
 

 

 

 

ประกาศโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย)์      

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาบรกิารท าความสะอาดบรเิวณโรงเรยีนองค์ การบรหิารส่วนจังหวัด 

สุราษฎร์ธาน ี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)    หมู่ที่ ๕  ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ ธาน ี

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)   

 

   ดว๎ย  โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)     มีความ

ประสงค์จะด าเนินการสอบราคาจ๎างเหมาบรกิารท าความสะอาดบรเิวณโรงเรียนองค์ การบรหิารสวํน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)     หมูํที่ ๕ ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)  ต้ังแตํวันที่     ๑ มกราคม ๒๕๕๙  – ๓๐ กันยายน  

๒๕๕๙ ราคากลางของงานจ๎างในการสอบราคาครั้งน้ี เป็นเงินทั้งสิ้น   ๔๕๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสน

ห้าหมื่นบาทถ้วน)    

ผู๎มีสิทธิเสนอราคาต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคลผูม๎ีอาชีพรับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎างดังกลําว       

๒. ไมเํป็นผูท๎ี่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายช่ือผู๎ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนํวยการ

บรหิารราชการสวํนท๎องถิ่น และได๎แจ๎งเวียนช่ือแลว๎ 

๓. ไมเํป็นผูไ๎ด๎รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยํอมขึน้ศาลไทย เว๎นแตรัํฐบาล

ของผู๎เสนอราคาได๎มคี าสั่งให๎สละสทิธิ์ความคุ๎มกันที่วํานัน้ 

๔. ไมเํป็นผูไ๎ด๎รับผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคา  ให๎แกํ

โรงเรียนองค์การ บรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)       ณ วันประกาศสอบราคา 

หรือไมเํป็นผูก๎ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ๎างครัง้น้ี 

                    ก าหนดย่ืนซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ  ระหวํางวันที่  ๙  เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘    ถึงวันที่   ๒๓  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   ตามรายละเอียด ดังน้ี  

    กรณย่ืีนซองเสนอราคาโดยตรง 

   วันที่  ๙  เดอืน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    ถึงวันที่    ๒๓  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘     

ย่ืนซอง    ณ    ห๎องพัสดุ อาคาร ๔  โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

ต้ังแตํเวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

 

/กรณย่ืีนซองเสนอ ……… 
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กรณย่ืีนซองเสนอราคาทางไปรษณย์ีตอบรับ 

  ผู๎เสนอราคาสามารถย่ืนได๎  ต้ังแตํวันที่  ๙  เดอืน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    ถึงวันที่    ๒๓  

เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยโรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

จะถอืวันและเวลาที่โรงเรียนฯ ได๎รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง แตทํั้งนีว้ันและเวลาที่โรงเรียนฯ  ได๎รับ

จากไปรษณีย์ ตอ๎งไมเํกินวันที่  ๒๓ เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา   ๑๖.๓๐ น. 

ก าหนดประกาศรายช่ือผู๎ได๎รับการคัดเลอืกในการเสนอราคาในวันที่    ๒๔  เดอืน  

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    และก าหนดเปิดซองในวันที่ ๒๕  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้ังแตํเวลา  

๐๙.๐๐ น.   เป็นต๎นไป ณ   ห๎องผู๎อ านวยการ อาคารราชพฤกษ์   โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ๑  (ดอนสักผดุงวิทย์) 

ผู๎สนใจติดตํอขอรับ /ซือ้เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๐.-บาท    ได๎ที่   ห๎องพัสดุ  

โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ระหวําง  วันที่  ๙  เดอืน ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘    ถึงวันที่    ๒๓  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    

๐๗๗ -๓๗๑ - ๐๑๔   ในวันและเวลาราชการ   

               ประกาศ   ณ   วนัที่   ๙   เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘         

                       

          
                            (นายภานุ    อ่ าใหญํ)                                      

         ผู๎อ านวยการโรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑  

                                (ดอนสักผดุงวิทย์)  

             ปฏิบัตริาชการแทน นายกองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี      

 

                

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   ๔/๒๕๕๙  

ตามประกาศโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 

ลงวันที ่๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

    โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีความประสงค์

จะสอบราคาจ๎าง เหมาบรกิารท าความสะอาด บรเิวณโรงเรียนองค์ การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑                    

