
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
เร่ือง  สอบราคาจางเหมาบรกิารจัดเก็บขยะมูลฝอยและนําไปกําจัดของเทศบาลตําบลลวงเหนือ 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
ดวยเทศบาลตาํบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะสอบราคาจาง

บริการจัดเก็บขยะและนําไปกําจัด ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลวงเหนอื ประจําปงบประมาณ 2554  หวงเวลาตัง้แต
เดือนพฤศจกิายน  2553   เปนตนไป  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.  ผูรับจางตองทําการเก็บขนขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลวงเหนอื วันอังคาร วนัพฤหัสบดี วนั
เสาร และวนัอาทิตย ตามแผนการจัดเก็บที่เทศบาลตําบลลวงเหนือกําหนดไว และนําไปกําจดั หวงระยะเวลาตัง้แต 
เดือนพฤศจกิายน  พ.ศ.2553  เปนตนไป 

2.   ผูรับจางตองนําขยะที่จัดเก็บไดไปทําการชั่ง ณ สถานที่ที่เทศบาลตําบลลวงเหนือกําหนดทุก
คร้ังที่จัดเก็บโดยผูรับจางตองจัดทํารายงานใหเทศบาลทราบเปนหนังสือ ทุก ๆ 15 วัน และสรุปผลการจัดเก็บทุก 15 
วัน  เพื่อประกอบการเบิกจาย 

3.  ราคากลางที่กําหนด ตันละไมเกิน  1,800.- บาท (หนึ่งพันแปดรอยบาทถวน)   กําหนดจายเงิน
คาจางตามน้ําหนักที่ช่ังได  

4.  ใหผูเสนอราคา เสนอราคาตอหนวย (ตอตัน) เทานัน้ 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัตดิังตอไปนี ้

1.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางดังกลาว 
2.  ไมเปนผูทีถู่กระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ    รัฐวิสาหกจิ    หรือหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวยีนชื่อแลว 
3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
4.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลลวง

เหนือ ในวันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาจางครั้งนี้ 

5.    ผูเสนอราคาจะตองนําขยะของเทศบาลไปกําจัดโดยวิธีที่ถูกตองไมเปนปญหาตอส่ิงแวดลอม
และประชาชน 

6.    ผูเสนอราคาจะตองระบุสถานที่ที่จะนําขยะไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาล พรอมแสดงหลักฐาน
การยินยอมใหนําขยะของเทศบาลตําบลลวงเหนือไปยังสถานที่นั้น 

/กําหนดดูสถานที่..... 
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กําหนดดูพื้นที่และรับฟงแผนการจัดเก็บในวันที่ 22 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2553 ระหวางเวลา     
10.00 น. - 12.00 น. และยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่  18  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553  จนถึงวันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ.2553 ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ หรือจะสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับกอนวันเปดซองสอบราคาก็ได ในกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณียใหถือวันและเวลาที่
เทศบาลลงรับจากไปรษณียเปนการรับซอง โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่   
1/2554”  มายังสํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ เลขที่ 299 หมูที่ 2 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม  50220  หรือจะยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่  2  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ตั้งแตเวลา 09.00 ถึง   
10.00 น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอดอยสะเก็ด  (ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด หอง
ประชุม 2 ช้ัน 2)  เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  กําหนดเปดซองสอบราคาใน
วันที่  3  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2553  เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับ
อําเภอดอยสะเก็ด  (ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด  หองประชุม  2  ช้ัน 2 ) 

  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  งบประมาณรายจาย
ประจําป  พ.ศ. 2554  

ผูสนใจติดตอขอซ้ือแบบและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-  บาท (หารอยบาทถวน)  ไดที่
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนอื เลขที่ 299 หมูที่ 2 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม 
50220  ตั้งแตวันที่ 18  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2553  ถึงวันที่ 1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2553  หากมอบหมายใหบคุคล
อ่ืนดําเนนิการแทนตองมีหนงัสือมอบอํานาจเพื่อการนัน้ดวย หรือสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลข  053-865901  

