ร่างประกาศประกวดราคาประกาศร่างวันที่ 29 ตุลาคม 2562
วิจารณ์ร่างวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลช้า งเผือ ก
เรื่อง ประกวดราคาจ้า งโครงการจ้า งเหมาทำงานขนขยะมูล ฝอยไปกำจัด จากลานที่พ ัก ขยะมูล ฝอยเทศบาลตำบล
ช้างเผือก นำไปทิ้ง ยัง สถานที่ร ับ กำจัด ขยะโดยวิธ ีผ ืง กลบที่ถ ูก ต้อ งตามหลัก สุข าภิบ าล ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคา
อิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลช้างเผือก มีค วามประสงค์จ ะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำงานฃนฃยะมูล ฝอย
ไปกำจัดจากลานที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลช้างเผือก นำไปทิ้งยังสถานที่รับกำจัดขยะโดยวิธีผืงกลบที่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้า งในการประกวดราคาครั้ง นี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๙๔,๑๐๙.๒๐ บาท (สิบล้านเก้าหมื่นส์พันหนึ่งร้อยเก้าบาทยี่สิบสตางค์)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อ งมีค ุณ สมบัต ิ ดังต่อไปนี้

๑. มีค วามสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.

ไม่อ ยู่ระหว่างเลิก กิจ การ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูก ระงับ การยื่น ข้อ เสนอหรือ ทำสัญ ญากับ หน่วยงานของรัฐไว้ช ั่วคราว
เนื่อ งจากเป็น ผู้ท ี่ไม่ผ ่านเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของผู้ป ระกอบการตามระเบีย บที่รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ป ระกาศเผยแพรในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีก ลาง
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไวิในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีก ลาง ซึ่งรวมถึงนิติบ ุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บ ริห าร ผู้ม ีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีค ุณ สมบัต ิแ ละไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้ามตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห าร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุค คลผู้ม ีอ าชีพ รับจ้างงานที่ป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลข้าง
เผือก ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือ ไม่เป็นผู้ก ระทำการอัน เป็นการขัด ขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็น ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ค รั้ง นี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้'รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์ (Electronic
Government P ro cu re m e n t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานเกี่ยวกับประเภทงานจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัดโดยวิธีผืงกลบที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ผู้ยื่น ข้อ เสนอต้อ งยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ในวัน ที่
.... ระห ว่า งเวลา.................... น.น.ถถง
ึง ..................... น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุด ละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้ง แต่ว ัน ที่.................... ถึงวันที่
.................... โดยดาวนเหลดเอกสารผ่านทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์ได้ภายหลังจากชำระเงิน
เป็นที่เรีย บร้อ ยแล้ว จนถึงก่อ นวัน เสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.changpeuk.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๒๑๗๙๒๓ ต่อ ๒๓ ในวัน และเวลาราชการ
ผู้สนใจต้อ งการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
เทศบาลตำบลข้างเผือก ผ่านทางอีเมล์ 5500109@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่
.................... โดยเทศบาลตำบลข้างเผือกจะขี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.changpeuk.go.th
และ www.gprocurement.go.th ใน ว ัน ท ี่....................

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายคเซน เจืยกขจร)
นายกเทศมนตรีตำบลข้างเผือก

หมายเหตุ ผู้ป ระกอบการสามารถจัด เตรีย มเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้า งด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding)
เล ข ท ี่.......................
การจ้า งโครงการจ้า งเหมาทำงานขนขยะมูล ฝอยไปกำจัด จากลานที่พ ัก ขยะมูล ฝอยเทศบาลตำบลช้า งเผือ ก นำไป
ทิ้ง ยัง สถานที่ร ับ กำจัด ขยะโดยวิธ ีฝ ืง กลบที่ถ ูก ต้อ งตามหลัก สุข าภิบ าล
ตามประกาศ เทศบาลตำบลช้า งเผือ ก
ลงวัน ที่

ตุลาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลข้างเผือก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ’’เทศบาลตำบลข้างเผือก" มีค วามประสงค์จ ะ ประกวดราคา
จ้างโครงการจ้างเหมาทำงานขนขยะมูลฝอยไปกำจัดจากลานที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลช้างเผือก นำไปทิ้งยัง
สถานที่รับกำจัดขยะโดยวิธีฝืงกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding) ณ
ลานที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลช้างเผือก หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ นำไปทิ้ง
ยังสถานที่รับกำจัดขยะโดยวิธีผืงกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีข ้อ แนะนำและข้อ กำหนดดังต่อ ไปนี้
©.

เอกสารแนบท้า ยเอกสารประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์

๑.๑

รายละเอียดและขอบเขตของงาน

๑.๒

แบบใบเสนอราคาที่ก ำหนดไวิในระบบจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓

สัญญาจ้างทั่วไป

๑.๔

แบบหนังสือ ดํ้า ประกัน

๑ .๕

๑.๖

๒.

(๑)

หลัก ประกับ การเสนอราคา

(๒)

หลักประกันสัญ ญา

บทนิยาม
(๑)

ผู้ที่มีผลประโยฃน่ร่วมกัน

(๒)

การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

แบบบัญ ชีเอกสารที่กำหนดไวิในระบบจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

คุณ สมบัต ิข องผู้ย ื่น ข้อ เสนอ

๒.๑

มีค วามสามารถตามกฎหมาย

๒.๒

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓

ไม่อ ยู่ระหว่างเลิก กิจการ

๒.๔

ไม่เปีนบุคคลซี่งอยู่ระหว่างถูก ระงับ การยื่น ข้อ เสนอหรือ ทำสัญ ญากับ หน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่อ งจากเป็น ผู้ท ี่ไม่ผ ่านเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของผู้ป ระกอบการตามระเบีย บที่รัฐ มนตรีว ่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ป ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีก ลาง
๒.๕

ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ใบบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีก ลาง ซึ่งรวมถึงนิติบ ุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จ ัด การ ผู้บ ริห าร ผู้ม ีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖

มีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้อ งห้ามตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้างและ

การบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนดในราชกิจ จานุเบกษา

๒.๗

เป็นนิติบุค คลผู้มีอาชีพ รับจ้างงานที่ป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล

ตำบลข้างเผือก ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน เป็นการฃัด ฃวางการแข่งขัน
อย่างเป็น ธรรมในการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ค รั้ง นี้
๒.๙

ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๒.๑0

ผู้ยื่น ข้อ เสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑

ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานเกี่ยวกับประเภทงานจ้างเหมาฃนฃยะมูลฝอยไปกำจัดโดย

วิธีผืงกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๓.

หลัก ฐานการยื่น ข้อ เสนอ

ผู้ย ื่น ข้อ เสนอจะต้อ งเสนอเอกสารหลัก ฐานยื่นมาพร้อ มกับ การเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.®

ส่ว นที่ ๑ อย่า งน้อ ยต้อ งมีเอกสารดัง ต่อ ไปนี้

(๑)

ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุค คล
(ก)

ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย ื่น สำเนาหนัง สือ รับ รองการจด

ทะเบีย นนิติบ ุคคล บัญ ชีรายซื่อ หุ้น ส่วนผู้จัด การ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับ รองสำเนาถูก ต้อ ง
(ข)

บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ย ื่น สำเนาหนัง สือ รับ รองการจด

ทะเบีย นนิติบ ุคคล หนังสือ บรืค ณห์สนธิ บัญ ชีรายซื่อ กรรมการผู้จัด การ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญ ชีผู้ถ ือ หุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับ รองสำเนาถูก ต้อ ง
(๒)