(ดอนสักผดุงวิทย์)     หมูํที่ ๕  ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ตัง้แตวํันที่  ๙  เดือน 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    ถึงวันที่    ๒๓  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   ตามรายละเอียดแนบท๎าย  

จ านวน  ๔ ฉบับ    โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 

 

    ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

   ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

   ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

   ๑.๓ แบบสัญญาจ๎าง 

   ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

                            (๑)  หลักประกันสัญญา 

   ๑.๕ บทนิยาม 

        (๑) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 

        (๒) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 

   ๑.๖ บัญชีเอกสาร 

        (๑) บัญชีเอกสารสวํนที่  ๑ 

        (๒) บัญชีเอกสารสวํนที่  ๒   

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

          ๒.๑     ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผูม๎ีอาชีพรับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎าง 

          ๒.๒      ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายช่ือผู๎ทิ้งงานของทางราชการ 

หรือของหนํวยการบรหิารราชการสวํนท๎องถิ่นและได๎แจ๎งเวียนช่ือแลว๎  หรือไมเํป็นผูท๎ี่ไดรั๎บผลของการสั่งให๎

นิติบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผูท๎ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

   

 

     

/๒.๓ ผู๎เสนอราคา....... 
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    ๒.๓ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มผีลประโยชน์รํวมกัน กับผู๎เสนอราคารายอื่น  ณ  วัน

ประกาศสอบราคา  หรือไมเํป็นผูก๎ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 

๑.๕   

    ๒.๔ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ไดรั๎บเอกสิทธิ์หรอืความคุ๎มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยํอมขึน้

ศาลไทย  เว๎นแตรัํฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มคี าสั่งให๎สละสทิธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานัน้ 
 

    ๒.๕  ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นนิติบุคคล    

 

            ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

                 ผู๎เสนอราคาจะตอ๎งเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา   โดย

แยกไว๎นอกซองใบเสนอราคา  ๒  สวํน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑    อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

- ห๎างหุ๎นสวํนสามัญ   หรือห๎างหุ๎นสวํนจ ากัด    ให๎ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการ             

จดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชีรายช่ือหุ๎นสวํนผู๎จัดการ  ผู๎มีอ านาจควบคุมพร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง  

- บรษิัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม  และบัญชีรายช่ือผู๎ถอืหุ๎น

รายใหญํ พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 

          (๒) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผูเ๎สนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผูรํ๎วมค๎าให๎ย่ืนส าเนา

สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า    และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝุายใด

เป็นบุคคลธรรมดาที่มใิชํสัญชาติไทย ก็ให๎ย่ืนส าเนาหนังสือเดนิทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝุายใดเป็นนิติบุคคล ให๎ย่ืน

เอกสารตามที่ระบุไว๎ในข๎อ (1) 

          (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมซองใบเสนอราคาตามแบบ

ในข้อ ๑.๖ (๑)   

                     ๓.๒ ส่วนที่ ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปน้ี 

                                   (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู๎เสนอราคา

มอบอ านาจให๎บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                   (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ๎าง   พร๎อมคูํสัญญาประกอบผลงาน     และ

รับรองส าเนาถูกต๎อง 

 

/(๓) บัญชีเอกสาร …… 
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          (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดให้ย่ืนพร้อมซองใบเสนอราคาตามแบบใน

ข้อ ๑.๖ (๒)   

                         ๔. การเสนอราคา  

       ๔.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี ้ โดย

ไมมํี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น        และจะตอ๎งกรอกขอ๎ความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคา

ให๎ชัดเจน    จ านวนเงินที่เสนอราคาจะตอ๎งระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมํีการขูดลบ  หรือ

แก๎ไข หากมีการขูดลบ ตกเตมิ แก๎ไข เปลี่ยนแปลง   จะต๎องลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาพร๎อมประทับตรา 

(ถ๎าม)ีก ากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 

           ในการเสนอราคา ใหเ๎สนอเป็นเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคาตํอหนํวยและหรือตอํรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งน้ี

ราคารวมที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมตํรงกันให๎ถอื

ตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคําใช๎จาํยทั้งปวง

ไว๎แล๎วราคาที่เสนอ จะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมน๎ํอยกวํา   ๑๒๐ วัน นับแตํวันเปิดซองสอบ ราคา โดย

