
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)

เลขที ่๐๐๑/๒๕๖๕ 

การจ้างค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย 

ตามประกาศ เทศบาลดำบลหย’วน 

ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหย'วน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลหย,วน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างค่า 

จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เทศบาลตำบลหย'วน โดยมีข้อแนะนำและ 

ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผ้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ่๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ่๒ 

๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานชองรัฐไว้ 

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่โม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการตามระเบียนที่วัฐนนตวีว่า,าาว 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศชยงกรมบัญชีกกาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นนู้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลบันด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชีอจัคจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ดัง

กล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทคบวล



ตำบลหย่วน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัด'ขวางการแข่งขันอย่าง 

เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสีทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบ้ติดังน้ี

กรเนีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆจะ 
ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ .และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย
กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 

นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไมได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญขวน
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทา'5ระนนจดัขึ้อจดัจา้ง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที ่0 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสำเนาลูกต้อ'5
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการมูจัดการ ผูมอำนาจควบคุม (ถาม) และบญชผูถอหุนราย 

ใหญ ่(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมีใข่นิติบุคคส ให้ยน 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามึ) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถึอสญร'าติไทย พร้อมทั้งรับรอ'5สำเนา 

ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยนสำเนา 

สัณณาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทระบุไว้ใน (®) หรือ (to) ของผู้ร่วมคา แลวแตกรณ 
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) (ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทา'5ระบบจัตขึ้รจ้ต 

จ้างภาครัชิด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในขอ ด.๖ (ด) โดยไม่ต้องแนบในรูป็แบบ PDF Fils (Portable Document 

Format)
ทั้งนี ้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสววส่วนนึ ่๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอคส'1รส่วนหี ่๑ ตามแบบไนจ้อ *•๖ (๑) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม,ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ด ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณีที่ผ้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจไหบุคคลอนกระทำการแทนไหแนบหนงส์0มอบ 

อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมป็ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตน,ของผู้มอบอ’'1นาจและมู้ร,้บมอบอำนาจ ทังน ีหาก



ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วIท่านั้น
(๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ล้ามี)
(๓) บัญขีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่!ด้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ด.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งนี ้เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ครบ 

ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

«r. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ีโดยไม,มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบล้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคาต่อหน่วย ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังบ ีราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง 
ตัวเลขและตัวหนังสือ ล้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึ่งรวมค่า 

ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๒<£o วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้และจะถอนการIสนอราคามีได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาตำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๑๔ วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่!ด้รับหนังสือแจ้งจาถ เทศบาลตำบลหย่วน ให้เริมทำงาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด •'เลา ให้

ถี่ล้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตานเงื่รนไร1 ไน 

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างกาครัฐต้าอ

อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา 

ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้ายอิเล็กทรรบีกน1กณ‘ด้
เมื่อท้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอวา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสา,5

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 

เสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหย่านผ่านทางระบบจัดชอจัดว้างกาศร็ฐด้วย®เลกทรอ^ก^
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินกว'5ตววจสอน 

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นซัอเสนอววยอื่นตามจ0ั <*■๕ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฎว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประไยชน์ร่วมกันกันมู้ยื่นจั®เสนอรายอน คณะ 
กรรมการๆ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากกาว1ปนมู้ยนจอัเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมกาวพีจาวเนาผลกาวปวะกวดวาคาอิเถก้ทวอนิก^ว,า ก่อนทรือไนชเนะท 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายไดกระทำการอันเป็นการชัดชวางกาวแข่งจันออ่'1งเป็น5รรมตามข้อ ๑•๕ (๒) 
และคณะกรรมการๆ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดชวางการแข่งชันออ่าง1^น5ววน คเนะกววมกาว*1 จะตดรายชื่อ



ผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ยืนข้อเสนอ และเทศบาลตำบลหย'วนจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว 

เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่เทศบาลตำบลหย,วนจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืนข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้!เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว 

และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลตำบลหย,วน 

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะตุ้องปฏิน้ต ิดังนี้
(๑) ปฏิบ้ติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษึมูลค่าเพิ่ม และภาษียื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู,กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไมใต้ 

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธ ี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไขต ์www.gprocurementgo.th

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบล 

ทย'วนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลหย่วน จะ
พิจารณาจาก ราคาต่อหน่วย

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม'ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม,ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเซพาะของพัสดุที่จะข้างไม่ครนถ้าน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลหย'วนกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกาดราคาอีเล็กพรซนิกส์ในส่านพ่ืนิใขส่าระ 
สำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียนต่อผู้ยื่นข้อเสนอราออื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็ก 

น้อย คณะกรรมการ'ๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ เทศบาลตำบลหย่วนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มิการผ่อนผัน

ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดข้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบนการจัด 

ซื้อจัดข้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลทย่าน
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดชีอจัดข้างด้วย

