
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
เร่ือง  สอบราคาจางเหมาบรกิารจัดเก็บขยะมูลฝอยและนําไปกําจัดของเทศบาลตําบลลวงเหนือ 

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

บริการจัดเก็บขยะและนําไปกําจัด ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลวงเหนอื ประจําปงบประมาณ 2553  หวงเวลาตัง้แต
เดือนเมษายน  2553   เปนตนไป  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

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

2.  ผูรับจางตองนําขยะทีจ่ดัเก็บไดไปทําการชั่ง ณ สถานที่ที่เทศบาลตําบลลวงเหนือกําหนดทุก
คร้ังที่จัดเก็บโดยผูรับจางตองจัดทํารายงานใหเทศบาลทราบเปนหนังสือ ทุก ๆ 15 วนั และสรุปผลการจัดเก็บทุก 15 
วัน  เพื่อประกอบการเบิกจาย 

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

4. ใหผูเสนอราคา เสนอราคาตอหนวย (ตอตัน) เทานัน้ 
  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัตดิังตอไปนี ้

1.  เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจางดังกลาว 
2.  ไมเปนผูทีถู่กระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ    รัฐวิสาหกจิ    หรือหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวยีนชื่อแลว 
3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
4.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลลวง

เหนือ ในวันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาจางครั้งนี้ 

5.    ผูเสนอราคาจะตองนําขยะของเทศบาลไปกําจัดโดยวิธีที่ถูกตองไมเปนปญหาตอส่ิงแวดลอม
และประชาชน 

6.    ผูเสนอราคาจะตองระบุสถานที่ที่จะนําขยะไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาล พรอมแสดงหลักฐาน
การยินยอมใหนําขยะของเทศบาลตําบลลวงเหนือไปยังสถานที่นั้น 

/กําหนดดูสถานที่..... 
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กําหนดดูพืน้ทีแ่ละรับฟงแผนการจัดเก็บในวันที่ 16 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553 ระหวางเวลา 10.00 
น. – 12.00 น. และยืน่ซองสอบราคาตั้งแตวันที่  9  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2553  จนถงึวันที่  23  เดอืนมีนาคม  พ.ศ.
2552 ในวันและเวลาราชการ ณ กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ หรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบยีน
ตอบรับกอนวนัเปดซองสอบราคาก็ได ในกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณยีใหถือวันและเวลาที่เทศบาลลงรับจาก
ไปรษณยีเปนการรับซอง โดยระบไุวทีห่นาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่   9/2553”  มายัง
สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ เลขที่ 299 หมูที่ 2 ตําบลลวงเหนอื อําเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม 50220   
หรือจะยื่นซองใบเสนอราคาในวนัที่  24  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553  ตั้งแตเวลา 09.00 ถึง 10.00 น.  ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอดอยสะเกด็  (ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด หองประชุม 2 ช้ัน 2)  เมื่อพน
กําหนดยื่นซองสอบราคาจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  กําหนดเปดซองสอบราคาในวนัที่  24  เดือนมีนาคม  
พ.ศ.2553  เวลา 10.30 น. เปนตนไป ณ ศนูยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอดอยสะเกด็  (ที่วาการ
อําเภอดอยสะเก็ด  หองประชุม  2  ช้ัน 2 ) 

  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนนุทั่วไป  งบประมาณรายจาย
ประจําป  พ.ศ. 2553  

ผูสนใจติดตอขอซ้ือแบบและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-  บาท (หารอยบาทถวน)  ไดที่
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนอื เลขที่ 299 หมูที่ 2 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม 
50220   ตั้งแตวันที่ 9  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553  ถึงวันที่ 23  เดือนมีนาคม  พ.ศ.   2553  หากมอบหมายใหบุคคลอื่น
ดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจเพื่อการนั้นดวย หรือสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลข  053-865901  ใน

วันและเวลาราชการ  และ www.loungnuae.com

ประกาศ    ณ    วันที่   8   เดือนมีนาคม    พ.ศ. 2553 

 
                     (ลงชื่อ) 

       (นายดวงแกว  สะอาดลวน) 
                                                                        นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.loungnuae.com/


เอกสารสอบราคาจาง   เลขที่   10 / 2553 
สอบราคาจางเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนําไปกําจัดของเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ 

ตามประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ   ลงวันท่ี   8  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2553 
---------------------------------------------------------------------------- 