ภายในก าหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 

       ๔.๒ ผู๎เสนอราคาจะตอ๎งเสนอก าหนดเวลาด าเนนิการแล๎วเสร็จไมํเกิน   ๑๐ เดือน  นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาจา๎ง  หรือวันที่ไดรั๎บหนังสือแจ๎งจากโรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์

ธานี ๑  (ดอนสักผดุงวิทย์)   ให๎เร่ิมท างาน 

       ๔.๓  กํอนย่ืนซองสอบราคา    ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 

ฯลฯ ให๎ ถี่ถ๎วนและให๎เข๎าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสยีกํอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร

สอบราคา 

            ๔.๔  ผู๎เสนอราคาจะตอ๎งย่ืนซองสอบราคาที่ปิดผนกึซองเรียบรอ๎ย จําหน๎าซองถึง

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา   “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่      

๑/๒๕๕๙ ” ย่ืนตํอเจ๎าหน๎าที่รับซอง โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  

หมูํที่ ๕ ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก   จังหวัดสุราษฎร์ ธานี   ต้ังแตํวันที่  วันที่  ๙  เดอืน ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘    ถึงวันที่   ๒๓  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   ในวันและเวลาราชการ   ตามรายละเอียด ดังน้ี 

กรณย่ืีนซองเสนอราคาโดยตรง 

   วันที่   ๙  เดอืน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    ถึงวันที่    ๒๓  เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   

ย่ืนซอง   ณ    ห๎องพัสดุ อาคาร ๔   โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

ต้ังแตํเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

/กรณย่ืีนซอง …… 

 



-๔- 

 

กรณย่ืีนซองเสนอราคาทางไปรษณย์ีตอบรับ 

  ผู๎เสนอราคาสามารถย่ืนได๎  ต้ังแตํวันที่   ๙  เดอืน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    ถึงวันที่    ๒๓  

เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยโรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  

จะถอืวันและเวลาที่โรงเรียนฯได๎รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองแตทํั้งนีว้ันและเวลาที่โรงเรียนฯ  ได๎รับจาก

ไปรษณีย์ ตอ๎งไมเํกินวันที่  ๒๓ เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา   ๑๖.๓๐ น. 
 

   ก าหนดประกาศรายช่ือผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรั๎บการคัดเลอืก     กํอนวันเปิดซองสอบ

ราคาในวันที่  ๒๔  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว๎ จะไมรัํบซอง

สอบราคาโดยเด็ดขาด      และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที ่๒๕ เดอืน

ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘     ต้ังแตํเวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต๎นไป   ณ  ห๎องผู๎อ านวยการ อาคารราชพฤกษ์   

โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

    เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคาแตํละ

รายวําเป็นผูเ๎สนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน กับผู๎เสนอราคารายอื่นตามข๎อ๑.๕ (๑) และประกาศรายช่ือ

ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรั๎บการคัดเลอืกกอํนวันเปิดซองสอบราคา 

  หากปรากฏตํอเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคากํอน  หรือในขณะที่มกีารเปิด

ซองใบเสนอราคาวํา  มีผู๎เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ 

๑.๕ (๒)และเจ๎าหน๎าที่ฯ เช่ือวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม เจ๎าหน๎าที่ฯ  

จะตัดรายช่ือผู๎เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผูเ๎สนอราคา       และประกาศรายช่ือผู๎เสนอราคาที่มี

สทิธิ์ไดรั๎บการคัดเลอืก   และองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคา

ดังกลําวเป็นผูท๎ิ้งงาน  เว๎นแตคํณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วํา ผู๎เสนอราคารายน้ันเป็นผูท๎ี่ให๎ความรํวมมือ

เป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเ๎ป็นผูริ๎เริ่มให๎มีการกระท าดังกลําว 

             ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 

                             ๕.๑ ในการสอบราคาคร้ังน้ี โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑                         

(ดอนสักผดุงวิทย์)จะพิจารณาตัดสนิดว๎ยราคารวม    

                             ๕.๒ หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิมถํูกต๎องตามขอ๎ ๒.    หรือยื่นหลักฐาน

การเสนอราคาไมถํูกต๎อง หรือไมคํรบถ๎วนตามข๎อ ๓.  หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามขอ๎ ๔. แล๎ว

คณะกรรมการฯ จะไมรัํบพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายน้ัน   เว๎นแตเํป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีง

