
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลยางเนิ้ง     
เรื่อง   ประกวดราคาจางเหมาเก็บขนขยะและนําไปกําจัด ฯลฯ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

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

         ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  มีความประสงคจะประกวดราคาจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส   งานจางเหมาเก็บขยะในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และนําขยะท่ีเก็บไปกําจัด ในสถานท่ีท่ี  
ผูรับจางจัดหาใหถูกหลักสุขาภิบาล โดยไมมีการพักขยะคางคืน ประจําปงบประมาณ ๒๕ ๖๐ จํานวนไมนอยกวา 
๓,๗๕๗ ตัน  หรือภายในวงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เ ริ่มดําเนินการ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕ ๙ แต     
ไมเกินเดือนกันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดและลักษณะของงานจาง ดังนี้ 
 ๑ . ผูรับจางจะตอง จัดเก็บขยะตามจุดท่ีเทศบาลฯกําหนด  พรอมนําไปกําจัด โดยจัดเก็บขยะทุกวัน 
ยกเวนวันอาทิตย   โดยตองไมกอเหตุเดือดรอนรําคาญหรือสงผลกระทบตอบุคคลและสิ่งแวดลอม และตองไดรับ
อนุญาตจากทองท่ีดวย 
 ๒. ใหผูรับจางรายงานปริมาณขยะท่ีจัดเก็บไดของแตละวัน  เพ่ือเปนขอมูลในการจัดเก็บขยะ 
 ๓. ภาระการจัดหารถบรรทุกขยะ น้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถ คนงานเก็บขนขยะ วัสดุเครื่องมือเครื่องใช  
ตลอดจนอุปกรณตางๆเปนของผูรับจาง โดยตองแสดงหลักฐานการเปนเจาของรถบรรทุก  กรณีเปนการเชารถ
จะตองแสดงหลักฐานการเชา เชน สัญญาเชา คูมือจดทะเบียนรถฯ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบานของผูเชาและผูใหเชา   
    ๔. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ กรณีขยะของเทศบาลฯ ไปท้ิงนอกเขตเทศบาลฯ  และตรวจสอบพบวา
เปนการกระทําของผูรับจาง 

    ๕. การเก็บขนฯจะตองมิใชขยะนอกเขตเทศบาลฯ หรือเปนขยะท่ีผูวาจางมิไดอนุญาตใหจัดเก็บ  
  ๖. กรณีท่ีมีขยะตกคางหรือมีขยะท่ียังไมไดจัดเก็บ ตองจัดเก็บไดภายใน ๑ ชั่วโมงนับจากเวลาท่ีไดรับแจง 
  ๗. ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาสถานท่ีกําจัดขยะ ของเทศบาล  และจะตองแจงสถานท่ี ท่ีจะนําขยะไป

กําจัดใหชัดเจน เชน ชื่อ ท่ีอยูของสถานท่ีท่ีนําขยะไปกําจัด  
  ๘. ผูรับจางจะตองไดรับการยินยอมจากผูใหใชพ้ืนท่ี และทองท่ีในการถายเทและกําจัดขยะ  โดยมี

หนังสือรับรองการเขาใชพ้ืนท่ี ระยะเวลาการเขาใชพ้ืนท่ี ตลอดอายุสัญญาจางท่ีผูรับจางทําสัญญาจางกับเทศบาล  
และตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขนและกําจัดมูลฝอย  ตามเทศบัญญัติตําบลยางเนิ้ง  วา
ดวยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๓  เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมฯขอ ๒.๑  

 ๙. ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บแตละวันไมนอยกวา ๑๐ ตัน / วัน 
 ร าคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกลานบาทถวน) หรือ   ๑,๕๙๗ 

บาท / ตัน 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 ๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
    ๒ . ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการ  สั่งใหนิติบุคคล
หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
 ๓ . ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ / 
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕  

 ๔. ผูประสงค… 
 
 



                                                                                         

