
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง     
เรื่อง   ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะและน าไปก าจัด ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

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

         ด้วยเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์   งานจ้างเหมาเก็บขยะในเขตเทศบาลต าบลยางเนิ้ง และน าขยะที่เก็บไปก าจัด ในสถานที่ที่  
ผู้รับจ้างจัดหาให้ถูกหลักสุขาภิบาล โดยไม่มีการพักขยะค้างคืน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวนไม่น้อยกว่า 
๓,๗๕๐ ตัน  หรือภายในวงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เ ริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ แต่ไม่
เกินเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดและลักษณะของงานจ้าง ดังนี้ 
 ๑ . ผู้รับจ้างจะต้อง จัดเก็บขยะตามจุดที่เทศบาลฯก าหนด  พร้อมน าไปก าจัด โดยจัดเก็บขยะทุกวัน 
ยกเว้นวันอาทิตย์ 
 ๒. ให้ผู้รับจ้างรายงานปริมาณขยะท่ีจัดเก็บได้ของแต่ละวัน  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดเก็บขยะ 
 ๓. ภาระการจัดหารถบรรทุกขยะ น้ ามันเชื้อเพลิงเติมรถ คนงานเก็บขนขยะ วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้  
ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆเป็นของผู้รับจ้าง โดยต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถบรรทุก  กรณีเป็นการเช่ารถ
จะต้องแสดงหลักฐานการเช่า เช่น สัญญาเช่า คู่มือจดทะเบียนรถฯ  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้เช่าและผู้ให้เช่า   
    ๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ กรณีขยะของเทศบาลฯ ไปทิ้งนอกเขตเทศบาลฯ  และตรวจสอบพบว่า
เป็นการกระท าของผู้รับจ้าง 

    ๕. การเก็บขนฯ จะต้องมิใช่ขยะนอกเขตเทศบาลฯ หรือเป็นขยะที่ผู้ว่าจ้างมิได้อนุญาตให้จัดเก็บ  
  ๖. กรณีท่ีมีขยะตกค้างหรือมีขยะท่ียังไม่ได้จัดเก็บ ต้องจัดเก็บได้ภายใน ๑ ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง 
  ๗. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ก าจัดขยะ ของเทศบาล  และจะต้องแจ้งสถานที่ ที่จะน าขยะไป

ก าจัดให้ชัดเจน เช่น ชื่อ ที่อยู่ของสถานที่ที่น าขยะไปก าจัด  
  ๘. ผู้รับจ้างจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้ใช้พื้นที่ และท้องที่ในการถ่ายเทและก าจัดขยะ  โดยมี

หนังสือรับรองการเข้าใช้พ้ืนที่ ระยะเวลาการเข้าใช้พื้นที่ ตลอดอายุสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างท าสัญญาจ้างกับเทศบาล  
และต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขนและก าจัดมูลฝอย  ตามเทศบัญญัติต าบลยางเนิ้ง  ว่า
ด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๓  เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมฯข้อ ๒.๑  

 ๙. ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บแต่ละวันไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน / วัน 
 ร าคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) หรือ   ๑,๖๐๐ 

บาท / ตัน 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๒ . ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการ  สั่งให้นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
 ๓ .  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ / 
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕  
 ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 



                                                                                         

 

-๒- 
 ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว โดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น เชื่อถือ 
 ๖ . ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๕๔  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 
  (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซต์ศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 (๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึง 
๑๐.๓๐ น.  โดยพร้อมกัน ณ กองคลัง ( ชั้น ๓ ) เทศบาลต าบลยางเนิ้ง    
 ก าหนดยื่นเอกสารประ กวดราคา จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์ อบรมวิธีการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  มอบหมายเลขประจ าตัว ( USER  ID )  และรหัส ( Password )  และก าหนดประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ตามวัน  เวลาและสถานที่  ดังนี้. 
 ๑.  ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์  ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึง  ๑๑.๐๐  น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ที่ว่าการอ าเภอสารภี)  
 ๒.  ก าหนดอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และมอบหมายเลขประจ าตัว ( USER  ID )   
และรหัส ( Password ) ในวันที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๕๘  ได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.– ๑๕.๐๐  น. ณ บริษัท กสท  
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  สาขาเชียงใหม่  ส านักงานตั้งอยู่ เลขท่ี ๔๙๒ ถนนเชียงใหม่–ล าปาง ต าบลท่าศาลา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท ์๐๕๓–๒๖๑๑๗๔   

