
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ เลขที.่...E๑.../๒๕๕๕ 

การจา้งเก็บขนขยะภายในพื้นที่เทศบาลต าบลสุเทพ 

ตามประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ  ลงวันที่.........๒๒ พ.ย.๒๕๕๔...................... 
----------------------------------------  

ด้วย เทศบาลต าบลสุเทพ จะด าเนนิการจ้างเก็บขนขยะภายในพืน้ที่เทศบาลต าบลสุเทพ 

ตั้งแต่ วันที่  ๒ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  วงเงินงบประมาณ จ านวน 

๓,๗๔๔,๐๐๐  บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน )  ราคากลางตันละ ๑,๒๐๐ บาท โดย

วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  มีรายละเอียดดังนี.้- 

 ๑.  ภาระการจัดหารถบรรทุกขยะ  น้ ามันเชื้อเพลิงเตมิรถ  คนงานเก็บขนขยะ  วัสดุ-

เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เป็นของผู้รับจ้าง 

๒.  ท าการเก็บขนขยะภายในพืน้ที่เทศบาลต าบลสุเทพทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ 

๓.  กรณีที่มขียะตกค้าง หรอืมีขยะที่ยังไม่ได้จัดเก็บ ตอ้งจัดเก็บได้ภายใน ๑ วัน  นับจาก

เวลาที่ได้รับแจง้ 

๔.  มีเงื่อนไขการจา่ยเงนิค่าจา้งตามปริมาณที่เก็บขนจรงิ 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๑ แบบใบยื่นขอ้เสนอการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 จ านวน  หนา้ 

๑.๒ หนังสือแสดงเงื่อนไขการจา้งโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๓ ชุด)  

 จ านวน   หนา้ 

๑.๓ แบบสัญญาจา้ง จ านวน  หนา้ 

๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

(๑) หลักประกันซอง จ านวน  หนา้ 

(๒) หลักประกันสัญญา จ านวน   หนา้ 

๑.๕ บทนิยาม จ านวน  หนา้ 

(๑) ผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชเีอกสาร 

(๑) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ จ านวน  หนา้ 

(๒) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ จ านวน  หนา้ 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
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๒.๑  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๒ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทาง

ราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจง้เวียนชื่อแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับ

ผลของการสั่งใหน้ิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น  และ

ต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 

วันประกาศ ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรอืไม่เป็นผู้กระท าอันใดเป็นการขัดขวางการ

แขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 

๒.๔ ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึน้ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์และความคุ้มกันเช่นวา่นั้น 

๒.๕ ผูเ้สนอราคาต้องมีผลงานประเภท การเก็บขยะ ขนถ่ายขยะหรอืก าจัด                   

ในวงเงนิไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านแปดแสนบาทถ้วน) พร้อมแนบส าเนาหนังสือ

สัญญา  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หนว่ยงานตามกฎหมายว่าดว้ย

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลเชื่อถือ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 

๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) หา้งหุ้นสว่นสามัญหรอืหา้งหุ้นสว่นจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ส่วนผู้จัดการผู้มอี านาจควบคุม  (ถ้ามี) พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง   

(ข) บริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียน  นิตบิุคคล หนังสอืบริคณหส์นธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มอี านาจควบคุม (ถ้ามี) 

และบัญชผีูถ้ือหุน้รายใหญ่พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มใิช่นติิบุคคล 

ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นัน้  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุน้ส่วน (ถ้ามี) 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคารว่มกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า ให้ยื่น

ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รว่มค้า และในกรณีที่ผูเ้ข้าร่วม

ค้าฝา่ยใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่สัญชาติไทย  ก็ใหย้ื่นส าเนาหนังสอืเดินทาง หรอืผูร้่วมคา้ฝา่ยใด

เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
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(๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ ส าเนาใบทะเบียน ภาษีมูลคา่เพิ่ม (ถ้ามี) พร้อม

ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๕) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ให้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอ

ราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  พรอ้มส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ผู้มอบอ านาจ 

และผูร้ับมอบอ านาจ (กรณีผูม้ีอ านาจมอบอ านาจบุคคลอื่นกระท าการแทน) 

(๒) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 

(๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาสัญญาจ้างที่ระบุไว้ในหนังสือ

รับรองผลงาน พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๔) หลักฐานการเป็นเจ้าของรถ ได้แก่ คู่มอืจดทะเบียนรถ หรอืกรณีเป็นการ

