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ค่าเอกสารสอบราคาจ้าง
1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
กาหนดระยะเวลาจ้างเหมา
3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 39/2558
2.โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะจานวน 12 คน
อัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็น
จานวนเงิน 324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีขอบเขตการดาเนินงานตามโครงการจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียดดังนี้
ก. กาหนดวันทางานปกติ
ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ (สัปดาห์ละ6 วัน)
ข. กาหนดเวลาทางาน
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30–16.30น. โดยจะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกาหนด
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
ค. กาหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
1. พื้น ที่บริเวณอาคารสานักงานเทศบาลเมืองสระแก้วและบริเวณโดยรอบพื้นที่สานักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
5/- เก็บกวาด ....

-5สานักงานเทศบาล
-

เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญ้า ถนน และบริเวณอาคาร
ตัดหญ้าถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้พร้อมเก็บกวาด
เพาะ ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ
รดน้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
จัดตั้งกระถางต้นไม้ประดับภายในอาคารสานักงานเทศบาล
- ฉีดยากาจัดวัชพืชบริเวณทางเท้ารอบอาคารสานักงานเทศบาล
2. สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ
- เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญ้า ลานอเนกประสงค์ ถนน

รอบสระน้า
- ตัดหญ้าถอนวัชพืชพร้อมเก็บกวาด
ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ
รดน้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
ฉีดยากาจัดวัชพืชบริเวณทางเท้า ถนน ลานอเนกประสงค์ รอบสระน้า
ทาความสะอาดสระน้า เก็บขยะในสระน้า
ทาความสะอาดห้องน้าในสวนสาธารณะ
3 เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแต่หน้าปั้มESSO ไปจนถึง
สี่แยกสระแก้ว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หน้าศูนย์ ISUZU)
เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณเกาะกลาง
ตัดหญ้าถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้พร้อมเก็บกวาด
ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้
รดน้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
ดายหญ้าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
4. สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว
- เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสนาม
ตัดหญ้าสนามเดือนละ 1 ครั้งพร้อมเก็บกวาด
ตัดแต่งต้นไม้ริมสนามโดยรอบ
ทาความสะอาดห้องน้าในสนามกีฬา
5. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
ตั ด หญ้ า บริ เ วณเกาะกลางถนนตั้ง แต่ ท างแยกถนนสุ ว รรณศร (ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 33) ไปจนถึงบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสวนหย่อมโดยรอบ พร้อมเก็บกวาด
เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบ
ตัดหญ้าถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้พร้อมเก็บกวาด
ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้
รดน้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
ดายหญ้าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
จัดตั้งกระถางต้นไม้ประดับภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
6. หมู่บ้านเอื้ออาทร
ตัดหญ้าบริเวณสนามเด็กเล่น ริ มถนน รอบบ่อบาบัดน้าเสีย และสวนหย่อมโดยรอบ
พร้อมเก็บกวาด
6/7. พื้นที่ ....

-67. พื้นที่ริมถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
- ตัดหญ้าบริเวณริมถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33)และถนนในเขต
ชุมชนย่อย พร้อมเก็บกวาด
8. ปฏิบัติงานปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี หรือ
งานอื่นใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดาเนินการ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
ไม่กาหนดคุณวุฒิ
- อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
เป็นสัญชาติไทย
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 40/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ราคากลาง
324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ค่าเอกสารสอบราคาจ้าง
400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
กาหนดระยะเวลาจ้างเหมา
3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 40/2558
3.โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ จานวน
10 คนอัตราค่าจ้าง 9,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
เป็นจานวนเงิน 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีขอบเขตการดาเนินงานตามโครงการจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังนี้
ก. กาหนดวันทางานปกติ
ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ5 วัน)
ข. กาหนดเวลาทางานปกติ
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30–16.30น. โดยจะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่
รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกาหนด
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
ค. กาหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นทีเ่ ขตเทศบาลเมืองสระแก้ว หรือพื้นที่ที่ร้องขอรับบริการจากเทศบาล
เมืองสระแก้วและเทศบาลเมืองสระแก้วต้องการให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคดังนี้
- งานเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้า
งานเกี่ยวกับการลอกท่อระบายน้า
- งานเกี่ยวกับการซ่อมแซมท่อระบายน้า
งานเกี่ยวกับการขุดลอกทางระบายน้า
งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลกาหนด
3.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปการ ดังนี้
7/ - งานบริการ ....