เล็กน๎อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ เอกสารสอบราคาในสวํนที่ไมํใชํสาระส าคัญ     ทั้งนีเ้ฉพาะใน

กรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอ โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสัก

ผดุงวิทย์)   เทําน้ัน 

 

/๕.๓ โรงเรียน…… 

 



-๕- 

 

      ๕.๓ โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)       สงวน

สทิธิ ไมพิํจารณาราคาของผู๎เสนอราคา  โดยไมมํีการผํอนผันในกรณี ดังตํอไปนี้ 
 

                                (๑) ไมปํรากฏช่ือผู๎เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคา หรือใน

หลักฐาน    การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุง

วิทย)์   

            (๒) ไมกํรอกช่ือนติิบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหน่ึงอยาํงใดหรือ

ทั้งหมด     ในใบเสนอราคา 

           (๓) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระ ส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสยีเปรยีบแกํผูเ๎สนอราคารายอื่น 

                              (๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู๎เสนอราคามิไดล๎ง

ลายมือช่ือพร๎อมทั้งประทับตรา (ถ๎าม)ี ก ากับไว๎ 

                        ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

หรือ โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคา ช้ีแจง 

ข๎อเท็จจรงิ สภาพฐานะหรือข๎อเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎  โรงเรียนองค์การบรหิารสวํน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือท าสัญญาหากหลักฐานดังกลําวไมมํี

ความเหมาะสมหรือไมถํูกต๎อง 

       ๕.๕  โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ทรงไว๎ซึ่ง

สทิธิที่จะไมรัํบราคาต่ าสุดหรอืราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได๎ และอาจจะพิจารณาเลอืกจ๎าง

ในจ านวน หรือขนาด   หรือเฉพาะรายการหน่ึง  รายการใด หรืออาจจะยกเลกิการสอบราคาโดยไมพิํจารณา

จัดจ๎างเลยก็ได ๎สุดแตจํะ พิจารณา ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ      และให๎ถอืวําการ

ตัดสินของโรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  เป็นเด็ดขาด  ผู๎เสนอ

ราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ มิได ๎รวมทั้งโรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสัก

ผดุงวิทย์)  จะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผู๎เสนอราคาเสมอืนเป็นผูท๎ิ้งงาน   ไมวํําจะเป็นผู๎

เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลอืกหรือไมกํ็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได๎วําการเสนอราคากระท าการโดยไมสํุจริต  

เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช๎ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น   

                             ในกรณีที่ผู๎เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจด าเนนิการตาม

สัญญาได๎ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑      

(ดอนสักผดุงวิทย์)  จะให๎ผู๎เสนอราคาน้ันชีแ้จงและ แสดงหลักฐานที่ท าให๎เช่ือได๎วําผู๎เสนอราคาสามารถ

ด าเนนิงานตามประกาศสอบราคาจ๎างให๎เสร็จสมบูรณ์     หาก ค าชีแ้จง ไมเํป็นที่รับฟังได๎   โรงเรียน

องค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีสิทธิที่จะไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายน้ัน 

 

/๕.๖  ในกรณ…ี… 

 



 

-๖- 

 

                              ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจรงิภายหลังการเปิดซองสอบราคาวํา ผู๎เสนอราคาที่มี

สทิธไิด๎รับการคัดเลอืกตามที่ไดป๎ระกาศรายช่ือไว๎ ตามข๎อ ๔.๕   เป็นผูเ๎สนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน

กับผู๎เสนอราคารายอื่น    ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ๎สนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง

การแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  ตามข๎อ ๑.๕   โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอน

สักผดุงวิทย์)     มีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิไดรั๎บการคัดเลอืกดังกลําวออกจากประกาศ

รายช่ือ  ตามข๎อ ๔.๕   และโรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)    จะ

พิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายน้ันเป็นผูท๎ิ้งงาน ในกรณีน้ีหากผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวํา การ

ยกเลิกการเปิดซองสอบราคาที่ได๎ ด าเนนิการไปแลว๎จะเป็นผลประโยชน์แกํทางราชการอยํางย่ิง  ผู๎วํา

ราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคาดังกลาํวได๎ 

     ๖. การท าสัญญาจ้าง 

                             โรงเรียนองคก์ารบริหารสํวนจังหวดัสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะท า

สัญญากับผู๎ชนะการสอบราคา ก็ตํอเมื่อ โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุง

วิทย)์ มีเงินงบประมาณเพียงพอ และผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎องท าสัญญาจ๎างตามแบบสัญญา ดังระบุในข๎อ 

๑.๓  กับโรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ภายใน  ๗ วัน นับถัดจาก

วันทีไ่ด๎รับแจ๎งและจะต๎อง วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่

สอบราคาได้ ให๎ กับ โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  ยึดถอืไว๎

ในขณะท าสัญญาโดยใช๎หลักประกันอยํางหน่ึงอยาํงใดดังตํอไปนี้   

    ๖.๑ เงินสด 

                       ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํ “เงินรายได๎ของสถานศึกษา” โรงเรียนองค์การบรหิาร

สวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือกํอนหน๎าน้ันไมเํกิน  ๓  

วัน  ท าการของทางราชการ 

                        ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ ๑ 

  ๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย                                   

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                   โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  จะจํายเงิน

คําจ๎าง โดยแบํงออกเป็น  ๙ งวด   ดังน้ี 

                             งวดที่ ๑ – ๙  จํายคําจ๎าง  เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานแล๎วเสร็จเรียบรอ๎ย ทุกงวด ถึง 

งวดสุดทา๎ย    งวดละ  ๑  เดอืน   

 

         / ๘. อัตราค่าปรับ …… 
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๘. อัตราค่าปรับ 

                   คาํปรับตามแบบสัญญาจา๎ง จะก าหนดในอตัราร๎อยละ  ๐.๑๐   ของคําจ๎างตามสัญญา

ตํอวัน 

๙. การก าหนดค่าเสียหาย 

                 คาํปรับหรือคาํเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรั๎บจา๎งตามสัญญาน้ี   ผูว๎าํจา๎งมสิีทธิ์ที่จะบังคบั

จากหลักประกันการปฏิบัตติามสัญญาก็ได๎ 

  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

        ๑๐.๑  เงินคําจ๎างส าหรับงานจ๎างครัง้นีไ้ด๎จากเงินรายได๎ อบจ.สุราษฎร์ธานี   

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ ราคากลางของงานจา๎งในการสอบราคาคร้ังน้ี      เป็นเงินทั้งสิ้น   

๔๕๐,๐๐๐ บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)      

        ๑๐.๒  ผู๎เสนอราคาซึ่ง โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑                                

(ดอนสักผดุงวิทย์)   ได๎คัดเลอืกแลว๎ไมํไปท า สัญญาหรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุใน

ข๎อ ๖.   โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)    อาจพิจารณาเรียกร๎อง

ให๎ชดใช๎ความเสยีหายอื่น (ถ๎าม)ี     รวมทั้งพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                            ๑๐.๓  โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)   

สงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ ข๎อก าหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไปตามความเห็นของส านักงาน

อัยการสูงสุด   (ถ๎าม)ี 

            ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวาํงระยะเวลาการจา๎งผูรั๎บจา๎งพึงปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ

ระเบียบได๎ก าหนดไว๎โดยเครงํครัด              

                                

..................................................................................  
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

จ้างเหมาบรกิารท าความสะอาดบรเิวณโรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑  

(ดอนสักผดุงวิทย)์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) 

***************** 

ปรมิาณงานและขอบเขตความรับผดิชอบ 

  โรงเรียนองค์การบรหิารสวํนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)  มีเนื้อที่ประมาณ 

๓๖ ไรํ โดยมีปริมาณงานและขอบเขตความรับผิดชอบในแตลํะสํวนดังนี้ 

๑. งานดูแลบ ารุงรักษา สนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้ 

๑.๑ สนามหญา๎ (๑๒๐*๑๘๐)+(๘๐*๖๐) จ านวน          ๒๐,๔๐๐ ตร.ม.  