ในวนัและเวลาราชการ  และ www.loungnuae.com 

ประกาศ   ณ  วันที่   15   เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2553 

 
                     (ลงชื่อ) 

       (นายดวงแกว  สะอาดลวน) 
                                                                        นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจาง   เลขที่   1 / 2554 
สอบราคาจางเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนําไปกําจัดของเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ 

ตามประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ   ลงวันท่ี  15  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2553 
---------------------------------------------------------------------------- 

 ดวยเทศบาลตําบลลวงเหนือ    อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  มีความประสงคจะสอบราคาจาง
เหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนําไปกําจัด ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลวงเหนือ  ประจําปงบประมาณ 2554  หวงเวลา
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน  2553   เปนตนไป   ราคากลาง 1,800.- บาทตอตัน  (หนึ่งพันแปดรอยบาทถวน)  วงเงินงบประมาณ
1,250,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนหาหมื่นบาทถวน)  รายละเอียดตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด 
ดังตอไปนี้ 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
                       1.1   แบบใบเสนอราคา 

    1.2   แบบสัญญาจาง 
            1.3   แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

    1.4 บทนิยาม 
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                                 1.5  แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง   
    2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ   
รัฐวิสาหกิจ   หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนติิ
บุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
    2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.4  
    2.4  ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกนัซึ่งอาจปฎิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิหรือความคุมกันเชนวานั้น 
    2.5  ผูเสนอราคาจะตองนําขยะไปกําจัด โดยวธิีท่ีถูกตอง ไมเปนปญหาตอสิ่งแวดลอมและ
ประชาชน 
    2.6  ผูเสนอราคาจะตองระบุสถานที่ท่ีจะนําขยะไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาล พรอมแสดง
หลักฐานการยินยอมใหนําขยะของเทศบาลตําบลลวงเหนือไปยังสถานที่นั้น 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
     ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบสอบราคา โดยแยกไวนอกซองใบ

เสนอราคา เปน 2 สวน คือ 
3.1 สวนที่ 1 อยางนอย........... 
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3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                                 (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลบัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                                 (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
    (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่น สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
    (4)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาซื้อเอกสารสอบราคา  
    (5)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเปนตน 
    (6)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.5 (1) 
   3.2  สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
    (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามแทนในใบเสนอราคาแทน 
    (2)  บัญชีรายการ (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณคาแรงงาน 
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
    (3)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ ในขอ 1.5 (2)  

4.  การเสนอราคา 
                4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ

ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอจะตอง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข   หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง จะตองลง
ลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา   ( ถามี )  กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
                                        ในการเสนอราคา   ใหเสนอเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตวัหนังสอืเปนสําคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

     ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  30  วัน  นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา        
โดยภายในกําหนดยืนราคา  

/4.3 ผูเสนอจะตองรับผิด.......... 
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4.3   ผูเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได ผูเขาเสนอราคา
จะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการ   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง    หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลตําบล
ลวงเหนือใหเริ่มทํางาน 

4.4  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดรูางสัญญา  รายละเอียดใหถี่ถวนและเขาใจ
เอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา 

4.5   กําหนดดูพื้นที่และรับฟงแผนการจัดเก็บ ในวันที่ 22  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2553  เวลา 10.00  น. 
ถึงเวลา 12.00 น.  และยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 18  เดือนตุลาคม พ.ศ.2553  ถึงวันที่ 1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2553  ใน
วันและเวลาราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ หรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับกอนวันเปดซองสอบ
ราคาก็ได ในกรณีท่ีเปนการยื่นซองทางไปรษณียใหถือวันและเวลาที่เทศบาลลงรับจากไปรษณียเปนการรับซอง    โดยระบุ
ไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่   1 / 2553 ”    มายังสํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ เลขที่ 
299 หมูท่ี  2  ตําบลลวงเหนอื อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม 50220  หรอืจะยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่ 1 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ตั้งแตเวลา 09.00 ถึง 10.00 น.  ณ ศูนยรวมขอมลูขาวสารการซือ้หรอืการจางระดับอําเภอดอยสะเก็ด  
(ท่ีวาการอําเภอดอยสะเก็ด หองประชุม 2 ช้ัน 2)  เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด ท้ังนี้
ใหแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองเสนอราคาดวย  