-7งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการจัดงานต่างๆ ได้แก่ งานพระราช
พิธี งานรั ฐพิธี งานประเพณี งานประจ าปี งานวันสาคัญต่างๆ หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจของเทศบาลที่ต้อง
ดาเนินการเป็นต้น
-งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมงาน
จัดเลี้ยงรับรองต่างๆ เป็นต้น
งานบริการเกี่ยวกับการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ได้แก่ ตัดต้นไม้
หรือตัดกิ่งไม้ริมทาง ตัดต้นไม้ที่ล้มใส่บ้านเรือน ไล่ต่อแตนงานแบกหามหรืองานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือนร้อนเป็นต้น
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลกาหนด
4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
ไม่กาหนดคุณวุฒิ
- อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
- เป็นสัญชาติไทย
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 41/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ราคากลาง
270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ค่าเอกสารสอบราคาจ้าง
300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
กาหนดระยะเวลาจ้างเหมา
3 เดือน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 41/2558
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,647,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็ น ผู้ที่ถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่ว ยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติ บุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี เงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8/กาหนด .....
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กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.และตั้งแต่
เวลา13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอเมืองสระแก้ว และในวันที่ 11 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. –16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สานักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว
กาหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอ
เมืองสระแก้ว
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สานักงานเทศบาล
เมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 258 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th. และเว็บไซต์
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
อนึ่ง เทศบาลเมื องสระแก้วจะลงนามในสั ญญาต่อเมื่อมีเ งิน งบประมาณตามเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558

เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 39/2558
การสอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ประจําเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2558)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558
.......................................................
เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล”มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างโครงการ
จ้างแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในงาน รักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมเป็นเงิน 1 ,053,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ประจําเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2558) จํานวน 39 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. งานรักษาความสะอาด
จานวน 24 คน
1
. กาหนดวันทางานปกติ
ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ 7 วัน)
2. กาหนดเวลาทางานปกติ
2.1
กําหนดเวลาทํางานปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา
05.00 – 16.30น. โดยจะต้องมีเวลาทํางานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
2.2
กําหนดเวลาทํางานปกติ วันเสาร์
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา
05.00 – 12.00น. โดยจะต้องมีเวลาทํางานไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
2.3
กําหนดเวลาทํางานปกติ วันอาทิตย์
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา
05.00 – 08.00 น. โดยจะต้องมีเวลาทํางานไม่น้อยกว่าวันละ 3
ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการ
ปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
3
. กาหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
จุดที่ 1 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย1และถนนบริเวณรอบๆ
ตลาดสดด้านนอก
จุดที่ 2 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล17 จากร้านแว่นท๊อปเจริญถึงร้านเจ้แป๊ด
และถนนรอบตลาดสดด้านใน
จุดที่ 3 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สิทธิผลคาร์แคร์ถึงประตู
ทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
จุดที่ 4 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ห้างบิ๊กซีถึงประตูทางเข้า
ที่ว่าการอําเภอเมืองสระแก้ว
จุดที่ 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางเข้าที่ว่าการอําเภอ
เมืองสระแก้วถึงสถานีดับเพลิงเก่า
จุดที่ 6 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางออกโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้วถึงบริเวณร้านเซเว่นและท่าจอดรถยนต์รับ – ส่งผู้โดยสารสายวังน้ําเย็น
2/ จุดที่ 7 ....

-2จุดที่ 7 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สถานีดับเพลิงเก่าถึงถนน
เทศบาล 8 (ข้างวัดสระแก้ว)
จุดที่ 8 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ร้านเซเว่นถึงบริเวณหน้า
บ้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
จุดที่ 9 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้าถนนเทศบาล 8
(ข้างวัดสระแก้ว) ถึงทางเข้า หจก.สระแก้วมงคลเซอร์วิส
จุดที่ 10 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
จุดที่ 11 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้าหจก.สระแก้ว
มงคลเซอร์วิสถึงทางเข้าถนนเทศบาล 2 แล้วข้ามฝั่งจากหน้าร้านคักอีหลีถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
สระแก้ว
จุดที่ 12 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
สระแก้วจนถึงตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว แล้วจากตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้วจนถึง
ทางออกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
จุดที่ 13 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17
ซอย 1
จุดที่ 14 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝั่ง จากร้านเซเว่นถึง
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระแก้ว
จุดที่ 15 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 17 ร้านหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว
จุดที่ 16 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดสระแก้วถึงทางรถไฟสระแก้ว
จุดที่ 17 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
สระแก้วถึงสี่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว
จุดที่ 18 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแก้ว
จุดที่ 19 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาดถนนเทศบาล 21 (ซอยข้างโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแก้ว) ถึงทางเข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า)
จุดที่ 20 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนเทศบาล
2 จากทางเข้าถึงวงเวียน
สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ
จุดที่ 21 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว(นอกรั้วอาคารสํานักงาน)
- ปฏิบัติงานเก็บกวาดทําความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดําเนินการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
- ไม่กําหนดคุณวุฒิ
- อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
- เป็นสัญชาติไทย
3/ ข.งานเก็บ ...