๑.๒ พรรณไมป๎ระเภท ประธานขนาดใหญ ํมีโดยประมาณ ๓๔๙  ต๎น  

๑.๓ พรรณไมป๎ระเภท ประธานขนาดกลาง มีโดยประมาณ ๑๔๘ ต๎น  

๑.๔  พรรณไมป๎ระเภท ไมพํุ๎มขนาดใหญ ํ มีโดยประมาณ ๑๖๔ ต๎น  

๑.๕  พรรณไมป๎ระเภท ไมพํุ๎มขนาดเล็ก  มีโดยประมาณ ๑๑๒  ต๎น  

๒. งานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ โดยทั่วไป มีดังนี ้

๒.๑  อาคารเรียน ๒ ช้ัน ๑๖ ห๎องเรียน มี ๒ ห๎องน้ า   ๔ ที่ จ านวน ๑  หลัง 

๒.๒ อาคารเรียน ๔  ช้ัน  ๑๗  ห๎องเรียน  มี ๘ ห๎องน้ า     จ านวน ๑ หลัง 

 ( ห๎องพิมพ์ดีด ๑ ห๎อง, ห๎องเรียน ๓ ห๎อง ,ห๎องซาวดแ์ล็บ ๑ ห๎อง , ห๎องโสต ๑ ห๎อง, 

        หอ๎งพิพิธภัณฑ์ ๑ ห๎อง  , ห๎องดเีอ็นเอ(เดมิ) ๑  ห๎อง , ห๎องคอมพิวเตอร์  ๓  ห๎อง ,  

         หอ๎งวชิาการ ๑  ห๎อง , ห๎องเขียนแบบ  ๑  ห๎อง  ,  ห๎องศูนย์วิทยาศาสตร์  ๑  ห๎อง 

ห๎องประชุมราชพฤกษ์ ๑  ห๎อง ,ห๎องผู๎อ านวยการ ๑  ห๎องและห๎องประกันคุณภาพ ๑ ห๎อง ) 

๒.๓  อาคารเรียน ๔ ช้ัน ๑๒  ห๎องเรียน  มี ๓ ห๎องน้ าครู และ ๓ ห๎องน้ านักเรยีน 

         จ านวน  ๒  หลัง 

๒.๔  ห๎องน้ านักเรยีนอาคารเรียน ปวช.    จ านวน   ๑  หลัง 

๒.๕ อาคารเรียนโรงฝึกงาน  ๓  ยูนิค    จ านวน   ๑  หลัง 

๒.๖ อาคารหอประชุม/โรงยิม     จ านวน   ๒   หลัง 

๒.๗ อาคารโรงอาหาร      จ านวน   ๑   หลัง 

๒.๘  อาคารเรียนช่ัวคราว  จ านวน ๓  ห๎องเรียน  จ านวน   ๑   หลัง 
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๒.๙  อาคารฝึกงาน ปวช.     จ านวน  ๑  หลัง 

๒.๑๐ ห๎องพยาบาล      จ านวน   ๑  ห๎อง  

๓. การดูแลอาคารทั่วไป (ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๑๐) 

๓.๑ เวลาช่วงเช้า  โดยแบํงเป็นชํวงเวลาดังน้ี 

- เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   ปฏิบัตงิานบนอาคาร  ห๎องน้ า และเช็ดกระจกห๎องพิเศษ  

     - เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ลงไปดูแลพืน้ที่ กวาดใบไม๎ รวบรวมใบไม๎เป็นกอง และเก็บใสํ

กระสอบเพ่ือนักเรียนน าไปใช๎ท าปุ๋ยตํอไป   

 ๓.๒ เวลาช่วงบ่าย  โดยแบํงเป็นชํวงเวลาดังน้ี 

- เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.   ปฏิบัตงิานบนอาคาร  และห๎องน้ า  

     - เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ลงไปดูแลพืน้ที่ กวาดใบไม๎ รวบรวมใบไม๎เป็นกอง และเก็บใสํ

กระสอบเพ่ือนักเรียนน าไปใช๎ท าปุ๋ยตํอไป   

     -  เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ดูความเรียบรอ๎ยอาคาร ห๎องน้ า ลงเวลากลับ 

๔. พนักงานประจ า หมายถึง พนักงานที่ ลงเวลามา-กลับและผู๎ประจ าในสถานศึกษา มีดังน้ี 

๔.๑   หัวหน๎าคนงาน  จ านวน ๑ คน  

๔.๒   คนงาน    จ านวน ๓ คน 

๔.๓   คนสวน  จ านวน ๒ คน 

วิธีปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาพื้นที่บริเวณโรงเรยีน 

๑. การดูแลรักษาสนามหญ้าและพื้นที่โดยทั่วไป 

๑.๑  การตัดหญ๎า ให๎ผู๎รับจ๎างด าเนนิการตัดหญ๎าและวัชพืชให๎ดูแลสวยงามอยํูตลอดเวลาโดยให๎ตัด

