




 
ขอกําหนดและเงื่อนไขในการจางเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเทา 

ที่สาธารณะเทศบาลตําบลบางเสร  ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
************************************** 

๑.คุณสมบัติของพนักงานทําความสะอาด 
 ๑.๑ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป  
 ๑.๒ มีมนุษยสัมพันธดี มีความประพฤติเรียบรอย  
 ๑.๓ ตองเปนผูมีสุขภาพสมบรูณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ  
 ๑.๔ แตงกายชุดเครื่องแบบขณะปฏิบัติงาน  
  

๒. คุณสมบัติของผูรับจางทําความสะอาด เทศบาลฯจะถือวาเปนสาระสําคัญ  ในการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอ 
ราคาดวย 
 ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล โดยตองมีหลักฐานรับรองการจดทะเบียน ปปจจุบัน 
 ๒.๒ ผูเสนอราคาตองมีหลักฐานการยื่นชําระภาษีกับกรมสรรพากร  
 ๒.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอแผนการเขาดําเนินการและการปฏิบัติงาน ( Operation and Practice Plan) 
และแผนการตรวจสอบการทํางานของพนักงานของผูรับจางใหแกเทศบาลฯ  
 

๓.รายละเอียดเสนทางกวาดถนน 
๓.๑ ถนนฝงทะเล รวมระยะทาง ๑๓ ,๑๘๑ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๙๖,๘๕๖ ตารางเมตร  พนักงานกวาด

จํานวน  ๑๗  คน  และบนคายลูกเสือ จํานวน ๒ คน กวาดทุกวันไมเวนวันหยุดราชการและไมเวนวันหยุด  
นักขัตฤกษ โดยในวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ ทํางานเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และกําหนดใหวัน
แรงงาน (๑ พฤษภาคมของทุกป) เปนวันหยุด 

เสนท่ี ๑ ปากซอยถนนเทศบาล ๕,ปากซอยถนนเทศบาล ๗ ถึงโคงชายหาดบางเสร ระยะทาง ๓,๘๐๐ เมตร 
คิดเปนพ้ืนท่ี ๓๐,๔๐๐ ตารางเมตร 

เสนท่ี ๒ ปากซอยเทศบาล ๓ ถึงสุดทางเทศบาล ๓ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๓,๘๐๐ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๓ ถนนเทศบาล ๕/๖ (ตลาดนัด) ถึง ตลาดแมเตย ระยะทาง ๙๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๗,๒๐๐ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๔ สามแยกถนนเทศบาล ๓ ถึงสุดซอยบุญเสริม ระยะ ๔๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๕ ถนนปากซอยบุญเสริม ถึง ตลาดแมเตย ระยะทาง ๕๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๖ ซอยบานอาจารยหนอน ระยะทาง ๓๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๑,๓๙๕ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๗ ซอยชมรมผูสูงอายุ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๘๔๐ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๘ ถนนซอยภควดี ถึง คายลูกเสือ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๑,๒๐๐ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๙ ถนนรอบคายลูกเสือ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๔๐๐ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๑๐ ถนนเทศบาล ๕/๒๑ ถึง เรือนตนรีสอรท ระยะทาง ๗๕๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๖,๗๕๐ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๑๑ ถนนเทศบาล ๕/๑๙ ถึง ครัวเจเรือง ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๘,๔๐๐ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๑๒ ซอยโสมสุวรรณ ถึง ถนนชุมชนทายบาน ระยะทาง ๔๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๔๐๐ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๑๓ ถนนซอยมะขามคู ระยะทาง ๒๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๑๔ แยกซอยมาดี ๓ ถึงทางเขาศูนยฝกทหารใหม ระยะทาง ๗๓๖ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๔,๔๑๖ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๑๕ ซอยมาดี ถึง โรงเรียนจุฬเทพ ระยะทาง ๕๙๕ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๕,๓๕๕ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๑๖ ซอยตาโปะ ถึง ซอยมาดี ระยะทาง ๓๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๑๐๐ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๑๗ บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบางเสรและสนามฟุตบอล เนี้อท่ี ๒๐ ไร ๗๙ ตารางวา (ใชเกณฑ 

๑๐ ไรตอ ๑ คน) คิดเปนพ้ืนท่ี ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
เสนท่ี ๑๘ บริเวณชายหาดบางเสร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ ๗,๕๐๐ ตารางเมตร 

/๓.๒ ถนน... 



