ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทาความสะอาดบริเวณโรงเรียนองค์ การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) หมู่ที่ ๕ ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
ด๎วย โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีความ
ประสงค์จะดาเนินการสอบราคาจ๎างเหมาบริการทาความสะอาดบริเวณโรงเรียนองค์ การบริหารสํวน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) หมูํที่ ๕ ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) ตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน

๒๕๕๙ ราคากลางของงานจ๎างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู๎มีสิทธิเสนอราคาต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลผูม๎ ีอาชีพรับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎างดังกลําว
๒. ไมํเป็นผูท๎ ี่ถูกระบุช่อื ไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหนํวยการ
บริหารราชการสํวนท๎องถิ่น และได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว
๓. ไมํเป็นผูไ๎ ด๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึน้ ศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาล
ของผู๎เสนอราคาได๎มคี าสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันที่วํานัน้
๔. ไมํเป็นผูไ๎ ด๎รับผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคา ให๎แกํ
โรงเรียนองค์การ บริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมํเป็นผูก๎ ระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ในการสอบราคาจ๎างครัง้ นี้
กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ ระหวํางวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายละเอียด ดังนี้
กรณียื่นซองเสนอราคาโดยตรง
วันที่
๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ยื่นซอง ณ ห๎องพัสดุ อาคาร ๔ โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
/กรณียื่นซองเสนอ ………

-๒กรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ตอบรับ
ผู๎เสนอราคาสามารถยื่นได๎ ตั้งแตํวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
จะถือวันและเวลาที่โรงเรียนฯ ได๎รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง แตํทั้งนีว้ ันและเวลาที่โรงเรียนฯ ได๎รับ
จากไปรษณีย์ ต๎องไมํเกินวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
กาหนดประกาศรายชื่อผู๎ได๎รับการคัดเลือกในการเสนอราคาในวันที่
๒๔ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และกาหนดเปิดซองในวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแตํเวลา
๐๙.๐๐ น. เป็นต๎นไป ณ ห๎องผู๎อานวยการ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ผู๎สนใจติดตํอขอรับ /ซือ้ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๐.-บาท ได๎ที่ ห๎องพัสดุ
โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ระหวําง วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๗๗ -๓๗๑ - ๐๑๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายภานุ อ่าใหญํ)
ผู๎อานวยการโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์)
ปฏิบัตริ าชการแทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๕๙
ตามประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีความประสงค์
จะสอบราคาจ๎าง เหมาบริการทาความสะอาด บริเวณโรงเรียนองค์ การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์) หมูํที่ ๕ ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ตัง้ แตํวันที่ ๙ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดแนบท๎าย
จานวน ๔ ฉบับ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ๎าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
๑.๖ บัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผูม๎ ีอาชีพรับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎าง
๒.๒
ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุช่อื ไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ
หรือของหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผูท๎ ี่ได๎รับผลของการสั่งให๎
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท๎ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

/๒.๓ ผู๎เสนอราคา.......

-๒๒.๓ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มผี ลประโยชน์รํวมกัน กับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไมํเป็นผูก๎ ระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ
๑.๕
๒.๔ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึน้
ศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มคี าสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานัน้
๒.๕ ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นนิติบุคคล
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา โดย
แยกไว๎ นอกซองใบเสนอราคา ๒ สํวน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
- ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ หรือห๎างหุ๎นสํวนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุมพร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน
นิตบิ ุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู๎ถอื หุ๎น
รายใหญํ พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(๒) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผูเ๎ สนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผูร๎ ํวมค๎าให๎ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝุายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มใิ ชํสัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝุายใดเป็นนิติบุคคล ให๎ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว๎ในข๎อ (1)
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคาตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู๎เสนอราคา
มอบอานาจให๎บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สาเนาหนังสือรับรองผลงานจ๎าง พร๎อมคูํสัญญาประกอบผลงาน และ
รับรองสาเนาถูกต๎อง
/(๓) บัญชีเอกสาร ……