๓. ก าหนดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  สาขาเชียงใหม่       

       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประ กวดราคา จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอสิกส์  ในราคาชุดละ ๓๐๐ .- บาท   
(สามร้อยบาทถ้วน )  ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้  ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ระหว่างวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๘  
ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๘  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๔๒๐  ต่อ ๑๐๖  ใน  วันและเวลา
ราชการ  หรือสามารถดูประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลาง ได้ทางเวปไซต์ www.theyang.go.th  และเวปไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

ประกาศ  ณ วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

มนูญ  บูรณพัฒนา 

(  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  ) 
นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 

http://www.theyang.go.th/


                                                                                         

 

 
 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e – Auction ) เลขที่  E– จ. ๗ / ๒๕๕๘ 
การจ้างเหมาเก็บขนขยะและน าไปก าจัด ฯลฯ  

ตามประกาศเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ลงวันที่  ๗ กันยายน  ๒๕๕๘ 
................................... 

            ด้วยเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ เทศบาล” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   งานจ้างเหมาเก็บขยะในเขตเทศบาลต าบลยางเนิ้ง และน า
ขยะที่เก็บไปก าจัด ในสถานที่ที่  ผู้รับจ้างจัดหาให้ถูกหลักสุขาภิบาล โดยไม่มีการพักขยะค้างคืน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตัน  หรือภายในวงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เ ริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ แต่ไม่เกินเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดและลักษณะของงานจ้าง ดังนี้ 
 ๑ . ผู้รับจ้างจะต้อง จัดเก็บขยะตามจุดที่เทศบาลฯก าหนด  พร้อมน าไปก าจัด โดยจัดเก็บขยะทุกวัน 
ยกเว้นวันอาทิตย์ 
 ๒. ให้ผู้รับจ้างรายงานปริมาณขยะท่ีจัดเก็บได้ของแต่ละวัน  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดเก็บขยะ 
 ๓. ภาระการจัดหารถบรรทุกขยะ น้ ามันเชื้อเพลิงเติมรถ คนงานเก็บขนขยะ วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้  
ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆเป็นของผู้รับจ้าง โดยต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถบรรทุก  กรณีเป็นการเช่ารถ
จะต้องแสดงหลักฐานการเช่า เช่น สัญญาเช่า คู่มือจดทะเบียนรถฯ  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้เช่าและผู้ให้เช่า   
    ๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ กรณีขยะของเทศบาลฯ ไปทิ้งนอกเขตเทศบาลฯ  และตรวจสอบพบว่า
เป็นการกระท าของผู้รับจ้าง 

    ๕. การเก็บขนฯ จะต้องมิใช่ขยะนอกเขตเทศบาลฯ หรือเป็นขยะที่ผู้ว่าจ้างมิได้อนุญาตให้จัดเก็บ  
  ๖. กรณีท่ีมีขยะตกค้างหรือมีขยะท่ียังไม่ได้จัดเก็บ ต้องจัดเก็บได้ภายใน ๑ ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง 
  ๗. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ก าจัดขยะ ของเทศบาล  และจะต้องแจ้งสถานที่ ที่จะน าขยะไป

ก าจัดให้ชัดเจน เช่น ชื่อ ที่อยู่ของสถานที่ที่น าขยะไปก าจัด  
  ๘. ผู้รับจ้างจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้ใช้พื้นที่ และท้องที่ในการถ่ายเทและก าจัดขยะ  โดยมี

หนังสือรับรองการเข้าใช้พ้ืนที่ ระยะเวลาการเข้าใช้พื้นที่ ตลอดอายุสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างท าสัญญาจ้างกับเทศบาล  
และต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขนและก าจัดมูลฝอย  ตามเทศบัญญัติต าบลยางเนิ้ง  ว่า
ด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๓  เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมฯข้อ ๒.๑  