-๒- 
 
๓.๒ ถนนฝงสุขุมวิท   ระยะทาง ๓ ,๑๕๐  เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๑๖,๕๗๕ ตารางเมตร พนักงานกวาด 

จํานวน ๒ คน สลับวันกวาดไมเวนวันหยุดราชการและไมเวนวันหยุดนักขัตฤกษโดยในวันอาทิตยและวันหยุด
นักขัตฤกษ ทํางานเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และกําหนดใหวันแรงงาน (๑ พฤษภาคมของทุกป) เปนวันหยุด 
ชุดท่ี ๑ กวาดทุกวันจันทร วันพุธ วันศุกร และวันอาทิตย 
 เสนท่ี ๑๙ ถนนเทศบาล ๕ /๑๑ (ซอยตาลหวาน) ถึง ซอยเอ้ืออารียฯ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 
๒,๕๐๐ ตารางเมตร 
 เสนท่ี ๒๐ แยกซอยนกเพนกวิน ถึง ซอยหนองมน ระยะทาง ๖๕๐  เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๙๒๕ ตารางเมตร 
 เสนท่ี ๒๑ ซอยซ่ืนสุข ถึง ซอยชื่นสุขเลี้ยวขวา ระยะทาง ๓๐๐  เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 
 เสนท่ี ๒๒ แยกซอยบานเชาว ถึง แยกซอยมาดี ๓  ระยะทาง ๒๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 
 
ชุดท่ี ๒ กวาดทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร 
 เสนท่ี ๒๓ ถนนเทศบาล ๑๐ (ซอยรวมบํารุง) ระยะทาง ๕๐๐ เมตร  คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๗๕๐ ตารางเมตร 
 เสนท่ี ๒๔  ถนนเทศบาล ๑๘  (ซอยพงษสุข) ระยะทาง ๕๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๗๕๐ ตารางเมตร  

เสนท่ี ๒๕ ถนนเทศบาล ๒๔ (ซอยโรงเรียนเกล็ดแกว) ระยะทาง ๕๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๗๕๐ ตารางเมตร 
 

 ๓.๓ รายละเอียดการคํานวณจํานวนสายกวาดตอจํานวนพนักงานกวาดถนน ใหผูรับจางดําเนินการตาม
แผนงานดังนี้ 
   

ลําดับท่ี เสนทางกวาด จํานวนพนักงานกวาด (คน) 
๑           เสนท่ี ๑ ปากซอยถนนเทศบาล ๕,ปากซอยถนนเทศบาล ๗  

ถึงโคงชายหาดบางเสร ระยะทาง ๓,๘๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี  
๓๐,๔๐๐ ตารางเมตร 

๕ 

๒            เสนท่ี ๒ ปากซอยเทศบาล ๓ ถึงสุดทางเทศบาล ๓ ระยะทาง 
๘๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๓,๘๐๐ ตารางเมตร 
           เสนท่ี ๓ ถนนเทศบาล ๕/๖ (ตลาดนัด) ถึง ตลาดแมเตย ระยะทาง 
๙๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๗,๒๐๐ ตารางเมตร 
           เสนท่ี ๔ สามแยกถนนเทศบาล ๓ ถึงสุดซอยบุญเสริม ระยะ 
๔๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
           เสนท่ี ๕ ถนนปากซอยบุญเสริม ถึง ตลาดแมเตย ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 
           เสนท่ี ๖ ซอยบานอาจารยหนอน ระยะทาง ๓๐๐ เมตร คิดเปน
พ้ืนท่ี ๑,๓๙๕ ตารางเมตร 
           เสนท่ี ๗ ซอยชมรมผูสูงอายุ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 
๘๔๐ ตารางเมตร 

๒ 

๓ เสนท่ี ๘ ถนนซอยภควดี ถึง คายลูกเสือ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร  
คิดเปนพ้ืนท่ี ๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

เสนท่ี ๙ ถนนรอบคายลูกเสือ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร คิดเปน
พ้ืนท่ี ๒,๔๐๐ ตารางเมตร 

๑ 

 
 

/ลําดับท่ี... 