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.4 (1) ณ วันประกาศสอบราคา และประกาศรายชื่อผู
เสนอราคา  

หากปรากฎตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผูเสนอ
ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.4 (2) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผู
เสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลตําบลลวงเหนือจะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปน อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด  ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง จากคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัด ใหถือเปนที่สุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ ศูนยจัดซื้อจัดจางทองถิ่นอําเภอดอยสะเก็ด  ในวันที่  3   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2553  กําหนดเปดซอง
สอบราคา เวลา 10.00  น. 

การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแตผูวา
ราชการจังหวัด   พิจารณาเห็นวา   การขยายเวลาดังกลาว   จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและในการที่ผูวาราชการ 
 

/ จังหวัดพิจารณา........ 
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จังหวัดพจิารณา เห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิก การเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว
จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวดั มีอํานาจยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
      5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลลวงเหนือจะพิจารณาตัดสินดวยราคาตอตัน เพียงราคาเดียว 

                                   5.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง  หรอืไมครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองใบเสนอราคา
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็นอย  หรือท่ีผดิแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาล
ตําบลลวงเหนือเทานั้น 
              5.3  เทศบาลตําบลลวงเหนอื สงวนสิทธิท่ีจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคา     ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
                                         (2)  ไมกรอกชือ่นิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)   หรือลงลายมอืช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(3)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง   โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
                                   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ   หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   
เทศบาลตําบลลวงเหนอืมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาว ไมมคีวามเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

      5.5  เทศบาลตําบลลวงเหนอื ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดกไ็ด   และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลกิ
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวา
การตัดสินของเทศบาลตําบลลวงเหนอืเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมท้ังเทศบาลตําบลลวง
เหนือจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรอืไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช
ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

   ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลลวงเหนือ  จะใหผูเสนอราคารายนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให 
เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางไดใหเสร็จสมบูรณ  หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงไดเทศบาลตําบล
ลวงเหนอืมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ตามที่ไดประกาศตามที่ไดประกาศสอบรายชื่อไว  ตามขอ  4.5  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย                       

/  อื่น ณ วันประกาศ/.............. 
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อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 
1.4 เทศบาลตําบลลวงเหนือมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ 
ตามขอ 4.5 และเทศบาลตําบลลวงเหนอื จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเหน็วา การยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมอีํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

6.  การทําสัญญาจาง 
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3  กับเทศบาลตําบลลวงเหนือ  

ภายใน  7  วนั  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา (5%) ของ
ราคาคาจางที่สอบราคาได  ใหเทศบาลตําบลลวงเหนือยึดถอืไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด   
ดังตอไปนี้ 

6.1  เงินสด 
6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบลลวงเหนอื  โดยเปนเช็คลงวันที่ท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้น

ไมเกิน   3   วันทําการของทางราชการ 
                             6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ1.4 (2) 

6.4 หนังสอืคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษทั
เงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงช่ือเวยีนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหาร ราชการสวนทองถิน่ตาง ๆ ทราบแลว 
โดยอนโุลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (2)   

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                     หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับ
จาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7.   คาจางและการจายเงิน  
        เทศบาลตําบลลวงเหนือจะจายเงินคาจางทุก 15 วัน  และรายละเอียดท่ีกําหนดในสัญญา  และ

คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานไวเปนการถูกตองแลว 
8.   อัตราคาปรับ 
      คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

        9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 

  9.1  ในการลงนามในสัญญาจางนี้ เทศบาลตําบลลวงเหนอืไดรับงบประมาณจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  
                             9.2  เมื่อเทศบาลตําบลลวงเหนือ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางได ตกลงจางตามสอบราคา
จางแลว  ถาผูรบัจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือ
ในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู
เสนอราคา   ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี้ 

(1) แจงการ/......... 
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   (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

 (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก 
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรอือื่น  หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

 (3)  ในกรณีท่ีไมปฎิบัติตาม (1)  หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลลวงเหนือไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดระบุในขอ 6  เทศบาลตําบลลวงเหนือจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ เทศบาลตําบลลวงเหนือสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแนบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

10.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนด

ไวโดยเครงครัด  
 

สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ. 
    