-๓(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้ โดย
ไมํมี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคา
ให๎ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอราคาจะต๎องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมํมีการขูดลบ หรือ
แก๎ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง จะต๎องลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาพร๎อมประทับตรา
(ถ๎ามี)กากับไว๎ด๎วยทุกแหํง
ในการเสนอราคา ให๎เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตํอหนํวยและหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้
ราคารวม ที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถอื
ตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคําใช๎จาํ ยทั้งปวง
ไว๎แล๎วราคาที่เสนอ จะต๎องเสนอกาหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา ๑๒๐ วัน นับแตํวันเปิดซองสอบ ราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิ
ได๎
๔.๒ ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล๎วเสร็จไมํเกิน๑๐ เดือน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ๎าง หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจากโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ให๎เริ่มทางาน
๔.๓ กํอนยื่นซองสอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ให๎ ถี่ถ๎วนและให๎เข๎าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
๔.๔ ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อย จําหน๎าซองถึง
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
๑/๒๕๕๙ ” ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่รับซอง โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
หมูํที่ ๕ ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ตั้งแตํวันที่ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียด ดังนี้
กรณียื่นซองเสนอราคาโดยตรง
วันที่
๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ยื่นซอง ณ ห๎องพัสดุ อาคาร ๔ โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ตั้งแตํเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
/กรณียื่นซอง ……

-๔กรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ตอบรับ
ผู๎เสนอราคาสามารถยื่นได๎ ตั้งแตํวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
จะถือวันและเวลาที่โรงเรียนฯได๎รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองแตํทั้งนีว้ ันและเวลาที่โรงเรียนฯ ได๎รับจาก
ไปรษณีย์ ต๎องไมํเกินวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
กาหนดประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได๎รับการคัดเลือก กํอนวันเปิดซองสอบ
ราคาในวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อพ๎นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล๎ว จะไมํรับซอง
สอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต๎นไป ณ ห๎องผู๎อานวยการ อาคารราชพฤกษ์
โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคาแตํละ
รายวําเป็นผูเ๎ สนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน กับผู๎เสนอราคารายอื่นตามข๎อ๑.๕ (๑) และประกาศรายชื่อ
ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได๎รับการคัดเลือกกํอนวันเปิดซองสอบราคา
หากปรากฏตํอเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคากํอน หรือในขณะที่มกี ารเปิด
ซองใบเสนอราคาวํา มีผู๎เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ
๑.๕ (๒)และเจ๎าหน๎าที่ฯ เชื่อวํามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม เจ๎าหน๎าที่ฯ
จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ๎ สนอราคา
และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มี
สิทธิ์ได๎รับการคัดเลือก และองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคา
ดังกลําวเป็นผูท๎ ิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วํา ผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผูท๎ ี่ให๎ความรํวมมือ
เป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการ และมิได๎เป็นผูร๎ ิเริ่มให๎มีการกระทาดังกลําว
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์)จะพิจารณาตัดสินด๎วยราคารวม
๕.๒ หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ มํถูกต๎องตามข๎อ ๒. หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมํถูกต๎อง หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓. หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔. แล๎ว
คณะกรรมการฯ จะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน๎อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ เอกสารสอบราคาในสํวนที่ไมํใชํสาระสาคัญ ทั้งนีเ้ ฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอ โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสัก
ผดุงวิทย์) เทํานั้น
/๕.๓ โรงเรียน……

-๕๕.๓ โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สิทธิ ไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผันในกรณี ดังตํอไปนี้