-๓- 
 

 
ลําดับท่ี เสนทางกวาด จํานวนพนักงานกวาด (คน) 

๔ เสนท่ี ๑๐ ถนนเทศบาล ๕/๒๑ ถึง เรือนตนรีสอรท ระยะทาง ๗๕๐ 
เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๖,๗๕๐ ตารางเมตร 

๑ 

๕ เสนท่ี ๑๑ ถนนเทศบาล ๕/๑๙ ถึง ครัวเจเรือง ระยะทาง ๑,๒๐๐ 
เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๘,๔๐๐ ตารางเมตร 

๒ 

๖ เสนท่ี ๑๒ ซอยโสมสุวรรณ ถึง ถนนชุมชนทายบาน ระยะทาง ๔๐๐ 
เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๔๐๐ ตารางเมตร 

เสนท่ี ๑๓ ถนนซอยมะขามคู ระยะทาง ๒๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

๑ 

๗ เสนท่ี ๑๔ แยกซอยมาดี ๓ ถึงทางเขาศูนยฝกทหารใหม 
ระยะทาง ๗๓๖ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๔,๔๑๖ ตารางเมตร 

๑ 

๘ เสนท่ี ๑๕ ซอยมาดี ถึง โรงเรียนจุฬเทพ ระยะทาง ๕๙๕ เมตร  
คิดเปนพ้ืนท่ี ๕,๓๕๕ ตารางเมตร 

เสนท่ี ๑๖ ซอยตาโปะ ถึง ซอยมาดี ระยะทาง ๓๐๐ เมตร คิดเปน
พ้ืนท่ี ๒,๑๐๐ ตารางเมตร 

๒ 

๙ เสนท่ี ๑๗ บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบางเสรและสนาม
ฟุตบอล เนี้อท่ี ๒๐ ไร ๗๙ ตารางวา (ใชเกณฑ ๑๐ ไรตอ ๑ คน) คิดเปน
พ้ืนท่ี ๓๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

๒ 

๑๐ เสนท่ี ๑๘ บริเวณชายหาดบางเสร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร คิด
เปนพ้ืนท่ีประมาณ ๗,๕๐๐ ตารางเมตร 

๓ 

๑๑           เสนท่ี ๑๙ ถนนเทศบาล ๕/๑๑ (ซอยตาลหวาน) ถึง ซอยเอ้ืออารีย
ฯ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 
 เสนท่ี ๒๐ แยกซอยนกเพนกวิน ถึง ซอยหนองมน ระยะทาง ๖๕๐  
เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๙๒๕ ตารางเมตร 

๑ 

๑๒           เสนท่ี ๒๑ ซอยซ่ืนสุข ถึง ซอยชื่นสุขเลี้ยวขวา ระยะทาง ๓๐๐ 
เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 
 เสนท่ี ๒๒ แยกซอยบานเชาว ถึง แยกซอยมาดี ๓  ระยะทาง ๒๐๐ 
เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 

๑ 

๑๓           เสนท่ี ๒๓ ถนนเทศบาล ๑๐ (ซอยรวมบํารุง) ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๗๕๐ ตารางเมตร 
 เสนท่ี ๒๔  ถนนเทศบาล ๑๘  (ซอยพงษสุข) ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๗๕๐ ตารางเมตร 

เสนท่ี ๒๕ ถนนเทศบาล ๒๔ (ซอยโรงเรียนเกล็ดแกว) ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี ๒,๗๕๐ ตารางเมตร 

๒ 

 
 

 
 

/หมายเหตุ... 
 



-๔- 
 

หมายเหตุ  
 -ลําดับท่ี ๑ ถึง ๑๐ กวาดเปนประจําทุกวัน 

-ลําดับท่ี ๑๑ และ ๑๒ กวาดทุกวันจันทร วันพุธ วันศุกร และวันอาทิตย 
 -ลําดับท่ี ๑๓ กวาดทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร 
 
๔.รายการทําความสะอาดประจําเดือน 
 ๔.๑ ใหพนักงานกวาด (ชุดบริเวณชายหาด) รวมลางทําความสะอาดถนนและทําความสะอาดทอระบายน้ํา 
ตามท่ีเทศบาลตําบลบางเสรกําหนดังนี้ 