-๒- 
 ๔ . ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 ๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐. - บาท  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาเดียว โดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ี
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เชื่อถือ 
 ๖ . ตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๕๔  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 
  (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีเวปไซตศูนยขอมูล
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 (๓) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร   เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 กําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันท่ี ๙ กันยายน  ๒๕๕๙  ระหวางเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึง 
๑๐.๓๐ น.  โดยพรอมกัน ณ กองคลัง ( ชั้น ๓ ) เทศบาลตําบลยางเนิ้ง    
 กําหนดยื่นเอกสารประ กวดราคา จางดวยระบบอิเล็กทรอสิกส อบรมวิธีการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  มอบหมายเลขประจําตัว (USER ID )  และรหัส ( Password )  และกําหนดประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ตามวัน  เวลาและสถานที่  ดังนี.้ 
 ๑.  กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอ นิกส  ในวันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๕๙  
ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(ท่ีวาการอําเภอสารภี)  
 ๒.  กําหนดอบรมวิธกีารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนกิส  และมอบหมายเลขประจําตัว ( USER  ID )  
และรหสั (Password) ในวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙  ไดตั้งแตเวลา  ๑๐.๐๐น.–๑๕.๐๐ น.ณ บริษัท  กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  สาขาเชียงใหม  สํานักงานตั้งอยู เลขท่ี ๔๙๒ ถนนเชียงใหม–ลําปาง ตําบลทาศาลา  
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  โทรศัพท ๐๕๓–๒๖๑๑๗๔   

๓. กําหนดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๙ ระหวางเวลา  ๑๑.๐๐ น. ถึง 
๑๑.๓๐ น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  สาขาเชียงใหม       

       ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประ กวดราคา จางดวยระบบอิเล็กทรอสิกส  ในราคาชุดละ ๓๐๐ .- บาท   
(สามรอยบาทถวน)  ไดท่ีงานจัดเก็บรายได  สํานักงานเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ระหวางวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๙  ถึง
วันท่ี ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๙  สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๔๒๐ ตอ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ  
หรือสามารถดูประกาศ  รายละเอียดขอมูลราคากลาง ไดทางเวปไซต www.theyang.go.th  และเวปไซตของ
กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 

ประกาศ  ณ วันท่ี  ๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มนูญ  บูรณพัฒนา 

(  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  ) 
นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง 

 

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


                                                                                         

 
 

 

เอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e – Auction ) เลขท่ี  E– จ. ๙ / ๒๕๕๙ 
การจางเหมาเก็บขนขยะและนําไปกําจัด ฯลฯ  

ตามประกาศเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ลงวันท่ี  ๕  กันยายน  ๒๕๕๙ 
................................... 

            ดวยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “เทศบาล” มีความ
ประสงคจะประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   งานจางเหมาเก็บขยะในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และนํา
ขยะท่ีเก็บไปกําจัด ในสถานท่ีท่ี  ผูรับจางจัดหาใหถูกหลักสุขาภิบาล โดยไมมีการพักขยะคางคืน ประจําป
งบประมาณ ๒๕ ๖๐ จํานวนไมนอยกวา ๓,๗๕๗ ตัน  หรือภายในวงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เ ริ่ม
ดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ แตไมเกินเดือนกันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดและลักษณะของงานจาง ดังนี้ 
 ๑ . ผูรับจางจะตอง จัดเก็บขยะตามจุดท่ีเทศบาลฯกําหนด  พรอมนําไปกําจัด โดยจัดเก็บขยะทุกวัน 
ยกเวนวันอาทิตย   โดยตองไมกอเหตุเดือดรอนรําคาญหรือสงผลกระทบตอบุคคลและสิ่งแวดลอม และตองไดรับ
อนุญาตจากทองท่ีดวย 
 ๒. ใหผูรับจางรายงานปริมาณขยะท่ีจัดเก็บไดของแตละวัน  เพ่ือเปนขอมูลในการจัดเก็บขยะ 
 ๓. ภาระการจัดหารถบรรทุกขยะ น้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถ คนงานเก็บขนขยะ วัสดุเครื่องมือเครื่องใช  
ตลอดจนอุปกรณตางๆเปนของผูรับจาง โดยตองแสดงหลักฐานการเปนเจาของรถบรรทุก  กรณีเปนการเชารถ
จะตองแสดงหลักฐานการเชา เชน สัญญาเชา คูมือจดทะเบียนรถฯ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบานของผูเชาและผูใหเชา   
    ๔. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ กรณีขยะของเทศบาลฯ ไปท้ิงนอกเขตเทศบาลฯ  และตรวจสอบพบวา
เปนการกระทําของผูรับจาง 

    ๕. การเก็บขนฯ จะตองมิใชขยะนอกเขตเทศบาลฯ หรือเปนขยะท่ีผูวาจางมิไดอนุญาตใหจัดเก็บ  
  ๖. กรณีท่ีมีขยะตกคางหรือมีขยะท่ียังไมไดจัดเก็บ ตองจัดเก็บไดภายใน ๑ ชั่วโมงนับจากเวลาท่ีไดรับแจง 
  ๗. ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาสถานท่ีกําจัดขยะ ของเทศบาล  และจะตองแจงสถานท่ี ท่ีจะนําขยะไป