สงวน

(๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐาน การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุง
วิทย์)
(๒) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่งอยํางใดหรือ
ทั้งหมด ในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระ สาคัญ หรือมีผลทาให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผเู๎ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลง
ลายมือชื่อพร๎อมทั้งประทับตรา (ถ๎ามี) กากับไว๎
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือ โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคา ชีแ้ จง
ข๎อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข๎อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ โรงเรียนองค์การบริหารสํวน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือทาสัญญาหากหลักฐานดังกลําวไมํมี
ความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง
๕.๕ โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ทรงไว๎ซึ่ง
สิทธิที่จะไมํรับราคาต่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได๎ และอาจจะพิจารณาเลือกจ๎าง
ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมํพิจารณา
จัดจ๎างเลยก็ได๎ สุดแตํจะ พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให๎ถือวําการ
ตัดสินของโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) เป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอ
ราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ มิได๎ รวมทั้งโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสัก
ผดุงวิทย์) จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู๎เสนอราคาเสมือนเป็นผูท๎ ิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎
เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระทาการโดยไมํสุจริต
เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น
ในกรณีที่ผู๎เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจดาเนินการตาม
สัญญาได๎ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์) จะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชีแ้ จงและ แสดงหลักฐานที่ทาให๎เชื่อได๎วําผู๎เสนอราคาสามารถ
ดาเนินงานตามประกาศสอบราคาจ๎างให๎เสร็จสมบูรณ์
หาก คาชีแ้ จง ไมํเป็นที่รับฟังได๎ โรงเรียน
องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีสิทธิที่จะไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น
/๕.๖ ในกรณี……

-๖๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังการเปิดซองสอบราคาวํา ผู๎เสนอราคาที่มี
สิทธิได๎รับการคัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎ ตามข๎อ ๔.๕ เป็นผูเ๎ สนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน
กับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ๎ สนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอน
สักผดุงวิทย์) มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามข๎อ ๔.๕ และโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
จะ
พิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผูท๎ ิ้งงาน ในกรณีนหี้ ากผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวํา การ
ยกเลิกการเปิดซองสอบราคาที่ได๎ ดาเนินการไปแล๎วจะเป็นผลประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ผู๎วํา
ราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคาดังกลําวได๎
๖. การทาสัญญาจ้าง
โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
จะทา
สัญญากับผู๎ชนะการสอบราคา ก็ตํอเมื่อ โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุง
วิทย์) มีเงินงบประมาณเพียงพอ และผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎องทาสัญญาจ๎างตามแบบสัญญา ดังระบุในข๎อ
๑.๓ กับโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ ด๎รับแจ๎งและจะต๎อง วางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่
สอบราคาได้ ให๎ กับ โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ยึดถือไว๎
ในขณะทาสัญญาโดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํ “เงินรายได๎ของสถานศึกษา” โรงเรียนองค์การบริหาร
สํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน ๓
วัน ทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามหนังสือค้าประกันดังระบุในข๎อ ๑
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) จะจํายเงิน
คําจ๎าง โดยแบํงออกเป็น ๙ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ – ๙ จํายคําจ๎าง เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานแล๎วเสร็จเรียบร๎อย ทุกงวด ถึง
งวดสุดท๎าย งวดละ ๑ เดือน
/

๘. อัตราค่าปรับ ……

-๗๘. อัตราค่าปรับ
คําปรับตามแบบสัญญาจ๎าง จะกาหนดในอัตราร๎อยละ๐.๑๐ ของคําจ๎างตามสัญญา
ตํอวัน
๙. การกาหนดค่าเสียหาย
คําปรับหรือคําเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู๎รับจ๎างตามสัญญานี้ ผู๎วาํ จ๎างมีสิทธิ์ที่จะบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญาก็ได๎
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคําจ๎างสาหรับงานจ๎างครัง้ นีไ้ ด๎จากเงินรายได๎
อบจ.สุราษฎร์ธานี
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ราคากลางของงานจ๎างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๑๐.๒ ผู๎เสนอราคาซึ่ง โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์) ได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปทา สัญญาหรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดระบุใน
ข๎อ ๖. โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) อาจพิจารณาเรียกร๎อง
ให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๓ โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ ข๎อกาหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไปตามความเห็นของสานักงาน
อัยการสูงสุด (ถ๎ามี)
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวํางระยะเวลาการจ๎างผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได๎กาหนดไว๎โดยเครํงครัด
..................................................................................