๔.๑.๑ ลางถนนและลางทอระบายน้ําชายหาดบางเสรทุกวันจันทรตนเดือน  
๔.๑.๒ ลางถนนเสนเทศบาล ๕ ตั้งแตปากทางถึงตลาดนัดวันอังคาร ทุกวันท่ี ๒๐ ของทุกเดือน 
๔.๑.๓ ลางถนนเสนเทศบาล ๕ ตั้งแตตลาดนัดวันอังคาร ถึง กลุมประมงบางเสร ทุกวันท่ี ๓๐ ของ

ทุกเดือน 
๔.๑.๔ ลางถนนเสนเทศบาล ๕/๒๑ เปนประจําทุก  ๓  เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๐  มีนาคม  

มิถุนายน และกันยายน ๒๕๖๑) 
 ๔.๒  เก็บขยะถนนสุขุมวิทเฉพาะพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลบางเสร ทุกวันศุกรสัปดาหท่ี ๒ และสัปดาหท่ี ๔ 
ของเดือน 
 

๕. การทําความสะอาดอ่ืนๆ 
 กรณีการจัดกิจกรรม การพัฒนาหรือกิจกรรมของเทศบาลหรือกิจกรรมของผูประกอบการโดยเห็นชอบของ
เทศบาล หรือกรณีเกิดการระบาดของโรค เกิดภัยธรรมชาติ หรืออ่ืนๆท่ีกอใหเกิดความสกปรกของถนนสายตางๆ 
เทศบาลฯอาจแจงใหผูรับจางดําเนินการใดๆเพ่ือเปนการปองกันหรือระงับการระบาดของโรคและรักษาความสะอาด
ของถนนตางๆได โดยเทศบาลจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓ วันทําการ 
 

๖. ขอบเขตในการดูแลรักษาความสะอาด 
 ๖.๑ ถนนสาธารณะ ซ่ึงรวมถึงผิวจราจร ฟุตบาท ถนนเกาะกลาง ถนนแยกขอบทางและไหลทาง ตลอดจน
พ้ืนผิวท่ีเชื่อมตอจากขอบทางในบริเวณถนนตามขอบเขตและปริมาณงานท่ีเทศบาลตําบลบางเสรกําหนดไว  
 ๖.๒ เก็บกวาดขยะมูลฝอยตางๆ เชน เศษขยะ เศษหิน ดิน เศษไม ซากสัตว สิ่งปฏิกูล คราบน้ํามัน และ
คราบสกปรกตางๆ 
 ๖.๓ ควบคุมและกําจัดวัชพืชบริเวณไหลทาง  
 ๖.๔ เก็บกวาดใบไมและดอกไมรวม  
 ๖.๕ เก็บกวาดและทําความสะอาดถนนในกรณีท่ีมีเศษวัสดุตกหลน หรือเศษวัสดุท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ  
ตลอดจนการนําทรายมาเกลี่ยเพ่ือซับสิ่งเปรอะเปรื้อนท่ีเกิดข้ึน 
 ๖.๖ เก็บกวาดและทําความสะอาดบริเวณท่ีมีขยะมูลฝอยตกหลน จากการท้ิงหรือลนจากภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอย 
 ๖.๗ การทํางานในพ้ืนท่ีจอดรถ ในถนนสายท่ีมีรถจอดอยูริมถนนเปนประจํา อาจเปนอุปสรรคตอการกวาด
พ้ืนท่ีบริเวณขอบถนนและรางระบายน้ํา (รางตื้นติดถนน) ผูรับจางจะตองทําความเขาใจลักษณะของพ้ืนท่ีและจัด
เวลาทํางานใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีแตละแหง ตลอดจนจัดเตรียมและจัดหาเครื่องมือท่ีเหมาะสมและจําเปนกับสภาพ
การปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดไว โดยผูรับจางจะไมนําเอาอุปสรรคดังกลาวมาอางเปน
สาเหตุในการไมปฏิบัติงาน 
 ๖.๘ ผูรับจางตองนําขยะมูลฝอยท่ีกวาดหรือรวบรวมไดไปท้ิงในภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรวม หรือใน
สถานท่ีท่ีเทศบาลกําหนดให 