กําจัดใหชัดเจน เชน ชื่อ ท่ีอยูของสถานท่ีท่ีนําขยะไปกําจัด  
  ๘. ผูรับจางจะตองไดรับการยินยอมจากผูใหใชพ้ืนท่ี และทองท่ีในการถายเทและกําจัดขยะ  โดยมี

หนังสือรับรองการเขาใชพ้ืนท่ี ระยะเวลาการเขาใชพ้ืนท่ี ตลอดอายุสัญญาจางท่ีผูรับจางทําสัญญาจางกับเทศบาล  
และตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขนและกําจัดมูลฝอย  ตามเทศบัญญัติตําบลยางเนิ้ง  วา
ดวยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๓  เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมฯขอ ๒.๑  

 ๙. ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บแตละวันไมนอยกวา ๑๐ ตัน / วัน 
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 
 ๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

      ๑.๑  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส        
     ๑.๒  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส   

          ๑.๓  แบบสัญญาจาง               
๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน              

  (๑)  หลักประกันซอง 
(๒)  หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม...   

 



                                                                                         

                                 -๒- 
 

๑.๕  บทนิยาม                                   
       (๑)  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

   (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 

   (๑)  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑                               
          (๒)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒                            

       

            ๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา    
       ๒.๑  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
        ๒.๒ ผูประสงคจะ เสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่ง
ใหนิติบุคคลหรือบคุคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๒.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  และ /หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.๕ 
 ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิบัติไมยอมข้ึนศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 
 ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา  ๑,๐๐๐,๐๐๐. - บาท  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาเดียว โดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ี
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเชื่อถือ 
 ๒.๖ ตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง  
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรฐั พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้ 
  (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                  (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลตําบลยางเนิ้ง  ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีเวปไซต    
ศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 (๓) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร   เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา   
ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

                       ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน โดยมิตองใสซองปดผนึก  แยกเปน ๒ สวน คือ 

               ๓.๑. สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                      (๑) ในกรณี ผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
                           (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัท... 
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  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี)  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

 (๒) ในกรณีผู ประสงคจะ เสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๓) ในกรณีผูผูประสงคจะเสนอราคาเปนผู ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีท่ีผูเขารวมคา  
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑)   

  (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  ( ถามี )  
  (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) 

 

 ๓.๒ สวนที่ ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (๑)หนังสือแสดงเง่ือนไขการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยตองลงนาม พรอมประทับตรา 
(ถามี) 
                        (๒) หนังสือมอบอํานาจ  ซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนทําการแทน        

   (๓) หลักประกันซอง ตามขอ  ๕ 

       (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
       (๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
    (๖) หลักฐานการ เปนเจาของรถบรรทุก หรือหลักฐานการเชาฯลฯ  ตามรายละเอียดและ

ลักษณะของงานจางขอ ๓ 
   (๗) หนังสือแสดงสถานท่ีท่ีจะนําขยะไปกําจัด หนังสือแสดงการยินยอมจากผูใหใชพ้ืนท่ีและ

ทองท่ีในการถายเทและกําจัดขยะ  หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯลฯ ตามรายละเอียดและลักษณะ
ของงานจางขอ ๗ และขอ ๘ 

   (๘) บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ  ๑.๖  (๒)     

๔.  การเสนอราคา  
      ๔.๑ ผูประสงคจะ เสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประ กวดราคาจางดวย

ระบบอิเล็คทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ
ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน  

 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองแสดงรายการ และหรือจํานวนพัสดุ /คน ท่ีใชประจําวัน เชน   
จํานวนรถบรรทุก ปริมาตรของรถยนตบรรทุกขยะ จํานวนคนงาน  อุปกรณ ฯลฯ  
 ๔.๓ ผูประสงคจะ เสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย  
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิอชอบราคาท่ีตนเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔ .๔ ผูประสงคจะ เสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการ ตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ   
ทุกวัน ยกเวนวันอาทิตย ท้ังนี้ นับแตวันท่ีเทศบาลตําบลยางเนิ้งแจงใหเริ่มทํางาน 