ฃ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
จ้างเหมาบริการทาความสะอาดบริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
*****************
ปริมาณงานและขอบเขตความรับผิดชอบ
โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีเนื้อที่ประมาณ
๓๖ ไรํ โดยมีปริมาณงานและขอบเขตความรับผิดชอบในแตํละสํวนดังนี้
๑. งานดูแลบารุงรักษา สนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้
๑.๑ สนามหญ๎า (๑๒๐*๑๘๐)+(๘๐*๖๐) จานวน
๒๐,๔๐๐ ตร.ม.
๑.๒ พรรณไม๎ประเภท ประธานขนาดใหญํ มีโดยประมาณ ๓๔๙ ต๎น
๑.๓ พรรณไม๎ประเภท ประธานขนาดกลาง มีโดยประมาณ ๑๔๘ ต๎น
๑.๔ พรรณไม๎ประเภท ไม๎พุํมขนาดใหญํ มีโดยประมาณ ๑๖๔ ต๎น
๑.๕ พรรณไม๎ประเภท ไม๎พุํมขนาดเล็ก มีโดยประมาณ ๑๑๒ ต๎น
๒. งานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ โดยทั่วไป มีดังนี้
๒.๑ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๖ ห๎องเรียน มี ๒ ห๎องน้า ๔ ที่
๒.๒ อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๗ ห๎องเรียน มี ๘ ห๎องน้า

จานวน ๑ หลัง
จานวน ๑ หลัง

( ห๎องพิมพ์ดีด ๑ ห๎อง, ห๎องเรียน ๓ ห๎อง ,ห๎องซาวด์แล็บ ๑ ห๎อง , ห๎องโสต ๑ ห๎อง,
ห๎องพิพิธภัณฑ์ ๑ ห๎อง , ห๎องดีเอ็นเอ(เดิม) ๑ ห๎อง , ห๎องคอมพิวเตอร์ ๓ ห๎อง ,
ห๎องวิชาการ ๑ ห๎อง , ห๎องเขียนแบบ ๑ ห๎อง , ห๎องศูนย์วิทยาศาสตร์ ๑ ห๎อง
ห๎องประชุมราชพฤกษ์ ๑ ห๎อง ,ห๎องผู๎อานวยการ ๑ ห๎องและห๎องประกันคุณภาพ ๑ ห๎อง )
๒.๓ อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห๎องเรียน มี ๓ ห๎องน้าครู และ ๓ ห๎องน้านักเรียน
จานวน ๒ หลัง
๒.๔ ห๎องน้านักเรียนอาคารเรียน ปวช.

จานวน ๑ หลัง

๒.๕ อาคารเรียนโรงฝึกงาน ๓ ยูนิค

จานวน ๑ หลัง

๒.๖ อาคารหอประชุม/โรงยิม

จานวน ๒ หลัง

๒.๗ อาคารโรงอาหาร

จานวน ๑ หลัง

๒.๘ อาคารเรียนชั่วคราว จานวน ๓ ห๎องเรียน

จานวน ๑ หลัง

-๒๒.๙ อาคารฝึกงาน ปวช.
๒.๑๐ ห๎องพยาบาล

จานวน ๑ หลัง

จานวน ๑ ห๎อง

๓. การดูแลอาคารทั่วไป (ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๑๐)
๓.๑ เวลาช่วงเช้า โดยแบํงเป็นชํวงเวลาดังนี้
- เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ปฏิบัตงิ านบนอาคาร ห๎องน้า และเช็ดกระจกห๎องพิเศษ
- เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ลงไปดูแลพืน้ ที่ กวาดใบไม๎ รวบรวมใบไม๎เป็นกอง และเก็บใสํ
กระสอบเพื่อนักเรียนนาไปใช๎ทาปุ๋ยตํอไป
๓.๒ เวลาช่วงบ่าย โดยแบํงเป็นชํวงเวลาดังนี้
- เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ปฏิบัตงิ านบนอาคาร และห๎องน้า
- เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลงไปดูแลพืน้ ที่ กวาดใบไม๎ รวบรวมใบไม๎เป็นกอง และเก็บใสํ
กระสอบเพื่อนักเรียนนาไปใช๎ทาปุ๋ยตํอไป
- เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ดูความเรียบร๎อยอาคาร ห๎องน้า ลงเวลากลับ
๔. พนักงานประจา หมายถึง พนักงานที่ ลงเวลามา-กลับและผู๎ประจาในสถานศึกษา มีดังนี้
๔.๑ หัวหน๎าคนงาน จานวน ๑ คน
๔.๒ คนงาน จานวน