/๗.ขอกําหนด... 
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๗. ขอกําหนดอ่ืนๆของผูรับจางทําความสะอาด 
 ๗.๑ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆท่ีใชในการทําความสะอาด ผูรับจางเปนผูจัดหา เชน  
  ๑) ไมกวาดสําหรับกวาดพ้ืน  
  ๒ ) ท่ีโกยผง 
  ๓ ) จอบ หรือ พลั่ว 
  ๔ ) เสื้อสําหรับใสปฏิบัติงาน (สกรีนขอความขางหลังเสื้อ “ผูรับจางกวาดถนน ทต.บางเสร”) 
  ๕ ) ถังรองรับขยะสํารองไมนอยกวา ๕ ใบ กรณีท่ีถังของเทศบาลฯไมเพียงพอ  
 ๗.๒ รวมมือและอํานวยความสะดวกใหกับผูวาจาง พนักงานของผูวาจางและบุคคลท่ีเก่ียวของ  
 ๗.๓ กรณีพนักงาน ลากิจ ลาปวย ผูรับจางจะตองจัดสงพนักงานมาปฏิบัติงานใหครบตามจํานวนตามสัญญา 
หากผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางตรวจพบวาในแตละวันมีพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนใน
สัญญาจาง หรือผูรับจางมิไดสงพนักงานทําความสะอาดมาปฏิบัติงานตามจํานวนท่ีกําหนดในสัญญา ผูรับจางตกลง
ยินยอมใหผูวาจางหักและปรับเงิน ดังนี้ 
  ๑) หักเงินจํานวน ๑  เทาของคาจาง/วัน/คน 
  ๒) หรือปรับเงินเปนจํานวนเงิน ๑๕% ของคาจาง/เดือน กรณีท่ีตรวจพบมากกวา ๒ ครั้ง/เดือน 
 ๗.๔ ตองสงแผนการปฏิบัติงาน โดยภายในแผนการปฏิบัติงานจะตองระบุพ้ืนท่ีในการทํางานของพนักงาน
ของผูรับจางแตละคน และวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานแกผูจางกอนการปฏิบัติงานทุกเดือนท่ีกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม  
 ๗.๕ ในกรณีท่ีพนักงานของผูรับจาง ทําทรัพยสินของราชการเสียหายดวยความประมาทเลินเลอ ผูรับจาง
ยินยอมชดใชคาเสียหายตามราคาปจจุบัน 
 

๘. การควบคุมงาน ตองจัดใหมีผูควบคุมงานอยางนอย ๑ คน ทุกวัน 
 ๘.๑ คุณสมบัติของผูควบคุมงาน 
  ๑) ตองเปนบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ปวช.  
  ๒ ) ตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความประพฤติเรียบรอย 
 ๘.๒ หนาท่ีของผูควบคุมงาน 
  ๑) ตองควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนงานใหเปนไปตามขอกําหนดเง่ือนไข  
  ๒) ใหความรวมมือและเอ้ืออํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  
  ๓) ตองควบคุมและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับดานความสะอาดของถนนตางๆ  

๔) ตองมีโทรศัพทมือถือ เพ่ือใชในการติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดตลอดเวลา 
๕) กรณีการจัดกิจกรรม การพัฒนาหรือกิจกรรมของเทศบาลหรือกิจกรรมของผูประกอบการโดย

ความเห็นชอบของเทศบาล หรือกรณีเกิดการระบาดของโรค เกิดภัยธรรมชาติ หรืออ่ืนๆท่ีกอใหเกิดความสกปรกของ
ถนนสายตางๆ  เทศบาลฯอาจแจงใหผูรับจางดําเนินการใดๆเพ่ือเปนการปองกันหรือระงับการระบาดของโรคและ
รักษาความสะอาดของถนนตางๆได โดยเทศบาลฯขอสงวนสิทธิท่ีจะไมออกคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 
 