หญา๎ เถาวัลย์บริเวณร้ัว วัชพืช ฯลฯ เดอืนละ ๒ ครัง้ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดอืน และวันสุดท๎ายของเดอืน  ถ๎า

วันสุดทา๎ยของเดอืนตรงกับวันหยุดของคนงาน ผู๎รับจ๎างตอ๎งท าให๎เสร็จกํอนวันหยุดน้ัน 

๑.๒  การจ ากัดวัชพืชให๎ก าจัดวัชพืช จ าพวกแห๎วหมู ชันกาด ธงฟูา ฯลฯ ออกจากสนามหญา๎และ

พ้ืนที่ให๎มากที่สุดโดยวิธีขุดถอนรากหรือเครื่องตัดหญ๎า หรือมีดพร๎า เป็นต๎น 

๑.๓  ข๎อ ๑.๑ และข๎อ ๑.๒ ห๎ามมิให๎ผู๎รับจ๎างใช๎ยําฆําแมลงหรือยาชนิดอื่นที่มีลักษณะเดยีวกัน 

๑.๔   การรดน้ า รดน้ าอยาํงน๎อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้ หรือ ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 

๑.๕  การ กวาดใบไม๎ กวาดใบไม๎ที่รํวงหลนํ ตามโคนต๎นให๎สะอาดอยํางน๎อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้                  

หรือ  ตามความเหมาะสมในสภาพการณ์ที่เกิดขึน้ 

 



 

                                            -๓- 

 

๑.๖  การฉีดยาก าจัด ศัตรูพืช ก าหนดให๎ฉดีเดอืนละ ๑ ครัง้ หรือ  ตามความเหมาะสมใน

สภาพการณ์ที่เกิดขึน้จริงในขณะนัน้ ทั้งนี ้ต๎องใช๎ยาในปรมิาณที่ พอเหมาะ มีผู๎ควบคุมงานคอยดูแล

ตลอดเวลา ไมสํร๎างความเดอืดร๎อนให๎กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีนและบุคคลทั่วไป และไมทํ าให๎

สารตกค๎างในแหลงํน้ า 
 

๒. การดูแลบ ารุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้พุ่ม 

๒.๑  การตัดแตํงไม๎พํุม เชํน ขํอย เฟ่ืองฟูา เทียนหยด  แก๎ว เป็นต๎น ให๎มีรูปทรงที่สวยงาม ตัดแตํง

กิ่ง /ใบ ที่ไมํสมบูรณ์ออกให๎หมด เดอืนละ ๒ ครัง้ ทุกวันที่ ๑๐ ของเดอืน และวันที่ ๒๕ ของเดอืน  ถ๎าวันที่

ก าหนดตรงกับวันหยุดของคนงาน ผู๎รับจ๎างตอ๎งท าให๎เสร็จกํอนวันหยุดน้ัน 

๒.๒ การก าจัดวัชพืชให๎ก าจัดวัชพืชจ าพวก แห๎วหมู ชันถาด ธงฟูา ฯลฯ ที่ขึน้อยํูตามโคนต๎นไมโ๎ดย

การขุดถอนรอกให๎สะอาดเรยีบรอ๎ย รวมทั้งพรวนดินโดยรอบโคนต๎นตามความจ าเป็น รัศมีหํางจากโคนต๎น 

ประมาณ ๓๐ ซม. เดอืนละ ๒ ครัง้ ทุกวันที่ ๑๐ ของเดอืน และวันที่ ๒๕ ของเดอืน  ถ๎าวันที่ก าหนดของ

เดอืนตรงกับวันหยุดของคนงาน ผู๎รับจ๎างตอ๎งท าให๎เสร็จกํอนวันหยุดน้ัน 

๒.๓  การรดน้ า รดน้ าอยาํงน๎อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้ หรือ ตามความเหมาะสมของฤดูกาล 

๒.๔  การฉีดยาก าจัด ศัตรูพืช ก าหนดให๎ฉดีเดอืนละ ๑ ครัง้ หรือ  ตามความเหมาะสมใน

สภาพการณ์ที่เกิดขึน้จริงในขณะนัน้ ทั้งนี ้ต๎องใช๎ยาในปรมิาณที่ พอเหมาะ มีผู๎ควบคุมงานคอยดูแล