-3ข. งานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จานวน 15 คน
1. กาหนดวันทางานปกติ
ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ7 วัน)
2. กาหนดเวลาทางานปกติ
2.1
กําหนดเวลาทํางานปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา
05.00 – 16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทํางานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
2.2
กําหนดเวลาทํางานปกติ วันเสาร์
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา
05.00– 12.00 น. โดยจะต้องมีเวลาทํางานไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
2.3
กําหนดเวลาทํางานปกติ วันอาทิตย์
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา
05.00– 08.00 น. โดยจะต้องมีเวลาทํางานไม่น้อยกว่าวันละ 3 ชั่วโมง
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการ
ปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
3. กาหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ชุดที่ 1เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ฝั่งซ้ายถนนสุวรรณศรตั้งแต่หน้าร้านคัก
อีหลี ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บ้านเอื้ออาทร ปั้มน้ํามันคาลเท็กซ์ และร้านอาหารดู๋ดี๋ และฝั่งขวาถนน สุวรรณศร
ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ถึงทางเข้าโรงแรมพีพี บริษัทอีซูซุบริษัทแม็คโคร โรงแรมทิพปุ
ระ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร้านเนื้อย่างมาลัย ปั้มเอสโซ่ และตั้งแต่ถนนเทศบาล 17 บ้านหัวกุญแจ ถึงร้าน
แว่นบิวตี้ฟลู เก็บขยะสองฝั่งซ้าย – ขวา เข้าซอย 17/3, 17/4, 17/5หมู่บ้านสุขจินต์ ถนนเทศบาล 19 ตั้งแต่หน้า
ร้านเซเว่นถึงหน้าสถานีรถไฟ เก็บขยะสองฝั่งซ้าย – ขวา เข้าหมู่บ้านปางสีดาซอย 1, 2 และ 3
ชุดที่ 2เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ท่าจอดรถสายวังน้ําเย็นถนนเทศบาล19ถึง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสระแก้ว ถนนเทศบาล 21 ซอย 1, 2, 3 ตลาดศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง
เข้าซอยบ้านดาบตู้ถึงชุมชนหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 23ถนนเทศบาล 25 ถนนเทศบาล 29 ถนนเทศบาล 30
ถนนเทศบาล31 ถนนเทศบาล 33 ถนนเทศบาล 10 ถนนเทศบาล 12 ถนนเทศบาล 14 ถนนเทศบาล 16 ถนน
เทศบาล 18 ถนนเทศบาล 20 ถนนเทศบาล 21 ครึ่ง ซอยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หมู่บ้านร่มรื่น หมู่บ้านซิตี้ปาร์ค
หมู่บ้านธงชัย หมู่บ้านพรนิมิต ห้างบิ๊กซี บริษัทเจเอสฟลาวเวอร์ โรงเรียนชุมชนสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ชุดที่ 3 เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ทางเข้าถนนเทศบาล 2 ถึงสํานักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนสุวรรณศร เริ่มจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เข้าสํานักงานที่ดิน บ้านคลองนางชิง
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนย่อยที่ 3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการและ
บ้านพักข้าราชการ ค่ายทหารทั้งสองฝั่ง ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านคําเจริญ ชุมชนย่อยที่ 2 หนองนกเขา PTT ทุกซอย
(รวม 7 ซอย) ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านคลองปูน ออกจากชุมชนย่อยที่ 4 ตามถนนสุวรรณศรไปถึงสํานักงานบริการ
โทรศัพท์ ถึงร้านวันดี ถึงโรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
ชุดที่ 4เริ่มต้นเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ ถนนเทศบาล 1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล6
ซอย1, 2, 3, 4, 5 ถนนเทศบาล 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ถนนเทศบาล17 ซอย 1 โรงเรียนดาราสมุทร บ้าน
หนองเสม็ดเหนือ บ้านลัดกะสังเหนือ บ้านลัดกะสัง หมู่บ้านประสพโชค ตลาดสมบูรณ์โชคเมืองแก้ว สระแก้ว –
สระขวัญ 1 สระแก้ว – สระขวัญ 2 บ้านคลองจาน บ้านสวนตาลวิว ศูนย์โตโยต้าและหมู่บ้านบริเวณด้านหลัง โคก
กํานัน หมู่บ้านหลังปั๊มน้ํามันบางจาก ปั้ม PT โรงฆ่าสัตว์ หมู่บ้านเย็นจิตต์ สวนน้ํา และศูนย์ Honda

-4- ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจ เร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดําเนินการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
- ไม่กําหนดคุณวุฒิ
- อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
- เป็นสัญชาติไทย
อัตราค่าจ้าง 9 ,000/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2558 จานวนเงินทั้งสิ้น1,053,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
1
1.2

.เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท้าย
แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(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 ผู้เสนอราคา
ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
5/ 3.หลักฐาน ....

-53. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซอง ใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น 3 ส่วนคือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
(5) สําเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจ้งปริมาณงาน ) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ รายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานี้ รวมทั้งภาษีประเภทต่างๆ
(3) ยื่นบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดตามแบบ ในข้อ 1.6 (2)
3.3 ซองใบเสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในข้อ 1.2
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบ ของการเสนอราคา ตามแบบฟอร์มใบยื่นข้อเสนอ
ราคาของเทศบาล ที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคา นี้โดยไม่มี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก รายละเอียดให้
ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้อง ลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณงาน
จ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา
6/รวมทั้งสิ้น .....

