
























ประกาศ เทศบาลเมืองล าพูน 

เร่ือง เปลีย่นแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูลฝอย ด้วยวธีิการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ 

............................................................. 

               ตามประกาศ เทศบาลเมืองล าพูน เร่ือง ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาเอกชนก าจดัขยะมูลฝอย ดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  โดยก าหนดวนั ขอรับเอกสาร ในวนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ถึงวนัท่ี ๖ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจง้แลว้นั้น 

               เทศบาลเมืองล าพูน ขอเปล่ียนแปลงประกาศ ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาเอกชนก าจดัขยะมูลฝอย ดว้ย
วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดงัน้ี 



๑. การเสนอราคา การก าหนดวนั เวลา สถานท่ีเสนอราคา และอ่ืนๆ ตามเอกสารประกวดราคาขอ้ ๔ 
                              ระยะเวลาในการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาขอ้ ๔.๓ 
                                       ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๙๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคา
สุดทา้ย โดยภายในก าหนดยื่นราคาผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนเสนอ
ราคามิได ้
                              ระยะเวลาในการเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จขอ้ ๔.๔ 
                                       ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาท่ีจะจา้งให้แลว้เสร็จ
ไม่เกิน ๒๘๔ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากกรมใหเ้ร่ิมท างาน 
                              การยืน่ซองประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาขอ้ ๔.๖ 
                                       ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่ซองเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหนา้ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจา้งจา้งเหมาเอกชนก าจดัขยะมูลฝอย ดว้ย
วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เลขท่ี 1/2555" ยืน่ต่อคณะกรรมการประกวดราคาในวนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมศาลากลางจงัหวดัล าพูน  
                              ระยะเวลาในการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาขอ้ ๔.๗ (๓) 
                                       ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) และรวมค่าใชจ่้าย
ทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
                                       ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๙๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนั
ราคาสุดทา้ย โดยภายในก าหนดยนืราคา ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนเสนอไว  ้และจะถอนการ
เสนอราคามิได ้
                              ระยะเวลาในการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาขอ้ ๔.๗ (๗) 
                                       ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ในวนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นตน้ไป ทั้งน้ี จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้วนั เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ใหท้ราบ
ต่อไป 

               ส่วนขอ้ความอ่ืนๆใหเ้ป็นไปตามเดิมทุกประการ 
  

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
  

  
  

(นาย ประภสัร์ ภู่เจริญ) 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
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ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  

          ๑. ความเป็นมา  
                       
          ๒. วตัถุประสงค์  
                       
          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                ๓.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้
เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                ๓.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ 
                ๓.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                ๓.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้งของกรม 

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

          ๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
                      ไม่เกิน ๒๘๔ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 
          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                      จ านวนงวดในการส่งมอบ ๑๐ งวด 
                      งวดท่ี ๑ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานก าจดัขยะมูลฝอย ตามเงือนไขของเทศบาล
เมืองล าพูน และตามปริมาณขยะท่ีก าจดัจริงในแต่ละวนัโดยใหคิ้ดราคาค่าจา้งตามน ้าหนกัขยะท่ีชัง่โดยเคร่ืองชัง่
มาตราฐานในแต่ละวนั ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๒ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานก าจดัขยะมูลฝอย ตามเงือนไขของเทศบาล
เมืองล าพูน และตามปริมาณขยะท่ีก าจดัจริงในแต่ละวนัโดยใหคิ้ดราคาค่าจา้งตามน ้าหนกัขยะท่ีชัง่โดยเคร่ืองชัง่
มาตราฐานในแต่ละวนั ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๓ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานก าจดัขยะมูลฝอย ตามเงือนไขของเทศบาล
เมืองล าพูน และตามปริมาณขยะท่ีก าจดัจริงในแต่ละวนัโดยใหคิ้ดราคาค่าจา้งตามน ้าหนกัขยะท่ีชัง่โดยเคร่ืองชัง่



มาตราฐานในแต่ละวนั ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๔ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานก าจดัขยะมูลฝอย ตามเงือนไขของเทศบาล
เมืองล าพูน และตามปริมาณขยะท่ีก าจดัจริงในแต่ละวนัโดยใหคิ้ดราคาค่าจา้งตามน ้าหนกัขยะท่ีชัง่โดยเคร่ืองชัง่
มาตราฐานในแต่ละวนั ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๕ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานก าจดัขยะมูลฝอย ตามเงือนไขของเทศบาล
เมืองล าพูน และตามปริมาณขยะท่ีก าจดัจริงในแต่ละวนัโดยใหคิ้ดราคาค่าจา้งตามน ้าหนกัขยะท่ีชัง่โดยเคร่ืองชัง่
มาตราฐานในแต่ละวนั ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๖ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานก าจดัขยะมูลฝอย ตามเงือนไขของเทศบาล
เมืองล าพูน และตามปริมาณขยะท่ีก าจดัจริงในแต่ละวนัโดยใหคิ้ดราคาค่าจา้งตามน ้าหนกัขยะท่ีชัง่โดยเคร่ืองชัง่
มาตราฐานในแต่ละวนั ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๗ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานก าจดัขยะมูลฝอย ตามเงือนไขของเทศบาล
เมืองล าพูน และตามปริมาณขยะท่ีก าจดัจริงในแต่ละวนัโดยใหคิ้ดราคาค่าจา้งตามน ้าหนกัขยะท่ีชัง่โดยเคร่ืองชัง่
มาตราฐานในแต่ละวนั ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๘ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานก าจดัขยะมูลฝอย ตามเงือนไขของเทศบาล
เมืองล าพูน และตามปริมาณขยะท่ีก าจดัจริงในแต่ละวนัโดยใหคิ้ดราคาค่าจา้งตามน ้าหนกัขยะท่ีชัง่โดยเคร่ืองชัง่
มาตราฐานในแต่ละวนั ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๙ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานก าจดัขยะมูลฝอย ตามเงือนไขของเทศบาล
เมืองล าพูน และตามปริมาณขยะท่ีก าจดัจริงในแต่ละวนัโดยใหคิ้ดราคาค่าจา้งตามน ้าหนกัขยะท่ีชัง่โดยเคร่ืองชัง่
มาตราฐานในแต่ละวนั ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดสุดทา้ย เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จตามสัญญา 
          ๗. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๖,๒๗๖,๔๐๐.๐๐ บาท 

          ๘. สถานทีต่ิดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิม่เติม และส่งข้อเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
                      สามารถส่งขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ วจิารณ์ เก่ียวกบัร่างขอบเขตของงานน้ีไดท่ี้ 
                      สถานท่ีติดต่อ งานพสัดุและทรัพยสิ์น กองคลงั 
                      โทรศพัท ์๐๕๓-๕๖๒๓๑๒ 
                      โทรสาร ๒๕๓-๕๑๑๐๙๒ 
                      เวบ็ไซต ์www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun 
                      สาธารณชนท่ีตอ้งการเสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความเห็น ตอ้งเปิดเผยช่ือและท่ีอยูข่องผูใ้หข้อ้เสนอแนะ
วจิารณ์ หรือมีความเห็นดว้ย 