๔.๕ กอนยื่น... 
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 ๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะของงานฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางท้ังหมดเสียกอนท่ี
จะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประ กวดราคาจ างดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จาหนา
ซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลตามโครงการจางเหมาเก็บขนขยะและนําไปกําจัดฯ  โดยระบุไวท่ี
หนาซองวา  “เอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี E – จ. ๙/๒๕๕๙ ” ยื่นตอคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูล ในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ  ศูนยขอมูลขาวสาร
การจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอสารภี  (ท่ีวาการอําเภอสารภี )  
 เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประ กวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด   
                   คณะกรรมการ ดําเนินการประมูล จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ประสงคจะ เสนอราคา   
แตละรายวาเปนผู ประสงคจะ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผู ประสงคจะ เสนอราคารายอ่ืน  หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผู ประสงคจะ เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๕ (๑)     
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจง
ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืน
ใดท่ีมีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคาทราบแลว 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการ ดําเนินการประมูล กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคา ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสวามีผู ประสงคจะ เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 
๑.๕ (๒) คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู ประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา รายนั้นออกจากการเปน ผูมี
สิทธิผูเสนอราคา  และเทศบาลตําบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผู ประสงคจะ เสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูท้ิงงาน    
 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุ เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผู ประสงคจะ เสนอราคารายอ่ืน  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู ประสงคจะ เสนอราคากับ        
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูประสงค
จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ      
ผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูล  การวินิจฉัยอุทธรณ ของ
ผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลวา กระบวนการประกวดราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลอาจใชดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกําหนดวัน และเวลา เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอ
ราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
 คณะกรรมการดําเนินการประมูลสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพ่ือใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

 ๔.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
    (๑)  ผูเสนอราคาจะตองเขารับการอบรมวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ในวันที่ ๒๘  

กันยายน ๒๕๕๙   ไดตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น. ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน)  สาขา
เชียงใหม  สํานักงานตั้งอยู เลขที่ ๔๙๒ ถนนเชียงใหม–ลําปาง  ตําบลทาศาลา  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม   

                                                                                                 โทรศัพท... 

 



                                                                                         

-๕- 
 

โทรศัพท ๐๕๓–๒๖๑๑๗๔ โดยผูเสนอราคาจะไดรับเลขประจําตัว (User ID) และรหัสผาน (Password) เม่ือผู
เสนอราคาผานคุณสมบัติ เง่ือนไข และขอเสนอฯแลว 
 (๒) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองฯ  
 (๓) ราคาเริ่มตนของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเริ่มตนท่ี  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
 (๔) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย   
ท้ังปวงไวดวยแลว 
 (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาตอง  LOG  IN  เขาสูระบบ 
 (๖) ผูเสนอราคาท่ี  LOG  IN  แลวจะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอในการ
ประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประมูล และจะตองเสนอลดราคา   
ข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาเริ่มตนในการประมูลฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว   
 (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยัน
ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด  
  (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  
  (๙)  การประมูลครั้งนี้เปนการประมูลแบบปดราคา (Sealed  Bid  Auction )   
 (๑๐)   ระยะเวลาในการประมูล  ๓๐  นาที ไมมีตอเวลา กอนหมดเวลาระยะเวลาการประมูล 
๕  นาที จะไมแสดงสถานะของผูคา (ซอนสัญลักษณคอน) 
 (๑๑) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในขอตกลง  ในการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(หนังสือขอตกลง ๓  ฝาย) รวมกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส และเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
  

 ๕. หลักประกันซอง 
      ผูประสงคจะ เสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  จํานวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท ( สามแสนบาทถวน)  โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ต้ังแตวันย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครอบคลุมไปจนถึง  วันส้ินสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี  
        ๕.๑  เงินสด 
                 ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาลตําบลยางเน้ิง  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีย่ืนเอกสารประกวดราคา
จาง หรือกอนหนาน้ันไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
 ๕.๓  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซึ่งไดแจงเวียน
ชื่อใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ  ๑.๔ (๑ )    
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                        หลักประกันซองตามขอน้ี   เทศบาลตําบลยางเน้ิง  จะคืนใหผู ประสงคจะ เสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว    เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว    
                     การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

 



                                                                                         

                                                           -๖- 

 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้   เทศบาลตําบลยางเนิ้งจะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวม    
                ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ ๔ แลว   คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผู ประสงคจะเสนอรายนั้น  เวนแต
เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประ กวดราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลตําบลยาง
เนิ้ง เทานั้น 
            ๖.๓ เทศบาลตําบลยางเนิ้งสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ   ผอน
ผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
                       (๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารการประกวดราคาจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลตําบล
ยางเนิ้ง 