 
 

วันที่    15    เดือน   ตุลาคม   พ.ศ  2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดและเงื่อนไขการจางเหมาเก็บขนขยะและกําจัดขยะ ในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
........................... 

  1.  ผูรับจางตองมีรถสําหรับเก็บขยะมูลฝอยใหเพียงพอในการจัดเก็บไมมีขยะตกคางในแตละวนั 
  2.  ผูรับจางจะตองเก็บขนขยะภายในเขตเทศบาลและกําจดัขยะของเทศบาล ใหถูกตองตามกฎหมาย
และตามคําแนะนําของเจาหนาที่เทศบาล หรือเจาหนาทีข่องหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทุกประการ 
  3.  ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบเปนประจําทุกวัน ตาม
แผนการจัดเก็บที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา โดยจะตองไมกระทําใหเกิดความเดือดรอนหรือเปนเหตุรําคาญ 
สกปรก มีกล่ินเหม็น เปนที่นารังเกียจแกประชาชน หากเทศบาลไดรับการรองเรียนในเรื่องดังกลาว และเทศบาลตอง
เปนผูดําเนินการจัดเก็บ และขนขยะมูลฝอยดังกลาวเอง หรือเทศบาลตองวาจางรายอื่นเปนผูดําเนินการ ไมวา
บางสวนหรือทั้งหมด ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายหรือคาเสียหายใหแกเทศบาลในอัตราน้ําหนักขยะตันละไม
นอยกวา 1,800.- บาท โดยเทศบาลจะหักจากเงินคาจางตามสัญญาจาง และเทศบาลมีสิทธิ์พิจารณายกเลิกสัญญาและ
แจงเวียนใหเปนผูละทิ้งงานได 
  4.  ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ โดยใน
ระหวางทํางานที่รับจาง ผูรับจางจะตองจัดใหมีผูควบคุมงาน ซ่ึงผูควบคุมงานดังกลาวจะตองเปนผูแทนที่ไดรับมอบ
อํานาจจากผูวาจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตาง  ๆ ที่ไดแจงใหแกผูแทนซึ่งไดรับมอบอํานาจนั้น ใหถือวาเปนคําสั่งหรือ
คําแนะนําที่ไดแจงใหแกผูรับจางแลว การแตงตั้งหรือการเปลี่ยนตัว ผูควบคุมงานนั้น จะตองทําเปนหนังสือและตอง
ไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากเทศบาลกอนเสมอ 
  5.  ผูรับจางไดจะตองรับผิดชอบตออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง และจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายจากการกระทําของคนงาน ชาง หรือ ลูกจางของผู
รับจางเองดวย 
  6.  ผูรับจางไดจะตองบํารุงรักษารถยนต เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณและสัมภาระตาง ๆ 
รวมทั้งสถานที่เก็บรักษาสิ่งของดังกลาว และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของ ผูรับจางหรือลูกจางของผู
รับจางใหอยูในความสะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใชงานไดตลอดระยะเวลาของการจาง และเมื่อ
ทํางานเสร็จสิ้นแลว  จะตองขนยายสิ่งของดังกลาวไปบํารุงรักษาและเก็บไวใหเรียบรอย 
  7.  บรรดาหนังสือติดตอสอบถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดที่จะสงใหแกผูรับจาง โดยผูวาจาง
นั้น ไมวาจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไมลงทะเบียน หรือใหคนนําไปสงเองก็ดี ถาหากไดสงไปยังสถานที่ที่
ไดระบุไวในสัญญานี้ หรือสํานักงานถาวรดังระบุไวขางทายนี้ และแมหากวาสงไปไมไดเพราะตําบลและสถานที่ที่
กลาวมานี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกร้ือถอนไปโดยผูรับจางมิไดแจงการเปลี่ยนแปลงหรือร้ือถอนนั้นเปนหนังสือตอผู
วาจางก็ดี หรือสงใหไมไดเพราะหาไมพบตําบลสถานที่ระบุไวขางตนนั้นก็ดี ใหถือวาผูรับจางไดทราบหนังสือ
ดังกลาวจากผูวาจางโดยชอบแลว 
  8.  เสนทางการวิ่งจัดเก็บ  จะตองไมกระจัดกระจายหรือซํ้าซอน การเก็บขนขยะมูลฝอยบนถนน
หรือซอยที่มีการจราจรดังกลาวสําหรับถนนที่มีการจราจรทางเดียวใหมีการเก็บขนขยะมูลฝอยไดทั้งสองฟากในครั้ง
เดียว 
 