 ดวยเทศบาลตําบลลวงเหนือ    อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  มีความประสงคจะสอบราคาจาง
เหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนําไปกําจัด ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลวงเหนือ  ประจําปงบประมาณ 2553  หวงเวลา
ตั้งแตเดือนเมษายน 2553   เปนตนไป   ราคากลาง 1,800.- บาทตอตัน (หนึ่งพันแปดรอยบาทถวน)  วงเงินงบประมาณ
501,000.- บาท (หาแสนหนึ่งพันบาทถวน)  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  และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
                                      2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.4  
              2.4  ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฎิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิหรือความคุมกันเชนวานั้น 

      2.5  ผูเสนอราคาจะตองนําขยะไปกําจัด โดยวิธีท่ีถูกตอง ไมเปนปญหาตอสิ่งแวดลอมและประชาชน 
      2.6  ผูเสนอราคาจะตองระบุสถานที่ที่จะนําขยะไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาล พรอมแสดงหลักฐานการ

ยินยอมใหนําขยะของเทศบาลตําบลลวงเหนือไปยังสถานที่นั้น 
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  และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  30  วัน  นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา        
โดยภายในกําหนดยืนราคา  

/4.3 ผูเสนอจะตองรับผิด.......... 
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4.3 ผูเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได ผูเขาเสนอราคา
จะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลตําบลลวง
เหนือใหเริ่มทํางาน 

4.4  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดรูางสัญญา  รายละเอียดใหถี่ถวนและเขาใจ
เอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา 

4.5   กําหนดดูพื้นที่และรับฟงแผนการจัดเก็บ ในวันที่ 16  เดอืนมีนาคม  พ.ศ. 2553  เวลา 10.00  น.- 
12.00 น.  และยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 9  เดือนมีนาคม พ.ศ.2553  ถึงวนัที่ 23  เดือนมนีาคม  พ.ศ.2553  ในวันและเวลา
ราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ หรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับกอนวันเปดซองสอบราคาก็ได ใน
กรณีท่ีเปนการยื่นซองทางไปรษณียใหถือวันและเวลาที่เทศบาลลงรับจากไปรษณียเปนการรับซอง    โดยระบุไวท่ีหนาซอง
วา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่   10 / 2553 ”    มายังสํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ เลขที่ 299 หมูท่ี  2  
ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 50220  หรือจะยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่ 24  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 
2553  ตั้งแตเวลา 09.00 ถงึ 10.00 น.  ณ ศูนยรวมขอมลูขาวสารการซือ้หรอืการจางระดับอําเภอดอยสะเก็ด  (ท่ีวาการอําเภอ
ดอยสะเก็ด หองประชุม 2 ช้ัน 2)  เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด ท้ังนี้ใหแนบเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ และจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองเสนอราคาดวย  

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.4 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศ
รายช่ือผูเสนอราคา  

หากปรากฎตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผูเสนอ
ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.4 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทํา

การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผู
เสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลตําบลลวงเหนือจะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมอืเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

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

ซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัด ใหถือเปนที่สุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ ศูนยจัดซื้อจัดจางทองถิ่นอําเภอดอยสะเก็ด  ในวันที่  24   เดือนมีนาคม  พ.ศ.2553  กําหนดเปดซองสอบ
ราคา เวลา 10.30  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  หรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองใบเสนอราคา
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรอืท่ีผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาล
ตําบลลวงเหนือเทานั้น 
                5.3  เทศบาลตําบลลวงเหนือ สงวนสิทธิท่ีจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคา     ดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรบั
เอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
                                         (2)  ไมกรอกชือ่นิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)   หรอืลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(3)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง   โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาล
ตําบลลวงเหนือ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ   หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   
เทศบาลตําบลลวงเหนือมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาว ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5  เทศบาลตําบลลวงเหนือ ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได   และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวา
การตัดสินของเทศบาลตําบลลวงเหนือเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมท้ังเทศบาลตําบลลวง
เหนือจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช
ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาลตําบลลวงเหนือจะใหผูเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให 

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 ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

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 

(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
7.   คาจางและการจายเงิน  
เทศบาลตําบลลวงเหนือจะจายเงินคาจางทุก 15 วัน  และรายละเอียดท่ีกําหนดในสัญญา   และ

คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานไวเปนการถูกตองแลว 
8.   อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ  0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 

        9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 

  9.1  ในการลงนามในสัญญาจางนี้ เทศบาลตําบลลวงเหนือไดรับงบประมาณจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  

9.2  เมื่อเทศบาลตําบลลวงเหนือ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางได ตกลงจางตามสอบ
ราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดย
ทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด  ผูเสนอราคา   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

ไวโดยเครงครดั  
 

สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ. 
    
 

วันที่  8    เดือน  มีนาคม   พ.ศ  2553 
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