-6รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่ง
มอบงานให้ ณ เทศบาลเมืองสระแก้ว หรือสถานที่อื่นที่เทศบาลได้กําหนดภายหลังราคาที่เสนอ จะต้องกําหนดยืน
ราคาไม่น้อยกว่า 92 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาการดําเนินการแล้วเสร็จไม่
เกิน 92 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาล” ให้เริ่มทํางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง
ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคาจ้างเหมาเลขที่
39/2558”ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ รับซองสอบราคาได้ใน วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอเมืองสระแก้ว และในวันที่ 11
มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30
น. ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
ผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาล เมือง
สระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทํา
ดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอําเภอเมืองสระแก้ว ใน วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา
10.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
7/ 5.หลักเกณฑ์ ...
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หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน การเสนอ ราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ เปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ ”เทศบาล” เท่านั้น
5.3 “เทศบาล ” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ ผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือ ในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง ใดอย่าง
หนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ เปิดซอง สอบราคา หรือ
“เทศบาล”มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 “เทศบาล ”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาล ” เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้รวมทั้ง
“เทศบาล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
“เทศบาล” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ข้อ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้
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-86. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ 1.3 กับ “เทศบาล ”
ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2558 นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ “เทศบาล” ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่
“เทศบาล”โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อน หน้า นั้นไม่
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ข้อ 1.4(1)
6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได้จดทะเบียนใช้เป็นหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แห่งประเทศไทย
แล้วเท่านั้น
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น
7.อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อ วัน ของราคาจ้างตาม
สัญญา
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ1.3
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของ งานที่รับจ้างทํา ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า -ปี นับถัด
จากวันที่“เทศบาล”ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดกา รซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7วันนับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
กรณีนี้ผู้รับจ้างไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กําหนดแห่งสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างรายอื่นได้โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน
ค่าจ้าง หรือหลักประกันสัญญาไว้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง และโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจ่ายเงิน ให้เมื่อผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) ได้ส่งมอบ
งานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้วเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาได้ทําการตรวจ
รับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วโดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงิน 351 ,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2558
9/ งวดที่ 2 ....

-9งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงิน 351 ,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2558
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจํานวนเงิน 351 ,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ
ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2558
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,053,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
10.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ “เทศบาล”ได้รับอนุมัติเป็นค่าจ้างเหมางบประมาณประจาปี พ.ศ.
2558 โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด เก็บ ขนขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (จ่ายจากเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558)
เป็นจานวนเงิน 1,053,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) แล้วเท่านั้น
10.2เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ําสุดถ้าหากผู้เสนอราคาได้นําเสนอไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือตรงตามข้อกําหนดของเทศบาลเมืองสระแก้วก็จะไม่รับการพิจารณาราคาให้เป็นผู้เสนอราคาได้
10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของ ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือการนําสิ่งของ ที่ซื้อขาย ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของ ที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม
(1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี
10.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภาย ในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุในข้อ 6“เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดใ นแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี )
ในระหว่างระยะเวลาจ้างเหมา ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย
10/ 11. การปฏิบัติ ....
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1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาด
เก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายและ ระเบียบได้กําหนด ไว้ โดย
เคร่งครัด
สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
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เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 40/2558
การสอบราคาโครงการจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประจาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2558)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก๎ว ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558
.......................................................
เทศบาลเมืองสระแก๎ว ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคา จ๎างโครงการ
จ๎างแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในงาน สวนสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255 8รวมเป็น เงิน
324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ๎วน) (ประจาเดือกรกฎาคมถึ
น
งเดือนกันยายน 2558) จานวน 12 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. กาหนดวันทางานปกติ
ตั้งแตํวันจันทร์
– วันเสาร์ (สัปดาห์ละ6 วัน)
ข. กาหนดเวลาทางาน
ปฏิบัติงานระหวํางเวลา 08.30
–16.30น. โดยจะต๎องมีเวลาทางานไมํน๎อยกวําวันละ 7 ชั่วโมง
(ไมํรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวํางานจะแล๎วเสร็จตามที่เทศบาลกาหนด
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแกํทางราชการไมํวํากรณีใดๆ ในระหวํางเวลาการ
ปฏิบัติงาน ถือวําเป็นความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน
ค. กาหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
1. พื้นที่บริเวณอาคารสานักงานเทศบาลเมืองสระแก๎วและบริเวณโดยรอบพื้นที่สานักงาน
เทศบาลเมืองสระแก๎ว
- เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญ๎า ถนน และบริเวณอาคาร
สานักงานเทศบาล
- ตัดหญ๎าถอนวัชพืชในแปลงต๎นไม๎พร๎อมเก็บกวาด
- เพาะ ปลูก ปลูกซํอม ตัดแตํงต๎นไม๎โดยรอบ
- รดน้า พรวนดิน ใสํปุ๋ย ใสํยาฆําแมลง
- จัดตั้งกระถางต๎นไม๎ประดับภายในอาคารสานักงานเทศบาล
- ฉีดยากาจัดวัชพืชบริเวณทางเท๎ารอบอาคารสานักงานเทศบาล
2. สวนสาธารณะสระแก๎ว
– สระขวัญ
- เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญ๎า ลานอเนกประสงค์ ถนน
รอบสระน้า
- ตัดหญ๎าถอนวัชพืชพร๎อมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซํอม ตัดแตํงต๎นไม๎โดยรอบ
- รดน้า พรวนดิน ใสํปุ๋ย ใสํยาฆําแมลง
- ฉีดยากาจัดวัชพืชบริเวณทางเท๎า ถนน ลานอเนกประสงค์ รอบสระน้า
- ทาความสะอาดสระน้า เก็บขยะในสระน้า
- ทาความสะอาดห๎องน้าในสวนสาธารณะ
3 เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแตํหน๎าปั้ม
ESSO ไป
จนถึงสี่แยกสระแก๎ว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หน๎าศูนย์ ISUZU)
- เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณเกาะกลาง
- ตัดหญ๎าถอนวัชพืชในแปลงต๎นไม๎พร๎อมเก็บกวาด
2/ - ปลูก ซํอม .....