เชา่รถจะต้องแสดงหลักฐานการเชา่ เช่น สัญญาเชา่ คู่มือจดทะเบียนรถ ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าและผูใ้ห้เชา่ 

(๕) ส าเนาใบเสร็จรับเงนิค่าซือ้เอกสารการประมูลจ้างดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๖) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

๓. การเสนอราคา 

๔.๑ ผูเ้สนอราคาต้องยื่นขอ้เสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารการประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน               

ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

โดยไม่มีการขูดลบหรอืแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้

เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ดว้ยทุกแห่ง 

๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณขยะและราคาที่เสนอ/ตัน  

๔.๓   ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย

เสนอราคาต่อหน่วย (ตัน) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาไห้ถูกต้อง  ทั้งนี ้ราคาที่เสนอจะต้อง

ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวเลขเป็นส าคัญ โดยคิด

ราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า      ๓๐     วัน นับแต่วัน

ยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และ

จะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๔ ผูเ้สนอราคาจะต้องก าหนดเวลาด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง

วันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๕  ทั้งน้ี ภายในวงเงนิงบประมาณ ๓,๗๔๔,๐๐๐ บาท 
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๔.๕ ก่อนยื่นใบเสนอการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้สนอราคาควร

ตรวจสอบดู ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการประมูล

จา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นใบเสนอการประมูลจ้างดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในเอกสารการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๖  ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่

ก าหนดไว้ให้ครบถ้วนยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา ในวันท่ี          ๑๙ ธ .ค.๒๕๕๔               

.ระหว่างเวลา ๐๙. ๐๐ น.–๑๑.๓๐ น.  ณ ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซือ้หรอืการจา้งของ อบต. 

ระดับอ าเภอ (หอ้งประชุมช้ัน ๓ ที่วา่การอ าเภอเมืองเชยีงใหม่)  โดยจ่าหนา้ซองถึงประธาน

คณะกรรมการประกวดราคา โดยระบุไว้ที่หนา้ซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารการ

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.E๑..../๒๕๕๕  ลงวันที่......๒๒ พ.ย.๒๕๕๔...................” 

 เมื่อพน้ก าหนดเวลายื่นใบเสนอการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการ E - Auction จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เสนอ

ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคาอื่น หรอืเป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑ .๕ (๑) 

ณ วันประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรอืไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามขอ้ ๓.๒

และแจ้งผูเ้สนอราคาแตล่ะรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

หรอืวิธีอื่นใดที่มหีลักฐานว่าผูเ้สนอราคารับทราบแล้ว 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการ E - Auction ก่อนหรอืในขณะที่มีการเสนอ

ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

ธรรมตามข้อ ๑ .๕ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอ

ราคาและยกเลิกการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเทศบาลต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้

เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแตค่ณะกรรมการฯ จะวินจิฉัยได้วา่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่

ให้ความร่วมมอืเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มกีารกระท า

ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

ผูเ้สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์

ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นหรือเป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผูใ้ห้บริการ

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจา้ง หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ

ขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้วา่ราชการจังหวัด ภายใน ๓  

วันนับแตว่ันที่ได้รับแจง้จากคณะกรรมการ E - Auction การวินจิฉัยอุทธรณ์ของผู้วา่ราชการจังหวัด

ให้ถือเป็นที่สุด 
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หากปรากฏต่อคณะกรรมประกวดราคาว่ากระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการ

ทางอเิล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการตอ่ไปให้แลว้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการฯ จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนมีสทิธิเสนอราคาพบปะหรอื

ติดตอ่สื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแก้ไขข้อขัดขอ้งแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป 

จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลอืก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา 

แตต่้องสิน้สุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแตค่ณะกรรมการฯ เห็นว่ากระบวนการ

เสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จได้โดยงา่ย  หรอืข้อขัดขอ้งไม่อาจแก้ไขได้ประธานคณะกรรมการฯ จะสั่ง

ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตน้กระบวนการเสนอราคา

ใหม่ โดยจะแจง้ให้ผู้มสีิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ 

ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มกีารขยายเวลาการเสนอราคา

เว้นผูว้่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

อย่างยิ่ง และในกรณีที่ผูว้่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นด้วยกับ ค าคัดค้านของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่

การยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้วา่

ราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเสนอราคา ดังกล่าวได้ 

๔.๗ ผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศเทศบาล

ต าบลจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ผูเ้สนอราคาต้องเข้าร่วมการอบรมวิธีการประมูลจ้างดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ที่ทางราชการก าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอ

ราคาจะได้รับเลขประจ าตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไข

และข้อเสนอทางดา้นเทคนิคแลว้ 

(๒) ผูเ้สนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลจ้างดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกสร์่วมกับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) ราคาเริ่มตน้ในการประมูลครัง้นี้ จะเริ่มที่   ๑,๒๐๐  บาท/ตัน 

(๔) ระยะเวลาในการประมูล ๓๐ นาที ไม่มีตอ่เวลา ก่อนหมดระยะเวลาการ

ประมูล ๕ นาที ระบบจะไม่แสดงสถานะของผู้ค้า (ซ่อนสัญลักษณ์ค้อน) 

(๕) กรณีราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ผูท้ี่เสนอราคาก่อนเป็นผู้ชนะการ

ประมูล 

(๖) ผูค้้าจะเสนอราคาที่ใดก็ได้ ยกเว้นส านักงานของตลาดกลาง 

(๗) กรณีมีการเสนอราคาใหม่ ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอราคาต่ ากว่าที่เคย

เสนอราคาไว้เดิม 
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(๘) ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน ๑๕ นาทีแรกของการประมูลอย่าง

น้อย ๑ ครั้ง มฉิะนั้นจะถูกตัดออกจากการเสนอราคา 

(๙) หา้มผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิน้แลว้ 

จะต้องยืนยันราคาตอ่ผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์และเทศบาลต าบล หลังจากจบการ

ประมูล    

(๑๐) ผูม้ีสทิธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 

จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการ

ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนีจ้ะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

๔. หลักประกันซอง 

๕.๑ ผูเ้สนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นใบเสนอการประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในอัตรารอ้ยละ ๕ ของราคาที่จัดหา จ านวน     ๑๘๗,๒๐๐    บาท 

(หน่ึงแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อย บาทถ้วน ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ า

ประกันตั้งแต่วันยื่นซองฯ ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง

อย่างใดดังต่อไปนี ้

(๑) เงินสด 

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยใหแ้ก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง

ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรอืก่อนหนา้นั้นไมเ่กิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังค้ าประกันดังระบุใน

ข้อ ๑.๔ (๑) 

(๔) หนังสือค้ าประกัน ของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรอื

บริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย์

และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจง้ช่ือเวียนให้สว่น

ราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันซองตามข้อนี ้เทศบาลต าบลจะคืนใหผู้เ้สนอราคา หรอืผูค้้ า

ประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบือ้งตน้เรียบร้อยแลว้ เว้นแต่ ผูเ้สนอราคารายที่

คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน ๓  ราย จะคืนใหต้่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรอืเมื่อผู้

เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคนืหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนไหโ้ดยไม่มี

ดอกเบีย้ 
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๕.๒ หลักเกณฑ์ในการยึดหลักประกันซองของผูค้้า  

 ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแลว้ไม่ยอมไปท าสัญญาให้ยึดหลักประกันซองของ

ผูค้้าในอัตรา ร้อยละ ๕ ของราคาที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี ้ให้ยึดหลักประกันซองในอัตราร้อย

ละ ๒.๕ ของราคาที่จัดหา 

(๑) ผูค้้าที่ยื่นเอกสารปลอม 

(๒) ผูค้้าที่เสนอราคาผิด เว้นแตเ่ป็นเหตุสุดวิสัยหรอืโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่

ตลาดกลางก าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอแล้วส่งแบบฟอร์มยนืยันการ

ประมูลผ่านโทรสาร 

(๓) ผูค้้าที่มพีฤติการณ์สมยอมราคา หรอืหลีกเลี่ยง หรอืขัดขวางการแขง่ขัน

ราคาอย่างเป็นธรรม 

(๔) ผูค้้าที่ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแตจ่ะเป็นเหตุ

สุดวิสัย และได้แจง้ให้คณะกรรมการด าเนินการประมูลหรอืตลาดกลางทราบภายในระยะเวลา

ประมูล 

(๕) ผูค้้าที่ไม่เสนอราคา หรอืเสนอราคาเท่ากับหรอืสูงกว่าราคาเริ่มตน้การ

ประมูล 

(๖) ผูค้้าที่ไม่ยนืยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

๖.๑ ในการประมูลครัง้นี้ เทศบาลต าบลจะพิจารณาตัดสินดว้ย ราคาต่อหน่วย 

(ตัน) 

๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นหลักฐานไม่

ถูกต้องหรอืไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตาม ขอ้ ๓  หรอืยื่นขอ้เสนอประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการ e-Auction จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้

ยื่นขอ้เสนอรายนั้น เว้นแตเ่ป็นผิดพลาดหรอืผดิหลงเพียงเล็กน้อยหรอืผดิพลาดไปจากเงื่อนไขของ

เอกสารประมูลจา้งในส่วนที่มิใชส่าระส าคัญทั้งนีเ้ฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่

เทศบาลต าบลเท่านั้น 

๖.๓ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พจิารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ

ผอ่นผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูล หรอืใน

หลักฐานการรับเอกสารประมูลจา้งของเทศบาลต าบล 

(๒) เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอ

ราคารายอื่น 
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(๓) ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล หรอืบุคคลธรรมดา หรอืลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา

อย่างหนึ่งอย่างใดหรอืทั้งหมดในใบเสนอการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการท าสัญญา 

คณะกรรมการ  e-Auction หรอืเทศบาลต าบลมีสทิธิใหผู้เ้สนอราคาชีแ้จงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ 

หรอืข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้สนอราคาได้เทศบาลต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาหรอืไม่ท า

สัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

๖.๕  เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรอืราคาหนึ่งราคาใดหรอื

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรอืขนาดหรอืเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจา้งเลยก็ได้

สุดแต่จะพิจารณาทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาล

ต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มไิด้ รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณา 

ยกเลิกการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผู้

เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอราคากระท าการโดยไม่

สุจรติ เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน

เป็นต้น 

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการประมูลจ้างดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ว่าผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้

เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเลคทรอนิกส์หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ตามข้อ ๑ .๕(๒)  เทศบาลต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือก

ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และเทศบาลต าบลจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาราย

นั้นเป็นผูท้ิง้งาน 

ในกรณีนี้หากผู้วา่ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้วา่ราชการ

จังหวัดมีอ านาจยกเลิกการประมูลราคาจ้างเหมาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ 

๖. การท าสัญญาจ้าง 

ผูช้นะการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญา

ดังระบุในข้อ ๑. ๓ กับเทศบาลต าบลภายใน ๗ วันท าการนับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ และจะต้องวาง

หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจา้งที่ประมูลจ้างดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังตอ่ไปนี ้ 
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(๑) เงินสด 

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยใหแ้ก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรอื

ก่อนหนา้นั้นไมเ่กิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังค้ าประกันดังระบุในข้อ

๑.๔ (๒) 

(๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรอืบริษัท

เงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย์และ

ประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจง้ช่ือเวียนให้สว่น

ราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูช้นะการ

ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

เทศบาลต าบล ก าหนด จา่ยเงนิค่าจา้ง ออกเป็นเดือน เดือนละ ๑ งวด ตาม

จ านวนน้ าหนักขยะ (ตัน) ที่เก็บขนจรงิ  เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ และคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างได้ลงนามตรวจรับเรียบร้อยแลว้     

๘. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ ๑ ๓ จะก าหนดในอัตราร้อยละ      ๐.๑๐        ของ

ค่าจา้งตามสัญญาต่อวัน 

๙. การรับประกันและความรับผิดชอบเสียหาย 

ผูช้นะการประมูลจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสอื หรอืท า

สัญญาจา้ง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกัน และรับผิดชอบความเสียหาย

ใดๆ ในระหว่างการเก็บขนขยะของผูร้ับจ้าง โดยผู้รับจา้งตอ้งรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ เรียบร้อย

ดังเดิมภายใน     ๓   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความเสียหาย 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

๑๑.๑  เงินคา่พัสดุในการจ้างครัง้นี้  ได้มาจากเงนิงบประมาณตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ

เทศบาลต าบลสุเทพได้รับอนุมัติเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วเท่านัน้ 

๑๑.๒ ผูเ้สนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรอืข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลต าบลจะริบหลักประกันซองหรอื
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เรียกร้องผูอ้อกหนังสอืค้ าประกันทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี ) 

รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ   

๑๑.๓ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเงื่อนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญา

ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวา่งระยะเวลาก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมาย และ

ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

    เทศบาลต าบลสุเทพ 

 
 

(นางสาวชวนพิศ   เพลัย) 

  หัวหนา้เจ้าหนา้ที่พัสดุ 

       วันที่.................๒๒ พ.ย. ๒๕๕๔...................................... 