๙.ระยะเวลาการจาง  
  ๙.๑ ระยะเวลาการจางไมเกิน ๑๑ เดือน หรือตามระยะเวลาท่ีประกาศจัดจางในแตละครั้ง 
  ๙.๒ การประเมินการรักษาความสะอาดโดยคณะกรรมการตรวจการจาง หากไมผานความเห็นชอบ 
ผูวาจางสามารถยกเลิกสัญญาจางกอนกําหนดเวลาได โดยผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบเปนลายลักษณอักษร และ
ผูวาจางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือสิทธิใดๆจากเทศบาลฯท้ังสิ้น ตลอดจนการตัดสินใจในการเขาเสนอราคา
ครั้งตอไปดวย 
 

/๑๐.คุณสมบัติ... 
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๑๐.คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ  ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติตามประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาและ
จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ดวย คือ 
  ๑๐.๑ ผูยื่นขอเสนอตองมีประสบการณในการบริหารจัดการดานการทําความสะอาด กวาดถนน  
ทางเทา ท่ีสาธารณะ หรือมีบุคลากรท่ีมีประสบการณในการบริหารจัดการดานการทําความสะอาดท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกันมากอน 
  ๑๐.๒ ในกรณีผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา จะตองแตงตั้งนิติบุคคลในกลุมใหเปน
ตัวแทนของกลุมและมอบอํานาจใหกระทําการแทนในกลุมกิจการรวมคาในการประสานงานและการกระทําใดๆใน
ระยะเวลารับจางนี้ 
 

๑๑.การย่ืนขอเสนอ 
  ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาใหถูกตองและ
ครบถวน 
 

๑๒.คาจางและการจายเงิน 
  ๑ ๒.๑ เทศบาลตําบลบางเสรจะจายคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือน เม่ือผูวาจางอนุมัติหลัง
คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจสอบผลงานผานแลว 

๑๒.๒ เทศบาลตําบลบางเสรจะจายเงินใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามอัตราท่ีระบุไวในสัญญาจาง 
และเทศบาลตําบลบางเสรจะจายใหภายในเวลาไมเกิน ๑๕ วัน นับจากการตั้งเบิกของผูรับจาง 

๑๒.๓ ในกรณีผูรับจางตองจายเงินคาปรับอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานบกพรอง เทศบาลตําบล
บางเสรจะตองหักเงินคาปรับตามท่ีคํานวณไวจากเงินคาจางรายเดือนท่ีจะจายใหกับผูรับจางทุกครั้งไป 
 
๑๓. หลักเกณฑในการพิจารณา 
  ๑ ๓.๑ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอ่ืนหรือไม หรือมีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันเสนอราคาอยางเปนธรรมหรือไม รวมท้ังตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาถูกตองตามเง่ือนไข 
ตามประกาศสอบราคา เอกสารสอบราคา และขอกําหนดและขอบเขตงานจางหรือไม หากพบวาผูเสนอราคารายใด
มีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันเสนอราคาอยางเปนธรรม
หรือมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนด คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูเสนอราคาและจะคืนซองขอเสนอดานราคา โดยไมเปดซองแกผูเสนอราคารายนั้น 
  ๑ ๓.๒ ในการพิจารณาดานราคาและพิจารณาราคารวมของผูยื่นซองเสนอราคาต่ําสุดเปนอันดับ
แรก หากไมไดผลแลว จึงพิจารณาผูเสนอราคารายต่ําสุดถัดไป การตัดสินของเทศบาลตําบลบางเสรถือเปนเด็ดขาด 
ผูยื่นขอเสนอจะโตแยงหรือเรียกรองประการใดๆไมได 
 