-2- ปลูก ซํอม ตัดแตํงต๎นไม๎
- รดน้า พรวนดิน ใสํปุ๋ย ใสํยาฆําแมลง
- ดายหญ๎าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
4. สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก๎ว
- เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสนาม
- ตัดหญ๎าสนามเดือนละ 1 ครั้งพร๎อมเก็บกวาด
- ตัดแตํงต๎นไม๎ริมสนามโดยรอบ
- ทาความสะอาดห๎องน้าในสนามกีฬา
5. สถานีขนสํงผู๎โดยสารจังหวัดสระแก๎ว
- ตัดหญ๎าบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแตํทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 33) ไปจนถึงบริเวณสถานีขนสํงผู๎โดยสาร และสวนหยํอมโดยรอบ พร๎อมเก็บกวาด
- เก็บกวาดใบไม๎แห๎ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบ
- ตัดหญ๎าถอนวัชพืชในแปลงต๎นไม๎พร๎อมเก็บกวาด
- ปลูก ปลูกซํอม ตัดแตํงต๎นไม๎
- รดน้า พรวนดิน ใสํปุ๋ย ใสํยาฆําแมลง
- ดายหญ๎าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
- จัดตั้งกระถางต๎นไม๎ประดับภายในอาคารสถานีขนสํงผู๎โดยสาร
6. หมูํบ๎านเอื้ออาทร
- ตัดหญ๎าบริเวณสนามเด็กเลํน ริมถนน รอบบํอบาบัดน้าเสีย และสวนหยํอมโดยรอบ
พร๎อมเก็บกวาด
7. พื้นที่ริมถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก๎ว
- ตัดหญ๎าบริเวณริมถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 33)และถนนในเขต
ชุมชนยํอย พร๎อมเก็บกวาด
8. ปฏิบัติงานปลูกต๎นไม๎ตามโครงการตํางๆ เชํน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี
หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจเรํงดํวนของเทศบาลที่ต๎องดาเนินการ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูํในข๎อตกลงเพิ่มเติม
ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
- ไมํกาหนดคุณวุฒิ
- อํานหนังสือออก เขียนหนังสือได๎
- เป็นสัญชาติไทย
อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 255 8 ถึงวันที่
30 กันยายน 2558 รวมเป็นเงิน 324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
1
1.2

.เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท๎าย
แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ๎าง
ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
3/ 1.5 บทนิยาม ....

-31.5 บทนิยาม
(1) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน
(2) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสํวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎าง
2.2 ผู๎เสนอราคา
ต๎องไมํเป็นผู๎ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น และได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5
2.4 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย
เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีคาสั่งให๎สละสิทธิ และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ
รายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐซึ่งได๎ดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
2.7 คูํสัญญาต๎องรับจํายเงินผํานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว๎นแตํ
การรับจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจรับจํายเป็นเงินสดก็ได๎
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซอง ใบเสนอราคา โดยแยกไว๎นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น 3 สํวนคือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง
ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุมและบัญชี ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ
พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง
(2) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคลให๎ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู๎นั้น สาเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(3) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นสาเนาสัญญา
ของการรํวมค๎า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎าและในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใชํสัญชาติไทยก็ให๎ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม (ภ.พ.20)
4/(5) สาเนา ....