ในกรณีผู้ย ื่นข้อ เสนอเป็นบุค คลธรรมดาหรือ คณะบุค คลที่มิใข่นิต ิบ ุค คล ให้ยื่น

สำเนาบัต รประจำตัว ประชาชนของผู้น ั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัต รประจำตัว
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อ มทั้งรับ รองสำเนา
ถูกต้อง
(๓)

ในกรณีผ ู้ย ื่น ข้อ เสนอเป็น ผู้ย ื่น ข้อ เสนอร่ว มกัน ในฐานะเป็น ผู้ร่ว มค้า ให้ยื่นสำเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔)

(๔)

เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑)

สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒)

สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์ ตามแบบในข้อ

๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ

PDF File (Portable Document

Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์จะสร้างบัญ ชีเอกสารส่วนที่

๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖

(๑)

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent Format)
๓.๒

ส่ว นที่ ๒ อย่า งน้อ ยต้อ งมีเอกสารดัง ต่อ ไปนี้

(๑)

ในกรณีท ี่ผ ู้ยื่น ข้อ เสนอมอบอำนาจให้บ ุค คลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบ

อำนาจซึ่งติดอากรแสตม!)ตามกฎหมาย โดยมีห ลัก ฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หาก
ผู้ร ับ มอบอำนาจเป็น บุค คลธรรมดาต้อ งเป็น ผู้ท ี่บ รรลุน ิต ิภ าวะตามกฎหมายแล้ว เท่า นั้น
(๒)

หลัก ประกัน การเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์ ตามแบบในข้อ

๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)
ทั้ง นี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์จะสร้างบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ

๑ .

๖ (๒)

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent Format)
๔.

การเสนอราคา

๔.๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก ำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อ งกรอก
ข้อ ความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูป แบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็น เงินบาทและเสนอราคาได้เพีย งครั้งเดีย วและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือ ราคาต่อ หน่ว ย และหรือ ต่อ รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อ งตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถ ือ ตัวหนังสือ เป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม1น้อยกว่า ๔0๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่น ข้อ เสนอต้อ งรับผิดขอบราคาที่ต นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐๔ วัน นับลัดจาก

วันลงนามในสัญ ญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลข้างเผือก ให้เริ่มทำงาน
๔.๔

ก่อ นเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอีย ด ฯลฯ ให้

ถี่ถ ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสีย ก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็ก ทรอนิก ส์

๔.๕

ผู้ย ื่น ข้อ เสนอจะต้อ งยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ใ น ว ัน ท ี่.................... ระหว่า งเวลา....................บ. ถ ึง ......................น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อ พ้น กำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับ เอกสารการยื่น ข้อ เสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้โนการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Docum ent Format) โดยผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งเป็น ผู้รับ ผิด ชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อ นที่จะยืน ยัน การเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลช้างเผือกผ่านทางระบบจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗

คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์จ ะดำเนิน การตรวจสอบ

คุณ สมบัติข องผู้ย ื่นข้อ เสนอแต่ล ะรายว่า เป็นผู้ย ื่นข้อ เสนอที่ม ีผ ลประโยชน์ร่วมกัน กัข ผู้ย ื่นข้อ เสนอรายอื่น ตามข้อ

๑.๔

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่า ผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายใดเป็นผู้ยื่น ข้อ เสนอที่ม ีผลประโยซน์ร่วมกันกับ ผู้ย ื่นข้อ เสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายซื่อ ผู้ย ื่นข้อ เสนอที่ม ีผ ลประโยชน์ร่วมกัน นั้น ออกจากการเป็น ผู้ย ื่น ข้อ เสนอ
หากปรากฏต่อ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ว ่า ก่อนหรือในขณะที่
มีก ารพิจารณาข้อเสนอ มีผ ู้ย ื่น ข้อ เสนอรายใดกระทำการอัน เป็นการขัด ขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมตามข้อ