ตลอดเวลา ไมสํร๎างความเดอืดร๎อนให๎กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีนและบุคคลทั่วไป และไมทํ าให๎

สารตกค๎างในแหลงํน้ า 

๒.๕  ให๎ผู๎วําจ๎างจัดเตรียมปุ๋ยไว๎กับทางโรงเรียนและเบิกจาํยจากผู๎ที่ไดรั๎บมอบหมาย โดยใช๎ ปุ๋ยสูตร 

๑๖-๑๖-๑๖ ส าหรับไมด๎อกและไมพํุ๎ม เดอืนละ ๑ กระสอบ และปุ๋ยสูตร ๔๖-๐-๐ ส าหรับไมด๎อกและไม๎

พํุม จ านวน ๒ เดอืน/กระสอบ  โดยใช๎ปุ๋ยที่มีคุณภาพดี     

๓. การดูแลบ ารุงรักษาไม้ประธาน 

๓.๑  การตัดแตํงก่ิง ให๎ตัดก่ิงที่ไมํสมบูรณ์ออก ตัดก่ิงที่ห๎อยตํอเพ่ือให๎เดนิลอดใต๎โดนได๎สะดวก ตัด

แตงํกิ่งตามความเหมาะสมให๎แสงแดดสงํถึงล าต๎นและโคนต๎นไมไ๎ด๎ตามความจ าเป็น 

๓.๒  การจ าจัดวัชพืช จ าพวกกาฝาก ไมเ๎ลื้อย เถาวัลย์ เป็นต๎น ที่ขึน้อยํูตามตน๎ไมป๎ระธานออกให๎

หมดให๎สะอาดเรยีบรอ๎ยทุกต๎น 

๓.๓  การฉีดยาก าจัด ศัตรูพืช ก าหนดให๎ฉดีเดอืนละ ๑ ครัง้ หรือ  ตามความเหมาะสมใน

สภาพการณ์ที่เกิดขึน้จริงในขณะนัน้ ทั้งนี ้ต๎องใช๎ยาในปรมิาณที่พอเหมาะมีผู๎ควบคุมงานคอยดูแล

ตลอดเวลา ไมสํร๎างความเดอืดร๎อนให๎กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีนและบุคคลทั่วไป และไมทํ าให๎

สารตกค๎างในแหลงํน้ า 

 

 



 

-๔- 

 

๔. การดูแลพื้นที่หน้ารั้วโรงเรยีน 

พ้ืนที่หน๎าร้ัวโรงเรียน หมายถึง พื้นที่ด๎านหน๎าโรงเรียนความกว๎างจากร้ัวโรงเรียนถึงขอบถนน

ลาดยาวสายบ๎านใน – ดอนสัก ความยาวเทํากับความยาวของร้ัวโรงเรียนดา๎นหน๎าให๎ดูแลบ ารุงรักษาพืน้ที่

เหมือนข๎อ  ๑ – ๓ 

       ๕.  ผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติหน้าที่หรือข้อก าหนดอื่นที่สถานศกึษาอาจก าหนดขึ้นเพิ่มเติมเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการ 
 

       ๖.  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัตติามปฏิทินงานที่สถานศกึษาก าหนด และต้องก าชับคนงานที่ได้ว่าจ้าง

ให้เชื่อฟังผู้ควบคุมงานและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในงานอาคารสถานที่  งานภูมิทัศน์ ที่

สถานศกึษาก าหนด เพื่อประโยชน์ของราชการ 
 

      ๗. ผู้ว่าจ้างจะจัดผู้ควบคุมงานในการตรวจรับการท างาน หาก วันใดมีจ านวนคนงานไม่ ครบ

ตามจ านวนวัน และเวลาที่ก าหนด ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าจ้างเฉพาะที่อยู่ปฏิบัตงิานจรงิเท่านั้น ในอัตรา

เฉลี่ยตามใบเสนอราคาที่ผู้รับจ้างสอบราคาได้ 

       ๘. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานบ ารุงรักษาสนามหญ้าและพื้นที่โดยทั่วไป งานรักษาความ

สะอาดอาคาร บ ารุงรักษาไม้ดอก  ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้ประธาน และพื้นที่หน้ารั้วโรงเรยีน ให้ผู้รับ

จ้างจัดเตรยีมมาใช้ให้เหมาะสมและเพยีงพอกับงานนั้นๆ 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