-4(5) สาเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข๎อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบ
อานาจให๎บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจ๎งปริมาณงาน ) ซึ่งจะต๎องแสดงรายการ รายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานี้ รวมทั้งภาษีประเภทตํางๆ
(3) ยื่นบัญชีเอกสารสํวนที่ 2 ทั้งหมดตามแบบ ในข๎อ 1.6 (2)
3.3 ซองใบเสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในข๎อ 1.2
4. การเสนอราคา
4.1 ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบ ของการเสนอราคา ตามแบบฟอร์มใบยื่นข๎อเสนอ
ราคาของเทศบาล ที่กาหนดไว๎ในเอกสารสอบราคา นี้โดยไมํมี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอก รายละเอียดให๎
ถูกต๎องครบถ๎วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไมํให๎เป็นผู๎เสนอราคาที่ผํานการคัดเลือกให๎เข๎าเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง จะต๎อง ลงลายมือชื่อผู๎
เสนอราคาพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กากับไว๎ด๎วยทุกแหํง
4.2 ผู๎เสนอราคาจะต๎องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณ งานจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะให๎ครบถ๎วน
ในการเสนอราคาให๎เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตํอหนํวยและหรือตํอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพิ่มภาษีอากรอื่น คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสํง
มอบพัสดุให๎ ณ เทศบาลเมืองสระแก๎วหรือสถานที่อื่นที่เทศบาลได๎กาหนดภายหลังราคาที่เสนอ จะต๎องกาหนดยืน
ราคาไมํน๎อยกวํา 92 วัน นับแตํวันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกาหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคา
ที่ตนได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิได๎
4.3 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอกาหนดเวลาการดาเนินการแล๎วเสร็จไมํ
เกิน 92 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ๎าง หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจาก “เทศบาล” ให๎เริ่มทางาน
4.4 กํอนยื่นซองสอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให๎
ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อยจําหน๎าซองถึง
ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว๎หน๎าซองวํา “ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคาจ้างเหมาเลขที่
40/2558” ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่ รับซองสอบราคาได๎ใน วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
และตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอเมืองสระแก้ว และในวันที่ 11
มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30
น.ได๎ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สานักงานเทศบาลเมืองสระแก๎ว
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคา แตํละรายวํา
เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ตามข๎อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมํ
และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา
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-5หากปรากฏตํอคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาวํามีผู๎
ผู๎เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวํามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก และเทศบาล เมือง
สระแก๎วจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการ และมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระทา
ดังกลําว
ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกลําวตํอผู๎วําราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแตํ
วันที่ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู๎วําราชการจังหวัดให๎ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู๎ที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก
ดังกลําวข๎างต๎น ณ ห๎องประชุมชั้น 2 ที่วําการอาเภอเมืองสระแก๎ว ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา
10.00 น. เป็นต๎นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว๎นแตํผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวํา การขยายระยะเวลาดังกลําวและเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง
และในการที่ผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด๎วยกับคาคัดค๎านของผู๎อุทธรณ์ และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได๎ดาเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง และให๎ผู๎วําราชการจังหวัดมีอานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกลําวได๎
5.

หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด๎วยราคารวม
5.2 หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ 2 หรือยื่นหลักฐาน การเสนอ ราคา
ไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ 4 แล๎ว คณะกรรมการ เปิดซองสอบ
ราคาจะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้นเว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อยหรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระสาคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็น
ประโยชน์ตํอ ”เทศบาล” เทํานั้น
5.3 “เทศบาล ” สงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการ
ผํอนผันในกรณี
ดังตํอไปนี้
(1) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคาหรือ ในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”
(2) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยําง ใดอยําง
หนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติมแก๎ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู๎เสนอราคามิได๎ลงลายมือชื่อ
พร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กากับไว๎
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญาคณะกรรมการ
เปิดซอง สอบราคา หรือ
“เทศบาล”มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคา
ได๎ “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํทาสัญญา หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง
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-65.5 “เทศบาล ”ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่ไมํรับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได๎และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
และให๎ถือวําการตัดสินของ “เทศบาล ” เป็นเด็ดขาดผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆมิได๎รวมทั้ง
“เทศบาล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่
ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระทาไปโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น
ในกรณีผู๎เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจดาเนินงานตามสัญญาได๎
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให๎เชื่อได๎วําผู๎
เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ๎างให๎เสร็จสมบูรณ์หากคาชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับ
การคัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎ ตามข๎อ 4.5 เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
“เทศบาล” มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ข๎อ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน
ในกรณีหากผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวํา การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได๎
ดาเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ผู๎วําราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกลําวได๎
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎องทาสัญญาจ๎างตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข๎อ 1.3 กับ “เทศบาล ”
ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2558 นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิน
เทํากับ ร้อยละ 5 ของราคาคําจ๎างที่สอบราคาได๎ ให๎ “เทศบาล” ยึดถือไว๎ในขณะทาสัญญา โดยใช๎หลักประกัน
อยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํ
“เทศบาล”โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือกํอน หน๎า นั้นไมํ
เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข๎อ 1.4(1)
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการ หรือหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นตํางๆ
ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข๎อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได๎จดทะเบียนใช๎เป็นหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แหํงประเทศไทย
แล๎วเทํานั้น
หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย ภายใน15 วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา
(ผู๎รับจ๎าง) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างแล๎ว
อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น
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คําปรับตามแบบสัญญาจ๎าง ข๎อ 17 จะกาหนดในอัตราร๎อยละ 0.10 ตํอวันของราคาจ๎างตาม
สัญญา
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ทาข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ๎างตามแบบ
ดังระบุใน ข๎อ1.3 แล๎วแตํ
กรณีจะต๎องรับประกันความชารุดบกพรํองของ งานที่รับจ๎างทาภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า -ปี นับถัดจากวันที่
“เทศบาล”ได๎รับมอบงาน โดยผู๎รับจ๎างต๎องรีบจัดกา รซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน 7วันนับถัดจาก
วันที่ได๎รับแจ๎งความชารุดบกพรํอง
กรณีนี้ผู๎รับจ๎างไมํดาเนินการให๎เป็นไปตามรายละเอียดที่กาหนดแหํงสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผู๎วําจ๎างมีสิทธิจ๎างรายอื่นได๎โดยผู๎รับจ๎างจะต๎องเป็นผู๎ออกคําใช๎จํายทั้งหมด หรือให๎ผู๎วําจ๎างหักเงิน
คําจ๎าง หรือหลักประกันสัญญาไว๎โดยผู๎รับจ๎างไมํมีสิทธิเรียกร๎อง และโต๎แย๎งใด ๆ ทั้งสิ้น
9.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
การจํายเงินคําจ๎างเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจํายเงิน ให๎เมื่อผู๎เสนอราคา (ผู๎รับจ๎าง) ได๎สํงมอบ
งานจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะให๎กับเทศบาลเมืองสระแก๎ว เรียบร๎อย
ถูกต๎องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ๎างเหมาได๎ทาการตรวจรับไว๎ถูกต๎องครบถ๎วนแล๎ว โดยแบํง
ออกเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู๎รับจ๎างได๎
ปฏิบัติงาน โครงการจ๎างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2558
งวดที่ 2 เป็นเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน
โครงการจ๎างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ (ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎
แล๎วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2558
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงิน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู๎
รับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน โครงการจ๎างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ
(ตามรายละเอียดโครงการฯ) ให๎แล๎วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2558
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
10.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคําจ๎างสาหรับงานจ๎างครั้งนี้ จํายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2558
ก
ารลงนามในสัญญาจะกระทาได๎ตํอเมื่อ “เทศบาล ”ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2558 โครงการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ แล๎ว
เทํานั้น
10.2
เทศบาลเมืองสระแก๎ว สงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับราคาต่าสุดถ๎าหากผู๎เสนอราคาได๎นาเสนอไมํ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ๎างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล๎วไมํสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์หรือตรงตามข๎อกาหนดของเทศบาลเมืองสระแก๎วก็จะไมํรับการพิจารณาราคาให๎เป็นผู๎เสนอราคาได๎
10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎รับจ๎าง และได๎ตกลงจ๎างตาม
ประกาศสอบราคาจ๎างแล๎วถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือนาสิ่งของ ดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้นต๎องเข๎า
มาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนดผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย์
นาวี ดังนี้