๑๔.รายการคุณลักษณะของงานทําความสะอาด ทางเทา ท่ีสาธารณะ 
  ๑ ๔.๑ ลักษณะท่ัวไปของงาน ทําความสะอาด ณ จุดท่ีเทศบาลตําบลบางเสรกําหนด 
  ๑ ๔.๒ คําจํากัดความ 
  ในเอกสารนี้ ถอยคําหรือขอความตอไปนี้ ใหมีความหมายตามท่ีระบุไว ยกเวนในกรณีท่ีเนื้อหาของ
สัญญาจะระบุไวเปนอยางอ่ืน 
   ๑) “เทศบาล” หมายถึง เทศบาลตําบลบางเสร ซ่ึงเปนผูวาจางตามสัญญา  
   ๒ ) “ผูรับจาง” หมายถึง บุคคลซ่ึงเสนอราคาและไดรับการคัดเลือกโดยเทศบาลใหเปน
ผูสอบราคาได เพ่ือทําการทําความสะอาดตามสัญญาดังกลาว 
   ๓) “สัญญา” หมายถึง สัญญาจางทําความสะอาดระหวางเทศบาลกับผูรับจาง  
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   ๔) “งาน” ซ่ึงอยูภายใตความรับผิดชอบของผูรับจาง หมายถึง  
    ก) การใหบริการทําความสะอาดถนน ทางเทา ท่ีสาธารณะในพ้ืนท่ีสัญญา  
    ข) ลางทําความสะอาดถนน ตามท่ีเทศบาลตําบลบางเสรกําหนดทุกวันท่ี ๒๐ 
และ ๓๐ ของทุกเดือน (โดยจะแจงใหทราบลวงหนา ๑ สัปดาห) 
    ค) ลางทําความสะอาดถนน เทศบาล ๕ ถึงถนนหนาวัดบางเสรคงคารามเปน
ประจําทุก ๓ เดือน (กําหนดทุกวันท่ี ๓๐ ของเดือน ทุกเดือนธันวาคม  ๒๕๖๐ ,มีนาคม,มิถุนายน,กันยายน ๒๕๖ ๑) 
หากมีการเลื่อนวันตามท่ีกําหนดไวจะแจงใหทราบลวงหนา ๑ สัปดาห   

๕) “เขตพ้ืนท่ีตามสัญญา” หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีเทศบาลกําหนดให ซ่ึงผูรับจางตองใหบริการ
ทําความสะอาดตามสัญญา 
  ๑ ๔.๓ อุปกรณในการทําความสะอาดถนน ทางเทา ท่ีสาธารณะ 
   ๑ ) ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณในการทําความสะอาดในแตละวัน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
   ๒ ) ผูรับจางตองจัดหาวัสดุ อุปกรณประกอบสําหรับการบริการเก่ียวกับการทําความ
สะอาดอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานทําความสะอาดประจําวัน 

๑๔.๔ การตรวจสอบและควบคุมงาน 
   ๑) ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานควบคุมงานประจําไมนอยกวา ๑ คน เพ่ือควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานของผูรับจางใหเปนไปดวยความเรียบรอย และถูกตองตามรายการคุณลักษณะเฉพาะนี้ 
ตลอดจนเพ่ือประสานงานกับผูตรวจงานของเทศบาลตําบลบางเสร โดยผูรับจางตองแจงชื่อ ท่ีอยู และโทรศัพท ท่ี
สามารถติดตอไดตลอดเวลาของพนักงานดังกลาวใหเทศบาลตําบลบางเสร ทราบ 
   ๒) เทศบาลตําบลบางเสร จะจัดใหมีผูตรวจสอบหรือผูควบคุมทําการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับจางเปนระยะๆ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา 
 

ประมาณการเงินเดือนและคาจาง 
 

ตําแหนง จํานวน (คน) 
อัตราจาง 

(บาท/เดือน) 
เงินเดือน 
(บาท/ป) 

๑.คนงานกวาดขยะมูลฝอย ๒๑ ๙,๐๐๐ ๒,๐๗๙,๐๐๐ 
๒.ผูควบคุมการปฏิบัติ ๑ ๙,๔๐๐ ๑๐๓,๔๐๐ 

รวม ๒๒ ๑๘,๔๐๐ ๒,๑๘๒,๔๐๐ 
 

หมายเหตุ  
- จัดใหมีรายจายเปนคาจางสําหรับผูควบคุมงานและการบริหารงาน จึงคิดคาใชจายในการบริหาร ๑๗% 

 - คนงานกวาดขยะมูลฝอย อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท (ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตรา
คาจางข้ันต่ํา ฉบับท่ี ๖ กระทรวงแรงงาน ประกาศ ณ วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดใหทองถ่ินจังหวัด
ชลบุรี มีอัตราคาจางข้ันต่ําวันละ ๓๐๐ บาท/วัน ) 
 - ผูควบคุมการปฏิบัติงาน (ปวช.) อัตราเงินเดือนและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ๙,๔๐๐ บาท (ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงาน
จางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕) 
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