๓ คน

๔.๓ คนสวน จานวน

๒ คน

วิธีปฏิบัติงานดูแลบารุงรักษาพื้นที่บริเวณโรงเรียน
๑. การดูแลรักษาสนามหญ้าและพื้นที่โดยทั่วไป
๑.๑ การตัดหญ๎า ให๎ผู๎รับจ๎างดาเนินการตัดหญ๎าและวัชพืชให๎ดูแลสวยงามอยูํตลอดเวลาโดยให๎ตัด
หญ๎า เถาวัลย์บริเวณรั้ว วัชพืช ฯลฯ เดือนละ ๒ ครัง้ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน และวันสุดท๎ายของเดือน ถ๎า
วันสุดท๎ายของเดือนตรงกับวันหยุดของคนงาน ผู๎รับจ๎างต๎องทาให๎เสร็จกํอนวันหยุดนั้น
๑.๒ การจากัดวัชพืชให๎กาจัดวัชพืช จาพวกแห๎วหมู ชันกาด ธงฟูา ฯลฯ ออกจากสนามหญ๎าและ
พืน้ ที่ให๎มากที่สุดโดยวิธีขุดถอนรากหรือเครื่องตัดหญ๎า หรือมีดพร๎า เป็นต๎น
๑.๓ ข๎อ ๑.๑ และข๎อ ๑.๒ ห๎ามมิให๎ผู๎รับจ๎างใช๎ยําฆําแมลงหรือยาชนิดอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
๑.๔ การรดน้า รดน้าอยํางน๎อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้ หรือ ตามความเหมาะสมของฤดูกาล
๑.๕ การ กวาดใบไม๎ กวาดใบไม๎ที่รํวงหลํน ตามโคนต๎นให๎สะอาดอยํางน๎อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้
หรือ ตามความเหมาะสมในสภาพการณ์ที่เกิดขึน้

-๓๑.๖ การฉีดยากาจัด ศั ตรูพืช กาหนดให๎ฉดี เดือนละ ๑ ครัง้ หรือ ตามความเหมาะสมใน
สภาพการณ์ที่เกิดขึน้ จริงในขณะนัน้ ทั้งนี้ ต๎องใช๎ยาในปริมาณที่
พอเหมาะ มีผู๎ควบคุมงานคอยดูแล
ตลอดเวลา ไมํสร๎างความเดือดร๎อนให๎กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไป และไมํทาให๎
สารตกค๎างในแหลํงน้า
๒. การดูแลบารุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้พุ่ม
๒.๑ การตัดแตํงไม๎พุํม เชํน ขํอย เฟื่องฟูา เทียนหยด แก๎ว เป็นต๎น ให๎มีรูปทรงที่สวยงาม ตัดแตํง
กิ่ง /ใบ ที่ไมํสมบูรณ์ออกให๎หมด เดือนละ ๒ ครัง้ ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน และวันที่ ๒๕ ของเดือน ถ๎าวันที่
กาหนดตรงกับวันหยุดของคนงาน ผู๎รับจ๎างต๎องทาให๎เสร็จกํอนวันหยุดนั้น
๒.๒ การกาจัดวัชพืชให๎กาจัดวัชพืชจาพวก แห๎วหมู ชันถาด ธงฟูา ฯลฯ ที่ขนึ้ อยูํตามโคนต๎นไม๎โดย
การขุดถอนรอกให๎สะอาดเรียบร๎อย รวมทั้งพรวนดินโดยรอบโคนต๎นตามความจาเป็น รัศมีหํางจากโคนต๎น
ประมาณ ๓๐ ซม. เดือนละ ๒ ครัง้ ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน และวันที่ ๒๕ ของเดือน ถ๎าวันที่กาหนดของ
เดือนตรงกับวันหยุดของคนงาน ผู๎รับจ๎างต๎องทาให๎เสร็จกํอนวันหยุดนั้น
๒.๓ การรดน้า รดน้าอยํางน๎อยสัปดาห์ละ ๑ ครัง้ หรือ ตามความเหมาะสมของฤดูกาล
๒.๔ การฉีดยากาจัด ศั ตรูพืช กาหนดให๎ฉดี เดือนละ ๑ ครัง้ หรือ ตามความเหมาะสมใน
สภาพการณ์ที่เกิดขึน้ จริงในขณะนัน้ ทั้งนี้ ต๎องใช๎ยาในปริมาณที่
พอเหมาะ มีผู๎ควบคุมงานคอยดูแล
ตลอดเวลา ไมํสร๎างความเดือดร๎อนให๎กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไป และไมํทาให๎
สารตกค๎างในแหลํงน้า
๒.๕ ให๎ผู๎วําจ๎างจัดเตรียมปุ๋ยไว๎กับทางโรงเรียนและเบิกจํายจากผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย โดยใช๎ ปุ๋ยสูตร
๑๖-๑๖-๑๖ สาหรับไม๎ดอกและไม๎พุํม เดือนละ ๑ กระสอบ และ ปุ๋ยสูตร ๔๖-๐-๐ สาหรับไม๎ดอกและไม๎
พุํม จานวน ๒ เดือน/กระสอบ โดยใช๎ปุ๋ยที่มีคุณภาพดี
๓. การดูแลบารุงรักษาไม้ประธาน
๓.๑ การตัดแตํงกิ่ง ให๎ตัดกิ่งที่ไมํสมบูรณ์ออก ตัดกิ่งที่ห๎อยตํอเพื่อให๎เดินลอดใต๎โดนได๎สะดวก ตัด
แตํงกิ่งตามความเหมาะสมให๎แสงแดดสํงถึงลาต๎นและโคนต๎นไม๎ได๎ตามความจาเป็น
๓.๒ การจาจัดวัชพืช จาพวกกาฝาก ไม๎เลื้อย เถาวัลย์ เป็นต๎น ที่ขนึ้ อยูํตามต๎นไม๎ประธานออกให๎
หมดให๎สะอาดเรียบร๎อยทุกต๎น
๓.๓ การฉีดยากาจัด ศั ตรูพืช กาหนดให๎ฉดี เดือนละ ๑ ครัง้ หรือ ตามความเหมาะสมใน
สภาพการณ์ที่เกิดขึน้ จริงในขณะนัน้ ทั้งนี้ ต๎องใช๎ยาในปริมาณที่พอเหมาะมีผู๎ควบคุมงานคอยดูแล
ตลอดเวลา ไมํสร๎างความเดือดร๎อนให๎กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไป และไมํทาให๎
สารตกค๎างในแหลํงน้า

