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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)
เลขที่

G).(9) 
(ร>ิ.๒ 
6).£ท

ธ).

ธ).

๑.๖

การจ้างจ้างเหมาเอกชนนำขยะไปกำจัด โดยประมาณการของปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด จำนวน ๙๐๐,๐00
กิโลกรัม

ตามประกาศ เทศบาลตำบลหย่วน 
ลงวันที ่ กันยายน ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหย,วน ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "เทศบาลตำบลหย่วน” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง 
จ้างเหมาเอกชนนำขยะไปกำจัด โดยประมาณการของปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ณ ณ จุดรวบรวมขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหย,วน โดยมีข้อแนะนำ 
และข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(ร. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดและขอบเขตของงาน
แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
สัญญามาตรฐานหน่วยงาน 
แบบหนังสือคํ้าประกัน 
(๑) หลักประกันสัญญา 
บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม,เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานขอ^รัฐไว ้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้'ที่!ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐหนตรี'ง่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเหศชองกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกสาง ขิงรวมถึงนิติบุคคลทีผู้ทิงงานเปนหุ้นส่านผู ้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลบันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขิอจัดจ้างแสะ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ดัง
กล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยี่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เหสบาล
ตำบลหย่วน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิฤ,ส์'.ห่รีอไม่เปนผู้กระหำการอันเป็นการขดขาางกา'3แข',,!,นอยาง 
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
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๒.๙ ไม่เชินผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ชี่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี
กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆจะ 

I ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงๆ ที่!มได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดข้ึอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.ร) ส่วนที่ ร) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อใปนี ้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มึอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถึอหุ้นราย 
ใหญ ่(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาขนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถึอสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 

ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณ ี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ

(๔.๑) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) (ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดที่!ด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งนี ้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ่ร) ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ร) ตามแบบในข้อ ร).๖ (ร))

I ให้ใดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบ'หนังสือนอน 
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รันนอนอำนาจ ทํงน ีหาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตานลฎหนายแล้ว1ห่านั้น 

(๒) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ
(๒.๑) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) (ถ้ามี)

(๓) สำเนาใบชื้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและชนาดอ่อน (SMEs)

(ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระนบจัดชื้อจัด



จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ร).๖ (๒) โดยไม'ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั้งนี ้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบชัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

I ๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี ้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
ส์าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๔00 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๔ วัน นับลัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันทึ่โด้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลหย่วน ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ๆลๆ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ในวันที.่................  ระหว่างเวลา................. น. ถึง.................. น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม,รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอรา
I คาใดๆ โดยเด็ดจาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประ๓ท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยีนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหย่วนผ่านทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็น^นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ต.£ 

(๑) หรือไม่ ทากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คพ" 
กรรมการๆ จะตัดรายซึ่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรนตานข้อ ร'-* 0ธ) 
และคณะกรรมการๆ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรน คณะกรรมการๆ จะตัดรายชีอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบลหย่วนจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าร 
เป็นผ้ทิ้งงาน เว้นแต่เทศบาลตำบลหย่วนจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนันมิไข่เป็นผู้ร็เรินให้มีการกระห้าต้งกล่า'3 

และไต้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเหศนาลติานลหย่าน 
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัต ิดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใข้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าส่กระนวนการเสนอราตา ตานวัน เาลา ห

I



I กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท,ีเสนอแล้วไมใต ้
(๕) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธ ี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้เทศบาลตำบล

หย่วนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ เทศบาลตำบลหย่วน จะ

พิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

^ จากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลหย่วนกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระ 

สำคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็ก 
น้อย คณะกรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

๕.๔ เทศบาลตำบลหย่วนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีตังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
ทางระบบจัดชึ้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบัญชีรายชื่อผู้ชึ้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด 
ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลหย่วน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อชัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส์าคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไต้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสบอรายอื่บ

๔.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พรือเพศบาสตำบสบย่าน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงซ้อเพ็จจริงเพินเดิน 
ได ้เทศบาลตำบลหย่วนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเพ็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะ 

I สมหรือไม,ถูกต้อง
๔.๖ เทศบาลตำบลหย่วนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด่ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดกึใด ้และอาจพิจารณาเลึอกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ 
จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารเนาจัดจ้างเสยก็ใด ้สุดแต่จะพิจารเนา พังน เพอประโยซน์ซอง 
ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลหย่วนเป็นเด็ดร)าด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใข้จ่าย 
หรือค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้งเทศบาลตำบลทย่วนจะพิจารณายกเล็กการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และล^ทษข ้
ยื่นข้อเสนอเป็นผ้ทิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยืนข้อเสนอท1ด้รับการคัดเสือกหรือไม่กดาน หากนเหตุทเชอสอไดวาการยนขอ 
เสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเพ็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรนดา หรือนิติบุคคลอนมายนข้อ 

เสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผ้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตำจนคาดหนายไต้ว่าโม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใด้ คณะกรรมการพิจารณาผลการน่ร•'กา)ดราคาอเลกท^®นกรอ 
เทศบาลตำบลหยวน จะให้ผู้ยืนข้อเสนอบันชีแจงและแสดงหสักรานทีทำโหเขอโดว’' ผยนขอเสนอสานารสดาเนน'งวน 
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จลนบุรพ ์หากคำซื้แจงไม่เป็นท่ีรับพิงโด้ เทศบาลตำบลหย่วน นีสีทธิที

http://www.gprocurement.go.th


จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือคำ 
เสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลหย่วน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลหย่วน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการVIจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

I ๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอ่ืนที่!ม่เกินร้อยละ ร)๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดชื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง 
ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใข่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งช้ืนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต4าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ 
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งช้ืนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดชื้อหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ถึอสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งชื้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งชื้นตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลตำบลทย่วน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลัก 
ประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์!ด ้ให้เทศบาลตำบล 
หย่วนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยไข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลหย่วนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำ

สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๖.๓ หนังสีอคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายชึ่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งเทศบาลตำบล'หย่วน ได้

รับมอบไว้แล้ว
i ๗. คำจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลหย่วนจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการพื่!ด้ห่วส์า1วจ็จวิง1,'วมราคาคอํ

หน่วย
กำหนดการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ ๑ งวด โดยเบิกจ่ายค่าจ้างตามยอดรวมปริมาแเขยะ 

มลฝอยที่นำไปกำจัดจริง ตามใบแจ้งหน้ี คูณด้วยจ้านวนเงินเอลี่ยต่อกิโลกรัมตามที่ผู้รับจ้างได้เ'สน®ราคา หารด้วย 

ปริมาณขยะ ๙๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม โดยเบิกจ่ายเม่ือปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาครบล้วนทุกบ่ร5'การ และคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้คูกต้องแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ

*



ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงจ้าง 
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรเนีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 
เทศบาลตำบลหย่วน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฟินดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วง 
นี้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฎิบ้ติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ 

ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย 
กว่า นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลหย่วนได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการช่อมแชมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดัง
เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

*
เทศบาลตำบลหย่วน 

กันยาบน ๒ cars๕

*** การจัดข์อจัดจ้างครังน ีจะมีการลงนามในสัญญาหรอข้อดกลงเป็นหนังสิอได้ต่อเชื่อเทศป้ญ{จัติ 
งบประมาณรายจ่ายประตำป็งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังกับใข้แล้วเพ่าชื่น****

กันยายน เอ£๖ร:

(ไเางสาวบุญVท; 

§อำนวยการกองคลัง