- 2 - 
 

9.  “ การเก็บและจัดการ ” ซ่ึงอยูภายใตความรับผิดชอบผูวาจาง หมายถึง  
   1) การใหบริการเก็บและกาํจัดขยะมูลฝอยจากอาคารทกุชนิด ทกุหลังคาเรือนถนนและที่
สาธารณะตางๆ ในพื้นที่ตามสัญญา 
   2) การทําความสะอาดและดูแลบํารุงรักษาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยสําหรับผูสัญญาทาง
เทาริมถนน และภาชนะรองรับขยะมูลฝอย รวมทุกชนดิทุกใบ 
  10. “ ผูใชบริการ ” หมายถึง ประชาชน เจาของอาคาร เจาของกิจการ หรือสํานักงานที่ทําการ
หนวยงานของรัฐหรือของเอกชน ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตามสัญญาที่ผูรับจาง จะตองใหบริการเก็บขยะมูลฝอย 
  11.  ผูรับจางตองจัดใหมีรถเก็บขยะมูลฝอยในจํานวนที่เพียงพอกับปรมิาณขยะของเทศบาลปจจุบัน
และอนาคตทีอ่าจจะเพิ่มขึ้น โดยพรอมจะออกปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยไดทนัท ี
          ผูรับจางงานตองจัดใหมพีนักงานขับรถ พนักงานขยะมูลฝอย ตลอดจนวัสดุ อุปกรณประกอบ 
สําหรับการบริการเก็บขยะมลูฝอยอยางเพียงพอ และเหมาะสมตอการปฏิบตัิงานเก็บขยะมูลฝอยประจําวัน 
  12. ผูรับจางจะตองทําการเกบ็ขนขยะมูลฝอยจากตลาดสด รวมถึงแหลงรวมกําเนิดขยะมูลฝอยทีม่ี
ปริมาณมากประเภทอื่น ๆ เชน โรงแรม ศูนยการคา โรงเรียน ฯลฯ ผูรับจางจะตองทําการเกบ็ขนดวยความถี่ที่
เหมาะสม ไมใหเกิดเหตนุารําคาญ สกปรก มีกล่ินเหม็นและเปนที่นารังเกียจของผูใชบริการของสถานที่ดังกลาว 
  13. ในกรณีทีม่ีการจัดกจิกรรมพิเศษ เชน งานประจําทองถ่ิน งานนักขตัฤกษตาง ๆ ตลอดจนงานที่
จัดขึ้นโดยหนวยงานราชการ หรือหนวยงานเอกชนทีจ่ัดขึ้นภายใตเขตเทศบาล เทศบาลจะเปนผูแจงใหผูรับจางทราบ
กอนลวงหนา เพื่อเพิ่มการใหบริการ และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณที่มกีารจัดงานเปนพิเศษ ในชวงเวลาการจัด
งานและหลังเลิกงานดังกลาวแลว 
  14. ผูรับจางจะตองจัดใหมกีารจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามสถานที่ที่กําหนดไวทุกวัน ไมมวีันหยดุโดย
เวลาปฏิบัติงานของผูรับจางจะตองอยูในชวงเวลาที่ไมกอใหเกดิความเดือดรอนและเปนการรบกวนความสงบสุข
ของประชาชนโดยทั่วไป โดยผูรับจางตองกําหนดเวลาปฏิบัติงานที่เหมาะสมเสมอใหเทศบาลพิจารณาอนุมัต ิ
  15. ในการปฏิบัติงาน ผูรับจางตองควบคุมดูแลมิใหมกีารดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในลักษณะที่
ไมปลอดภัยจากการทํางาน หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือทําใหเกดิความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการหรือ
ของผูใชบริการ หรือทําใหเกิดความไมสะดวกแกผูใชบริการ อาทิเชน การโยน หรือกระแทกภาชนะรองรับขยะมูล
ฝอยท่ีตกอยูรอบภาชนะรองรับ และการกระทําอื่น ๆ ที่คลายคลึงกันนี้ เปนตน 
  หากพบวามีการปฏิบัติงานในลักษณะที่ไมเหมาะสมตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนใหผูรับจาง
ดําเนินการตักเตือนและลงโทษหนักงานที่กระทําการดังกลาว โดยเทศบาลมีสิทธิ์ส่ังการใหผูรับจางเปลี่ยนบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนั้น ไดตามความเหมาะสมตอไป 
  16. เทศบาล ฯ จะทําการตรวจสอบและประเมนิการปฏิบัติงานของผูรับจางเปนระยะ ๆ โดยไม
จําเปนตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา 
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  17. ผูรับจางตองแจงทะเบียนรถขนขยะ พรอมน้ําหนกัเปลาของตัวรถที่ผูรับจางจะใชเก็บขนขยะทุก
คัน พรอมชื่อ เบอรโทรศัพท และภาพถาย ของพนักงานขับรถและพนกังานประจํารถทุกคน 
  18.  ผูรับจางตองนํารถขนขยะพรอมพนักงานขับรถ เขามาเซ็นชื่อเปนประจําทุกวัน ณ สํานักงาน 
เทศบาลตําบลลวงเหนือ 
  19. เสนทางการจัดเก็บขยะ 
   - วันอังคาร  วนัพฤหัสบดี และวันเสาร  จดัเก็บ หมูที่  2  บานตลาดใหม ถึง หมูที่  10  
บานทุงกอลาน 
   - วนัอาทิตย เสนทาง หมูที ่ 1 บานปาสักงาม  ( หากมปีญหาในการจดัเก็บ ใหผูรับจางทํา
หนังสือแจงใหเทศบาล ฯ ทราบลวงหนา )  ตามแผนผงัของเทศบาลตําบลกําหนด 
  20.  ผูรับจางจะตองนํารถยนตเปลาไปชั่งที่ดานชั่งน้ําหนักที่เทศบาลกําหนด กอนที่จะเก็บขนและ
กําจัดขยะ พรอมแจงทะเบียนรถยนตใหเทศบาลทราบ 
  21.  หากโรงคัดแยกขยะและทําปุยชีวภาพขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงตั้งอยู ณ   
หมูที่  8  ตําบลปาปอง เปดดําเนินการกอนสัญญาจางจะสิ้นสุด เทศบาลจะแจงใหผูรับจางมาทําสัญญาเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงอัตราการจัดเก็บขนขยะและนําไปกําจัด ในอัตราใหมโดยคิดจากการนําขยะของเทศบาลไปกําจัด  ณ 
โรงคัดแยกฯ ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตอไป 

22.  ผูรับจาง จะตองนําขยะที่เก็บไดในแตละวันไปทําการชั่ง ณ สถานที่ เทศบาล ฯ กําหนด คอื ดาน
ช่ังน้ําหนักอําเภอดอยสะเก็ด  ถนนเชียงใหม-เชียงราย  ตําบลเชิงดอย  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  หรือ
สถานที่ที่เทศบาลกําหนด ทั้งนี้  คาใชจายในการชั่ง ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ 
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