๑.๔ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีก ารกระทำอัน เป็นการขัด ขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ
ผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายนั้น ออกจากการเป็น ผู้ยื่น ข้อ เสนอ และเทศบาลตำบลข้างเผือกจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดัง
กล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่เทศบาลตำบลข้างเผือกจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่บข้อเสนอรายนั้นมิใซ่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำ
ดังกล่าวและไดให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลตำบลข้างเผือก
๔.๘

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑)

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์

(๒)

ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ ื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

(๓)

ผู้ยื่บ ข้อ เสนอจะต้อ งลงทะเบียนเพื่อ เข้าสู่ก ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

(๔)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๔)

ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธ ีการเสนอราคาด้วยวิธี

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด

ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ vwvw.gprocurement.go.th
๕.

หลัก ประกัน การเสนอราคา

ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งวางหลัก ประกัน การเสนอราคาพร้อ มกับ การเสนอราคาทางระบบการจัด ซื้อ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๔๐๔,๗๐๔.๔๖ บาท (ห้าแสนสี่
พันเจ็ดร้อยห้าบาทสี่สิบหกสตางค์)
๔.๑

เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวัน ที่ย ื่น ข้อ เสนอ หรือ ก่อ นวัน นั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการ
๔.๒

หนัง สือ คํ้า ประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ข องธนาคารภายในประเทศตามแบบที่ค ณะกรรมการ

๔.๓

พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๔

หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที'ได้รับอนุญาตให้

นโยบายกำหนด

ประกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณิช ย์แ ละประกอบธุรกิจ คํ้า ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ตาม
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือดํ้าประกันของ
ธนาคารที่ค ณะกรรมการนโยบายกำหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษ ัท เงิน ทุนหรือ บริษ ัท เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ มาวางเป็น หลัก ประกัน การเสนอราคาจะต้อ งส่ง ต้น ฉบับ เอกสาร
ดังกล่าวมาให้เทศบาลตำบลข้างเผือกตรวจสอบความถูกต้องในวันที่....................ระหว่า ง
เวล า.................... น. ถ ึง ..................... น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จ ะใช้ห นัง สือ คํ้า ประกัน
อิเล็ก ทรอนิก ส์ข องธนาคารในประเทศเป็น หลัก ประกัน การเสนอราคา ให้ร ะบุซ ื่อ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอในหนัง สือ คํ้า ประกับ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดัง นี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบ ุคคลใหม่ ให้ร ะบุซ ื่อ กิจ กรรมร่ว มค้า ดัง กล่า ว เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที,กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญ ญา
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับ หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้ง นี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจ การร่ว มค้า ที่จ ดทะเบีย น
เป็นนิติบุค คลต่อ กรมพัฒ นาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์
หลัก ประกัน การเสนอราคาตามข้อ นี้ เทศบาลตำบลข้างเผือกจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้า
ประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลข้างเผือกได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการ
ประกวดราคาเรีย บร้อ ยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓
ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืน หลัก ประกับ การเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖.

หลัก เกณฑ์แ ละสิท ธิใ นการพิจ ารณา

๖.๑

ในการพิจ ารณาผลการยื่น ข้อ เสนอประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ค รั้งนี้ เทศบาลตำบลข้าง

เผือกจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒

การพิจารณาผู้ช นะการยื่นข้อ เสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลข้างเผือก

จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓

หากผู้ยืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือ ยื่น หลัก ฐานการยื่น ข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ค รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์จ ะไม่รับ พิจ ารณาข้อ เสนอของผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอีย ดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลข้างเผือ กกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ในส่วนที่ม ิใช่สาระ
สำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ เป็นการผิดพลาดเล็ก
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อ นปรนการตัด สิท ธิผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายนั้น
๖.๔

เทศบาลตำบลข้างเผือกสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน

ผัน ใบกรณีด ังต่อไปนี้
(๑)

ไม่ป รากฏซื่อ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายนั้น ในบัญ ชีผ ู้รับ เอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิก ส์ หรือ บัญ ชีร ายซื่อ ผู้ซ ื้อ เอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ท างระบบการจัด
ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลข้างเผือก
(๒)

ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

(๓)

เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็ก ทรอนิกส์ท ี่เป็น สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.