                     (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประ กวดราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 
                 ๖ .๔ ในการตัดสินการประ กวดราคาจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการ ดําเนินการประมูล  หรือเทศบาลตําบลยางเนิ้งมีสิทธิใหผู ประสงคจะ เสนอราคา  ชี้แจงขอเท็จจริง  
สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผู ประสงคจะ เสนอราคาได  เทศบาลตําบลยางเนิ้ง มีสิทธิท่ีจะไม
รับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง  
                 ๖.๕ เทศบาลตําบลยางเนิ้ง ทรงไวสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจาง  ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัด จางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลยางเนิ้งเปนเด็ดขาด   ผู ประสงคจะ
เสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได  รวมท้ังเทศบาลตําบลยางเนิ้งจะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผู มีสิทธิ เสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผู มีสิทธิ
เสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
   ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลหรือเทศบาลตําบลยางเนิ้งจะใหผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได เทศบาลตําบลยางเนิ้งมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา
ของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
  ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประ กวดราคา จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส วา    
ผูประสงคจะ เสนอราคาท่ี ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาท่ีมี ผลประโยชนรวมกันกับผู มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน  
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕  เทศบาลตําบลยางเนิ้งมีอํานาจท่ีจะ ตัดรายชื่อผู มีสิทธิเสนอราคาดังกลาว  
และเทศบาลตําบลยางเนิ้งจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
 



                                                                                         

-๗- 
 

           ๗. การทําสัญญาจาง  
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา 
ดังระบุในขอ ๑.๓ กับเทศบาลตําบลยางเนิ้งนับถัดจากวันทีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลตําบลยางเนิ้งยึดถือ
ไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 ๗.๑  เงินสด 
 ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลยางเนิ้ง   โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา

นั้นไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
 ๗.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจง
ชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๒) 

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพัน

ตามสัญญาจางแลว 

 ๘.  คาจางและการจายเงิน 
  เทศบาลตําบลยางเนิ้งจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจาง  ตามน้ําหนักของขยะท่ีเก็บขนและนําไปกําจัด  
ฯลฯ  โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑตามจํานวนน้ําหนักจริง  เม่ือคณะกรรมการไดทําการตรวจสอบผลงานท่ีทํา
แลวเสร็จ โดยเบิกจายเปนงวดๆ ละ ๑๕ วัน 

  ๙.  อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๕ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ( ศูนยจดุหนึ่งศูนย ) ของคาจางตาม

สัญญาตอวัน           

  ๑๐   การรับประกันความชํารดุบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา

จางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ งานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา  ๑  วัน  -   เดือน  -  ป  นับถัดจากวันท่ีเทศบาลตําบลยางเนิ้งไดรับมอบงาน  โดยผูรับจาง
ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๓  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

  

          ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ
 ๑๑.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕ ๖๐ ปรากฏตาม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวดคา ใชสอย   ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมา     
ซ่ึงบริการ ตั้งไว  ๖,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท ( หกลานบาทถวน )   
                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือเทศบาลตําบลยางเนิ้งไดรับการอนุมัติเทศบัญญัติ
งบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  แลวเทานั้น  
     ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  เปนเงิน  
ท้ังสิ้น  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (หกลานบาทถวน) หรือตันละ ๑,๕๙๗ บาท 

๑๑.๒  เม่ือเทศบาล... 
 

 



                                                                                         

-๘- 
 

     ๑๑.๒  เม่ือเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดคัดเลือกผูมีสิทธเิสนอราคารายใด  ใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางตามประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็ กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ มาเพ่ือ  งาน
จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผูมีสิทธิ เสนอราคาซ่ึงเปน  ผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง  หรือซ้ือขายของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                          (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเปน
ของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนในบรรทุกโดยเรืออ่ืน     

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
                 ๑๑.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
เทศบาลตําบลยางเนิ้งแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) 
และ  (๗)  มิฉะนั้น เทศบาลตําบลยางเนิ้งจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ขอวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   
                 ๑๑.๔ ผูมีสิทธิ เสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลยางเนิ้ง ไดคัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดระบุในขอ ๗  เทศบาลตําบลยางเนิ้งจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกรองจาก      
ผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)   รวมท้ังจะพิจารณา
ใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๑.๕  เทศบาลตําบลยางเนิ้งสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี )                              

   
 
 

                                                     สมพร  เรืองแยม 
 
 

เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
                                        วันท่ี  ๕   เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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