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก,ผู้ยนข้อเสนอรายอน
๔.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลทย่าน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพี่นเดิน 

ได ้เทศบาลตำบลหย,วนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเทจจริงดังกล่าวไม'มีความเหมาะ 
สมหรือไม่ถูกต้อง

๔.๖ เทศบาลตำบลหย่วนทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกข้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจ

http://www.gprocurementgo.th


จะยกเลิกการประกวดราคาอิ1ด็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของ 

ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัด่สินของเทศบาลตำบลหย,วนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย 

หรือคำเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้งเทศบาลตำบลหย,วนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ 

ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอทโด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหุตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อ 

เสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อ 

เสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายทิ้เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
เทศบาลตำบลหย,วน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงาน 

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบุรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงได ้เทศบาลตำบลหย่วน มีสิทธิที ่
จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี ้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่า 

เสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลหย,วน
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลหย่วน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฎว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท้โด้รับการคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 

กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอชึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตรสุดของผู้ย่ืนข้อ

เสนอรายอื่นทึ่โม่เกินร้อยละ ต๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดชี้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง 
ลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 

๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมด้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนี้ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง

เป็นผู้ประกอบการ SMEs
๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอช่ึงมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถึอสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตั๋าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ 

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถึอสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนี้ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลตำบลหย,วน ภายใน ๗ วัน นับสัดจากวันทิ้โด้รับแจ้ง และจะต้องวางหลัก 
ประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้ให้เทศบาลตำบล 

หย,วนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนี้งอย่างใดดังต่อไปน้ี 

๖.๑ เงินสด
๖.๖ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสังจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลหย่วนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำ

สัญญา หรือก่อนVIน้านั้น ไม,เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภฺายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีโด้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม



รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.£ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอญ.นี้ยภายใน ๑๕ วันนับลัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้รับจ้าง) ท้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให ้โดยไม,มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างช่ืงเทศบาลตำบลหย,วน ได้

รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลตำบลหย่วนจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการทึ๋1ด้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อ

หน่วย ต่อไปนี้

ตามสัญญาเป็นงวดงาน โดยแบ่งงวดงาน ออกเป็น ๗ งวดงาน (เบิกจ่าย ๗ งวดเงิน) โดยเบิกจ่าย 

เงินค่าจ้าง ทุกวันสินเดือนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามยอดรวมปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดได้จริง โดยใช้ข้อมูลการ 
ชั่งนํ้าหนัก ณ ศูนย์ชั่งนํ้าหบักที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ ตามใบแจ้งหน้ีโดยเบิกจ่ายเมื่อปฏิบิตงานเป็นไปตามเงื่อนไข 

สัญญาครบล้วนทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว (ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับ 

ผู้รับจ้างตามปริมาณขยะที่ชั่งได้จริงตามใบชั่งนํ้าหนักขยะ ในอัตรากิโลกรัมละ ๓.๑๐ บาท แตใม1เกินวงเงิน 

๑,๕๒๘,๗๗๙.๔๘ บาท )

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไมได้รับอนุญาตจาก 
เทศบาลตำบลหย,วน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่านืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วง 

นัน

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิป็ติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ 

ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม,น้อย 

กว่า 0 วัน นับสัดจากวันที่เทศบาลตำบลหย,วนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการช่อมแชมแก้ไขให้ใช้การได้

ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับสัดจากวันที่โด้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
ao. ข้อสงวนสิทธิในการยี่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๕
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเม่ือ เทศบาลตำบลหย่วนได้รับอบุม้ติเงินค่าจ้างจาก 

เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลหย่วนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และไต้ตกลง 

จ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง 
ประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฎิน้ติตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าทำ ภายใน ๗



-

วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือชื้อ,ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรีอไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรือฺอื่นที่มิใช่เรือ 

ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏินัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลหย่วนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลง 

ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลหย่วนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียก 

ร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการย่ืนข้อเสนอทันท ีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ล้ามี) รวม 

ทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ เทศบาลตำบลหย่วนสงวนสีทธึ๋ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา 

ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีท,ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลหย่วน คำวินิจฉัยด้งกล่าวให้ถือเป็นทีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอ 

ไม่มีสีทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ เทศบาลตำบลหย่วน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได ้โดยที่ผู้ยื่นข้อ 

เสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลหย่วนไม่ได้
(๑) ไม่ได้รับการชัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแตใม่เพืยงพอที่จะ

ทำการจัดจ้างครั้งน้ีต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที'ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก,เทศบาลตำบลหย่วน 

หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลหย'วน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี ้หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 

ทำสัญญากับเทศบาลตำบลหย่วน ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลหย่วน 

๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๕

เนงลๆ'??)-?ษฐา บุญทา) 

ผูอ้ำนวยการกองคลัง