-๔๔. การดูแลพื้นที่หน้ารั้วโรงเรียน
พืน้ ที่หน๎ารั้วโรงเรียน หมายถึง พื้นที่ด๎านหน๎าโรงเรียนความกว๎างจากรั้วโรงเรียนถึงขอบถนน
ลาดยาวสายบ๎านใน – ดอนสัก ความยาวเทํากับความยาวของรั้วโรงเรียนด๎านหน๎าให๎ดูแลบารุงรักษาพืน้ ที่
เหมือนข๎อ ๑ – ๓
๕. ผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติหน้าที่หรือข้อกาหนดอื่นที่สถานศึกษาอาจกาหนดขึ้นเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ
๖. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัตติ ามปฏิทินงานที่สถานศึกษากาหนด และต้องกาชับคนงานที่ได้ว่าจ้าง
ให้เชื่อฟังผู้ควบคุมงานและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในงานอาคารสถานที่ งานภูมิทัศน์ ที่
สถานศึกษากาหนด เพื่อประโยชน์ของราชการ
๗. ผู้ว่าจ้างจะจัดผู้ควบคุมงานในการตรวจรับการทางาน หาก วัน ใดมี จานวนคนงานไม่ ครบ
ตามจานวนวัน และเวลาที่กาหนด ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าจ้างเฉพาะที่อยู่ปฏิบัตงิ านจริงเท่านั้น ในอัตรา
เฉลี่ยตามใบเสนอราคาที่ผู้รับจ้างสอบราคาได้
๘. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานบารุงรักษาสนามหญ้าและพื้นที่โดยทั่วไป งานรักษาความ
สะอาดอาคาร บารุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้ประธาน และพื้นที่หน้ารั้วโรงเรียน ให้ผู้รับ
จ้างจัดเตรียมมาใช้ให้เหมาะสมและเพียงพอกับงานนั้นๆ
……………………………………………………………