 ๙. ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บแต่ละวันไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน / วัน 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๑.๑  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์        
     ๑.๒  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

          ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง               
๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน              

  (๑)  หลักประกันซอง 
(๒)  หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม...   
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๑.๕  บทนิยาม                                   
       (๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

   (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 

   (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑                               
          (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒                            

       

            ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา    
       ๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        ๒.๒ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่ง
ให้นิติบุคคลหรือบคุคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ /หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๕ 
 ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิบัติไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
 ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐,๐๐๐. - บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว โดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ 
 ๒.๖ ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 
  (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                  (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่   เวปไซต์ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 (๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า   
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                       ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก  แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

               ๓.๑. ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                      (๑) ในกรณี ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                           (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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  (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

 (๒) ในกรณีผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (๓) ในกรณีผู้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ ระสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้า  
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)   

  (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ( ถ้ามี )  
  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) 

 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑)หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี) 
                        (๒) หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นท าการแทน        

   (๓) หลักประกันซอง ตามข้อ  ๕  

       (๔) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
       (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
    (๖) หลักฐานการ เป็นเจ้าของรถบรรทุก หรือหลักฐานการเช่าฯลฯ  ตามรายละเอียดและ

ลักษณะของงานจ้างข้อ ๓ 
   (๗) หนังสือแสดงสถานที่ท่ีจะน าขยะไปก าจัด หนังสือแสดงการยินยอมจากผู้ให้ใช้พ้ืนที่และ

ท้องที่ ในการถ่ายเทและก าจัดขยะ  หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯลฯ ตามรายละเอียดและลักษณะ
ของงานจ้างข้อ ๗ และข้อ ๘ 

   (๘) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.๖  (๒)     

๔.  การเสนอราคา  
      ๔.๑ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประ กวดราคาจ้างด้วย

ระบบอิเล็คทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน  

 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแสดงรายการ และหรือจ านวนพัสดุ /คน ที่ใช้ประจ าวัน เช่น   
จ านวนรถบรรทุก ปริมาตรของรถยนต์บรรทุกขยะ  จ านวนคนงาน  อุปกรณ์ ฯลฯ  
 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย  
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิอชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔ .๔ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการ ตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ   
ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ ทั้งนี้ นับแต่วันที่เทศบาลต าบลยางเนิ้งแจ้งให้เริ่มท างาน 

๔.๕ ก่อนยื่น... 
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 ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะของงานฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประ กวดราคาจ้ างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการด าเนินการประมูลตามโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะและน าไปก าจัดฯ   โดยระบุไว้ที่
หน้าซองว่า  “เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี E – จ. ๗/๒๕๕๘ ” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูล ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสารภี  (ที่ว่าการอ าเภอสารภี )  
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประ กวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด   
                   คณะกรรมการ ด าเนินการประมูล จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ประสงค์จะ เสนอราคา   
แต่ละรายว่าเป็นผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะ เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๕ (๑)     
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้ง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืน
ใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบแล้ว 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ด าเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ ประสงค์จะ เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๕ (๒)  คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น 
ผู้มีสิทธิผู้เสนอราคา  และเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน    
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะ เสนอราคากับ        
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ      
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด าเนินการประมูล  การวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการประมูลว่า กระบวนการประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และก าหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอ
ราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
 คณะกรรมการด าเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    (๑)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๙  

กันยายน ๒๕๕๘  ได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  สาขา
เชียงใหม่  ส านักงานตั้งอยู่ เลขท่ี ๔๙๒ ถนนเชียงใหม่–ล าปาง  ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   

 



                                                                                         

 

-๕- 
 

โทรศัพท์ ๐๕๓–๒๖๑๑๗๔  โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ าตัว ( User  ID) และรหัสผ่าน ( Password )   
เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอฯแล้ว 
 (๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองฯ  
 (๓) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้นที่  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
 (๔) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย   
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง  LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
 (๖) ผู้เสนอราคาที่  LOG  IN  แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคา   
ขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว   
 (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
  (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  
  (๙)  การประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลแบบปิดราคา (Sealed  Bid  Auction )   
 (๑๐)   ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐  นาที ไม่มีต่อเวลา ก่อนหมดเวลาระยะเวลาการประมูล 
๕  นาที จะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน) 
 (๑๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง  ในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(หนังสือข้อตกลง ๓  ฝ่าย)  ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
  