-8(1) แจ๎งการสั่งหรือการนาสิ่งของ ที่ซื้อขาย ดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอสานักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎น
แตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่นได๎
(2) จัดการให๎สิ่งของ ที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทย
จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย์นาวี
ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีไมํปฏิบัติตาม
(1) หรือ (2) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริม
การพาณิชย์นาวี
10.4 ผู๎เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปทาสัญญา หรือข๎อตกลงภาย ในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุในข๎อ 6“เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหาย(ถ๎ามี) รวมทั้งพิจารณาให๎
เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อกาหนดใ นแบบสัญญาให๎เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี )
ในระหวํางระยะเวลาจ๎างเหมา ผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได๎
กาหนดไว๎โดยเครํงครัด และให๎ถือวําเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นสํวนหนึ่งของสัญญาด๎วย
1

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวํางระยะเวลาการจ๎างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ ผู๎รับ
จ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได๎กาหนดไว๎โดยเครํงครัด
สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
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เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 41/2558
การสอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประจาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2558)
ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558
.......................................................
เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างโครงการ
จ้างแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน เงิน
270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (ประจาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2558) จานวน 10 คน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก. กาหนดวันทางานปกติ
ตั้งแต่วันจันทร์
– วันศุกร์ (สัปดาห์ละ5 วัน)
ข. กาหนดเวลาทางานปกติ
ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30
–16.30น. โดยจะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง
(ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกาหนด
หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการ
ปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
ค. กาหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว หรือพื้นที่ที่ร้องขอรับบริการจากเทศบาล
เมืองสระแก้วและเทศบาลเมืองสระแก้วต้องการให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคดังนี้
- งานเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้า
- งานเกี่ยวกับการลอกท่อระบายน้า
- งานเกี่ยวกับการซ่อมแซมท่อระบายน้า
- งานเกี่ยวกับการขุดลอกทางระบายน้า
- งานเกี่ยวกับการซ่อมแซม ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลกาหนด
3.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณูปการ ดังนี้
-งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการจัดงานต่างๆ ได้แก่ งานพระราช
พิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี งานประจาปี งานวันสาคัญต่างๆ หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจของเทศบาลที่ต้อง
ดาเนินการเป็นต้น
-งานบริการเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ที่ใช้ในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
งานจัดเลี้ยงรับรองต่างๆ เป็นต้น
- งานบริการเกี่ยวกับการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ได้แก่ ตัดต้นไม้
หรือตัดกิ่งไม้ริมทาง ตัดต้นไม้ที่ล้มใส่บ้านเรือน ไล่ต่อแตนงานแบกหามหรืองานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือนร้อนเป็นต้น
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เทศบาลกาหนด
4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
ง. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
- ไม่กาหนดคุณวุฒิ
- อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
- เป็นสัญชาติไทย
2/อัตราค่าจ้าง .....