๕

ในการตัด สิน การประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ห รือ ในการทำสัญ ญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ห รือ เทศบาลตำบลข้างเผือ ก มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่ม
เติมได้ เทศบาลตำบลข้างเผือกมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับ ราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖

เทศบาลตำบลช้างเผือกทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือ ราคาหนึ่งราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจ
จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พ ิจารณาจัด จ้างเลยก็ได้ สุด แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลช้างเผือกเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรีย กร้อ งค่าใช้
จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลข้างเผือ กจะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์แ ละ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม1ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้
ว่าการยื่น ข้อเสนอกระทำการโดยไม่ส ุจริต เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซื่อบุคคลธรรมดา หรือ นิติบ ุคคล
อื่นมายื่นข้อเสนอแทบ เป็นด้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ได้ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ห รือ
เทศบาลตำบลข้างเผือก จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ย ื่น ข้อ เสนอสามารถดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ให้เสร็จ สมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลช้างเผือก มี
สิท ธิท ี่จ ะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย
หรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลข้างเผือก
๖.๗

ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลข้างเผือก อาจประกาศยกเลิก การประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีก ารกระทำที่เข้า ลัก ษณะผู้ย ื่บ ข้อ เสนอที่ซ นะการประกวดราคาหรือ ที่ได้รับ การคัด เลือ ก
มีผ ลประโยชน์ร่วมกับ หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่บข้อเสนอรายอื่น หรือ ชัด ขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายอื่น หรือ เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือ ส่อ ว่า กระทำการทุจ ริต อื่น ใดในการเสนอราคา
๗.

การทำสัญ ญาจ้า ง

ผู้ช นะการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์จะต้อ งทำสัญ ญาจ้างตามแบบสัญ ญา ดังระบุในข้อ

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลตำบลช้างเผือก

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อ งวาง

หลัก ประกัน สัญ ญาเป็น จำนวนเงิน เท่า กับ ร้อ ยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ได้ ให้เทศบาลตำบล
ข้างเผือกยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตังต่อไปนี้
๗.๑

เงินสด

๗.๒

เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก'เทศบาลตำบลช้างเผือก โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำ

สัญญา หรือ ก่อ นหน้า นั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๗.๓

หนังสือ คํ้าประกับ ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนัง สือ คํ้า ประกัน ดังระบุในข้อ

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญ ชีกลางกำหนด
๗.๔

หนังสือคํ้าประกันของบริษ ัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญ าตให้

ประกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณิช ย์แ ละประกอบธุร กิจ คํ้า ประกับ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันชอง
ธนาคาร ทีค
่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ
๗.๕

๑.๔ (๒)

พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลัก ประกัน นี้จ ะคืน ให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับ ถัด จากวัน ที่ผ ู้ซ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลัก ประกัน นี้จ ะคืน ให้โดยไม่ม ีด อกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งเทศบาลตำบลช้างเผือก
ได้รับมอบไว้แล้ว

๘.

ค่า จ้า งและการจ่า ยเงิน

เทศบาลตำบลช้างเผือกจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้ว โดยถือ ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒๐ งวด ดังบี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อ ดำเนินการ
ขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๒ ให้แล้วเสร็จ
ภายใบ ๑๔ วัน
งวดที่ ๒ เป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อ ดำเนินการ
ขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น ้อ ยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๔๖๒ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๖ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อ ดำเนินการ
ขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น ้อ ยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ มกราคม ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใบ ๑๔ วัน
งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนินการ
ขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริม าณไม่น ้อ ยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ มกราคม ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๖ วัน
งวดที่ ๔ เป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนินการ
ขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น ้อ ยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ กุม ภาพันธ์ ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อ ดำเนินการ
ขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น ้อ ยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๙ กุม ภาพันธ์ ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดที่ ๗ เป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อ ดำเนิน การ
ขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น ้อ ยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๔ วัน
งวดที่ ๘ เป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง ฌื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบ ัติงาน เมื่อ ดำเนินการ
ขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริม าณไม่น ้อ ยกว่า ๓ ๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วับที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๖ วัน
งวดที่ ๙ เป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนินการ
ขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น ้อ ยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ เมษายน ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓0 เมษายน ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับ จ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๔ วัน
งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาบ เมื่อดำเนิน

การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๖ วัน
งวดที่ ๑๓ เน้น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ มิถ ุน ายน ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดที่ ๑๔ เน้น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมือดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถ ุน ายน ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดที่ ๑๔ เน้น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับ จ้างได้ปฏิบัติงาน เมือดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑ ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดที, ๑๖ เน้น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริม าณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวับ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๖ วัน
งวดที่ ๑๗ เน้น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับ จ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม1น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดที่ ๑๘ เน้น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๖ วัน
งวดที่ ๑๙ เน้น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับ จ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริม าณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ กันยายน ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดสุดท้าย เน้น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญ ญา หรือข้อตกลงจ้างเน้นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเน้นหนังสือ และเทศบาลตำบลข้างเผือก
ได้ต รวจรับ มอบงานจ้าง
๙.

อัต ราค่า ปรับ

ค่า ปรับ ตามแบบสัญ ญาจ้า งแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์น ี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เน้น หนังสือจะกำหนด ดัง นี้
๙.๑

กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญ าตจาก

เทศบาลตำบลข้างเผือก จะกำหนดค่า ปรับ สำหรับ การฝ่า!ใ'นดังกล่าวเน้นจำนวนร้อ ยละ๑ 0.๐๐ ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น
๙.๒

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่า ปรับ เน้น รายวัน

ในอัต ราร้อ ยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๑๐.

การรับ ประกัน ความชำรุด บกพร่อ ง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเน้นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้อ งรับ ประกัน ความชำรุด บกพร่อ งของงานจ้า งที่เกิด ขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อย

การขนขยะมูล ฝอยไปกำจัด ปริม าณไม่น ้อ ยกว่า ๓๑.๖๔ ตัน ต่อ วัน ตั้ง แต่ว ัน ที่๑ ๖ - ๓ ๑ พฤษภาคม๒๔๖๓ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๖ วัน
งวดที่ ๑๓ เป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับ จ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวับ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ มิถ ุน ายน ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดที่ ๑๔ เป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมือดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓0 มิถ ุน ายน ๒ ๔ ๖ ๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดที่ ๑๔ เป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดที่ ๑๖ เป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตับต่อวับ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๖ วัน
งวดที ๑๗ เปิบ จานวนเงน๒ อัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมอผู้รับ จ้างใดปฏิบ ัติงาน เมอดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วับที่ ๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดที่ ๑๘ เป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๖ วัน
งวดที่ ๑๙ เป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อดำเนิน
การขนขยะมูลฝอยไปกำจัด ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๖๔ ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๔ กันยายน ๒๔๖๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๔ วัน
งวดสุดห้าย เป็น จำนวนเงินในอัต ราร้อ ยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญ ญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลข้างเผือก
ได้ต รวจรับ มอบงานจ้าง
๙.

อัต ราค่า ปรับ

ค่า ปรับ ตามแบบสัญ ญาจ้า งแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์น ี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็น หนังสือจะกำหนด ดัง นี้
๙.๑

กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างข่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญ าตจาก

เทศบาลตำบลข้างเผือก จะกำหนดค่า ปรับ สำหรับ การฝ่า !!นดัง กล่า วเป็น จำนวนร้อ ยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น
๙.๒

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนิอจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่า ปรับ เป็น รายวัน

ในอัต ราร้อ ยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๑๐.