 ๕. หลักประกันซอง 
      ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท ( สามแสนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน
ต้ังแต่วันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมไปจนถึง  วันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี  
        ๕.๑  เงินสด 
                 ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นเอกสารประกวดราคา
จ้าง หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
 ๕.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งเวียน
ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔ (๑ )    
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                        หลักประกันซองตามข้อน้ี   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  จะคืนให้ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาหรือผู้ค้ า
ประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว    เว้นแต่ผู้มีสิทธเิสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธเิสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว    
                     การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 



                                                                                         

 

-๖- 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้   เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม    
                ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้ว   คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ประสงค์จะเสนอรายนั้น  เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือท่ีผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประ กวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลยาง
เนิ้ง เท่านั้น 
            ๖.๓ เทศบาลต าบลยางเนิ้งสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ   ผ่อน
ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                       (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลต าบล
ยางเนิ้ง 

                     (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประ กวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
                 ๖ .๔ ในการตัดสินการประ กวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการ ด าเนินการประมูล  หรือเทศบาลต าบลยางเนิ้งมีสิทธิให้ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคา  ชี้แจงข้อเท็จจริง  
สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาได้  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง มีสิทธิที่จะไม่
รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง  
                 ๖.๕ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ทรงไว้สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้าง  ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัด จ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลยางเนิ้งเป็นเด็ดขาด   ผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้ มีสิทธิ เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสิทธิ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรือเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
นั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
ของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
  ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประ กวดราคา จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่า    
ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ มีสิทธิ เสนอราคารายอื่น  
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕  เทศบาลต าบลยางเนิ้งมีอ านาจที่จะ ตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  
และเทศบาลต าบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 



                                                                                         

 

-๗- 
 

           ๗. การท าสัญญาจ้าง  
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลต าบลยางเนิ้งนับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลต าบลยางเนิ้งยึดถือ
ไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑  เงินสด 
 ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลต าบลยางเนิ้ง    โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน

หน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
 ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
ชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๒) 

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน

ตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง  ตามน้ าหนักของขยะที่เก็บขนและน าไปก าจัด  
ฯลฯ  โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ตามจ านวนน้ าหนักจริง  เมื่อคณะกรรมการได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท า
แล้วเสร็จ โดยเบิกจ่ายเป็นงวดๆละ ๑๕ วัน 

  ๙.  อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ( ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ )  ของค่าจ้าง

ตามสัญญาต่อวัน           

  ๑๐   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา

จ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของ งานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  วัน  -   เดือน  -  ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลยางเนิ้งได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๓  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  

          ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 ๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๙ ปรากฏตาม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งาน ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวดค่า ใช้สอย   ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มา     
ซึ่งบริการ ตั้งไว้  ๖,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท ( หกล้านบาทถ้วน )   
                         การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้อ่เม่ือเทศบาลต าบลยางเนิง้ไดร้ับการอนมัุติเทศบญัญัติ
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้วเท่านั้น  
     ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (หกล้านบาทถ้วน) หรือตันละ ๑,๖๐๐ บาท 

๑๑.๒  เมื่อเทศบาล... 
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     ๑๑.๒  เมื่อเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด  ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ มาเพ่ือ  งาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้มีสิทธิ เสนอราคาซึ่งเป็น  ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง  หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                          (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออ่ืน     

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                 ๑๑.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
เทศบาลต าบลยางเนิ้งแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) 
และ  (๗)  มิฉะนั้น เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ขอวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
                 ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิ เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๗  เทศบาลต าบลยางเนิ้งจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจาก      
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)   รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๑.๕  เทศบาลต าบลยางเนิ้งสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี )                              

   
 
 

                         สมพร  เรืองแยม้ 

เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
                                        วันที่  ๗  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 



                                                                                         

 

 
 

 