-2อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือนระยะเวลาจ้างเหมา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2558 รวมเป็นเงิน 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
1
.เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียดแนบท้าย
1.2
แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง ตามแบบกระทรวงมหาดไทย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(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 ผู้เสนอราคา
ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซอง ใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น 3 ส่วนคือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3/ ข) บริษัท ...

-3ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
(5) สาเนาใบเสร็จซื้อเอกสารสอบราคา
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีปริมาณงาน (หรือใบแจ้งปริมาณงาน ) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ รายละเอียดใน
ประกาศสอบราคานี้ รวมทั้งภาษีประเภทต่างๆ
(3) ยื่นบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดตามแบบ ในข้อ 1.6 (2)
3.3ซองใบเสนอราคาอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แบบใบเสนอราคา ทั้งหมดตามแบบในข้อ 1.2
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบ ของการเสนอราคา ตามแบบฟอร์มใบยื่นข้อเสนอ
ราคาของเทศบาล ที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคา นี้โดยไม่มี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก รายละเอียดให้
ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น เทศบาลจะตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากับเทศบาล
และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้อง ลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงาน และราคาในบัญชีปริมาณ งานจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุให้ ณ เทศบาลเมืองสระแก้วหรือสถานที่อื่นที่เทศบาลได้กาหนดภายหลังราคาที่เสนอ จะต้องกาหนดยืน
ราคาไม่น้อยกว่า 92 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาการดาเนินการแล้วเสร็จไม่
เกิน 92 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “เทศบาล” ให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4/4.5 ผู้เสนอราคา ......

-44.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง
ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคาจ้างเหมาเลขที่
41/2558”ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอเมือง สระแก้ว และในวันที่ 11 มิถุนายน
2558 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558ตั้งแต่เวลา 08.30– 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00– 16.30 น.ได้ที่งานพัสดุ
และทรัพย์สิน กองคลัง สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
ผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และเทศบาล เมือง
สระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทา
ดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอาเภอเมือง สระแก้ว ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา
10.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5.

หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน การเสนอ ราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ เปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ ”เทศบาล” เท่านั้น
5.3 “เทศบาล ” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ ผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
5/(1) ไม่ปรากฏชื่อ ....

-5(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือ ในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ “เทศบาล”
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง ใดอย่าง
หนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญาคณะกรรมการ เปิดซอง สอบราคา หรือ
“เทศบาล”มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 “เทศบาล ”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของ “เทศบาล ” เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้รวมทั้ง
“เทศบาล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ”เทศบาล”จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “เทศบาล” มีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
“เทศบาล” มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตาม
ข้อ 4.5 และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีหากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ 1.3 กับ “เทศบาล ”
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิน
เท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ “เทศบาล” ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่
“เทศบาล”โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน หน้า นั้นไม่
เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ(1)
1.4
6/6.4 หนังสือ............

-66.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได้จดทะเบียนใช้เป็นหลักประกันสัญญาที่ธนาคาร แห่งประเทศไทย
แล้วเท่านั้น
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั้น
7.อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อ วัน ของราคาจ้างตาม
สัญญา
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบ
ดังระบุใน ข้อ1.3 แล้วแต่
กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของ งานที่รับจ้างทา ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า -ปี นับถัดจากวันที่
“เทศบาล”ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดกา รซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7วันนับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
กรณีนี้ผู้รับจ้างไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กาหนดแห่งสัญญา ขาดรายการหนึ่ง
รายการใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างรายอื่นได้โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน
ค่าจ้าง หรือหลักประกันสัญญาไว้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง และโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
9.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาตามประกาศนี้ “เทศบาล” จะจ่ายเงิน ให้เมื่อผู้เสนอราคา (ผู้รับจ้าง) ได้ส่งมอบ
งานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาได้ทาการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงิน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
โครงการจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ (ตามรายละเอียดโครงการฯ)
ให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2558
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงิน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
โครงการจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ (ตามรายละเอียดโครงการฯ)
ให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2558
งวดที่ 3(งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงิน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ (ตามรายละเอียด
โครงการฯ) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2558
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
7/ 10. ข้อสงวนสิทธิ ....

-710.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ก
ารลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ “เทศบาล ”ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2558 โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่ แล้ว
เท่านั้น
10.2
เทศบาลเมืองสระแก้ว สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่าสุดถ้าหากผู้เสนอราคาได้นาเสนอไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างครั้งนี้ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือตรงตามข้อกาหนดของเทศบาลเมืองสระแก้วก็จะไม่รับการพิจารณาราคาให้เป็นผู้เสนอราคาได้
10.3 เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของ ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือการนาสิ่งของ ที่ซื้อขาย ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของ ที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม
(1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี
10.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภาย ในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ 6“เทศบาล” อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดใ นแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี )
ในระหว่างระยะเวลาจ้างเหมา ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าเงื่อนไขของประกาศสอบราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

8/11.การปฏิบัติ...
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1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานอาคารและสถานที่
ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว

วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
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