การรับ ประกัน ความชำรุด บกพร่อ ง

ผู้ขบะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้อ งรับ ประกัน ความชำรุด บกพร่อ งของงานจ้า งที่เกิด ขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น ้อ ย

กว่า

๑ เดือน

นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลช้างเผือกได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกไขให้ใช้

การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับ ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๑.

ข้อ สงวนสิท ธิใ นการยื่น ข้อ เสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑

เงิน ค่า จ้า งสำหรับ งานจ้างครั้งนี้ได้ม าจากเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลตำบลช้างเผือกได้รับอนุมัติเงินค่าจ้าง

จากเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น
๑๑.๒

เมื่อเทศบาลตำบลช้างเผือกได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็น ผู้รับ จ้า ง และได้ตกลง

จ้างตามประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์แ ล้ว ล้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเช้ามาจากต่าง
ประเทศ และของนั้นต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บ ริก ารรับ ขนได้ต ามที่
รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่น ข้อ เสนอซี่งเป็น ผู้รับ จ้างจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดัง นี้
(๑)

แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗

วัน นับ ตั้งแต่วันที่ผู้รับ จ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น แต่เป็น ของที่รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒)

จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บ รรทุก สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใข่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ เป็น ของที่ร ัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้น ให้บ รรทุก โดยเรือ อื่น
(๓)

ใบกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับ จ้างจะต้อ งรับ ผิด ตามกฎหมายว่า ด้วย

การส่งเสริมการพาณิซยนาวี
๑๑.๓

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลช้างเผือกได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลช้างเผือ กจะริบ หลัก ประกันการยื่นข้อ เสนอ หรือ
เรีย กร้อ งจากผู้ออกหนังสือ คํ้าประกันการยื่นข้อ เสนอทัน ที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใช้ความเสียหายอื่น (ล้ามี)
รวมทั้ง จะพิจ ารณาให้เป็น ผู้ท ิ้งงานตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
๑๑.๔

เทศบาลตำบลช้างเผือกสงวนสิทธี้ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ ข้อ กำหนดในแบบ

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)
๑๑.๕

ในกรณีท ี่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์น ี้ มีค วามขัด หรือ แย้งกัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลช้างเผือก คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อ
เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖

เทศบาลตำบลช้างเผือก อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต ่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นช้อ

เสนอจะเรียกร้องค่าเสีย หายใดๆ จากเทศบาลตำบลข้างเผือกไม่ได้
(๑)

ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที,จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ

(๒)

มีก ารกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัด จ้างหรือที่ได้รับ การคัดเลือกมี

ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือ มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ ขัด ขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ สมยอมกัน
กับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือ ส่อ ว่า กระทำการทุจ ริต อื่น ใดในการเสนอราคา
(๓)

การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก'เทศบาลตำบลช้าง

เผือก หรือ กระทบต่อ ประโยชน์ส าธารณะ
(๔)

กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
๑๒.

การปฏิบ ัต ิต ามกฎหมาย และ ระเบีย บ

ในระหว่า งระยะเวลาการจ้า ง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว่โดยเคร่งครัด
๑๓.

การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของผู้ป ระกอบการ

เทศบาลตำบลข้างเผือก สามารถนำผลการปฏิบัต ิงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้
รับ การคัด เลือ กให้เป็น ผู้รับ จ้า งเพื่อ นำมาประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ป ระกอบการ
ทั้งบี้ หากผู้ย ื่นข้อ เสนอที่ได้รับ การคัด !เอกไม่ผ ่านเกณฑ์ท ี่ก ำหนดจะถูก ระงับ การยื่นข้อ เสนอหรือ
ทำสัญญากับเทศบาลตำบลช้างเผือก ไว้ชั่วคราว: ;

. :

: 1-. 1’

เทศบาลตำบลช้างเผือก
j .

ตุลาคม ๒๔๖๒.

