
 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๑/๒๕๖๑ 

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

ลงวันท่ี  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

                  องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลาง ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลาง" มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจดัเก็บขยะมลูฝอย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ พืน้ท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลาง โดยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี  ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สญัญาจ้างทัว่ไป 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

  
                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบั
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หนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราวตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียน
ช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่
รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการ
ด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย  

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย
การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา  

                          ๒.๗     เป็นบคุคลธรรมดาหรือ(นิตบิคุคล) ผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอ
ให้แก่ ?หนว่ยงานของรัฐ? ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการ
อนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี  ้

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาล
ไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้  

                          ๒.๑๐     ไมเ่ป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ก าหนด 

                          ๒.๑๑     ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบญัชีกลาง 
  

                          ๒.๑๒     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย
การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา  

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐาน ย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทาง
ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ย่ืนส าเนา
หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือ
รับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจ
ควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิติ



บคุคลให้ย่ืน ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือส าเนาหนงัสือเดนิทางของ
ผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีมิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  

                                   (๓)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า 
ให้ย่ืนส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า 
แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 
                                           (๔.๓)   ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ ส าเนาจดทะเบียนห้าง
หุ้นสว่น ฯลฯ (ถ้ามี) (ถ้ามี) 
 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคา
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ  ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคามอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนให้
แนบหนงัสือมอบอ านาจซึง่ตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบ
อ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ทัง้นีห้ากผู้ รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนุิติ
ภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้ 

                                   (๒)    บญัชีรายการจ้าง ซึง่จะต้องแสดงรายการวสัดอุปุกรณ์ 
คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทัง้ก าไรไว้ด้วย 

                                   (๓)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ผู้ เสนอราคาไม่
ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี 2 ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๓.๓    เม่ือผู้เสนอราคาด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) และข้อ ๑.๗ (๒) ให้อัตโนมัตโิดยผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบแบบ
บัญชีเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไมมี่
เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั ง้หลกัฐานแสดงตวัตน
และท าการยืนยนัตวัตนของผู้ เสนอราคา โดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File 



(Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวสัดแุละราคา ในบญัชีรายการ
ก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  ๓๖๐ วนั นบัแต่
วนัเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และ
จะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการจ้างแล้วเสร็จไม่
เกิน ๓๕๖ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้าง 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ี
จะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ เสนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี ๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๐  ระหวา่ง
เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          ๔.๖     ผู้ เสนอราคาต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบ
ไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนั
การเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่หนว่ยงานของรัฐผา่น
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                          เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการย่ืน
ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะ
ด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคาแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ  ๑.๕(๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ เสนอราคารายใดเป็นผู้
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ ย่ืน
ข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา  

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอวา่ มีผู้ เสนอราคารายใดกระท าการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการ
กระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ เสนอ
ราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และองค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางจะพิจารณา
ลงโทษผู้ เสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉยัได้วา่ผู้ เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักลา่ว  



                          หากภายหลงัจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หนว่ยงานของรัฐตรวจสอบพบวา่ผู้ เสนอราคาท่ีชนะการ
เสนอราคาหรือผู้ เสนอราคารายใดรายหนึง่กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่ง
เป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) หนว่ยงานของรัฐสามารถตดัสิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่
เรียกผู้ เสนอราคาเข้ามาท าสญัญา และสามารถลงโทษผู้ เสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมเป็นผู้ทิง้งานได้  

                          ๔.๘     ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงันี  ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) รวมคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา 
ตามวนั เวลา ท่ีก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการ
เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้
นี ้องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางจะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา และจะ
พิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๒     หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืน
หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ 
๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้
เสนอราคารายนัน้ เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในสว่นท่ีมิใชส่าระส าคญั ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางเทา่นัน้ 

                          ๕.๓     องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางสงวนสิทธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของ
ผู้ เสนอราคาโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ ซือ้เอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหาร
สว่นต าบลป่ากลาง 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือนิตบิคุคล หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ เสนอ



ราคาอยา่งหนึง่อยา่งใด หรือทัง้หมดในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสาร
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน 

                          ๕.๔     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารสว่นต าบลป่า
กลาง มีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้
เสนอราคาได้ องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางมีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมท่ า
สญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสมหรือไมถ่กูต้อง  

                          ๕.๕     องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสดุ 
หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือ
ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยไมพ่ิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคญั และให้ถือวา่การตดัสินขององค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางเป็นเดด็ขาด ผู้ เสนอราคา
จะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางจะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผู้ เสนอราคาท่ี
ได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้วา่การเสนอราคากระท าการโดยไมส่จุริต 
เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป็นต้น 

                               ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคารายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมาย
ได้วา่ไมอ่าจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางจะให้ ผู้ เสนอราคานัน้
ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่ ผู้ เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคา
จ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ องค์การบริหารสว่นต าบลป่า
กลางมีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ ทัง้นี ้ผู้ เสนอราคาดงักลา่ว
ไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากหนว่ยงานของรัฐ  

                          ๕.๖     ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอวา่ ผู้
เสนอราคาท่ีมีสิทธิ ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคา
รายอ่ืน ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ เสนอราคา ท่ีกระท าการอนัเป็น
การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางมี
อ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคาท่ีได้รับคดัเลือกรายดงักลา่วออก และองค์การบริหารสว่น
ต าบลป่ากลางจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ทิง้งาน 

                               ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ่ง ปลดักระทรวงมี



อ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดงักลา่วได้  

                 ๖.     การท าสัญญาจ้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบ
สญัญา ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ กบัองค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลาง ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ี
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ  ๕ ของราคาคา่จ้างท่ี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางยดึถือไว้ในขณะท าสญัญา 
โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี  ้

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่องค์การบริหารสว่นต าบลป่า
กลาง โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญา หรือก่อนหน้านัน้ ไมเ่กิน ๓ วนั ท าการของทางราชการ 

                          ๖.๓     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค า้
ประกนั ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๔     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ี
ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนั ตาม
ประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางจะจา่ยเงินคา่จ้าง โดยแบง่
ออกเป็น ๑๒ งวด ดงันี ้
                          งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๔ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิาน เดือน ตลุาคม ๒๕๖๐ จดัเก็บขยะ ขน และน าปริมาณขยะมลูฝอยในเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลป่ากลาง (จ านวน ๗ หมูบ้่าน ๑,๐๔๐ ครัวเรือน) ไปก าจดั (ทิง้) ท่ีสถานท่ีก าจดั
ขยะมลูฝอย (บอ่ขยะ) ของ เทศบาลเมืองนา่น อ าเภอเมือง จงัหวดันา่นภายใน ๑ เดือน มีการ
จดัเก็บขยะมลูฝอย ๓ ครัง้ (ครัง้ละ ๒ วนั หรือด าเนินการจนกวา่จะแล้วเสร็จ) ครัง้ท่ี ๑ ทกุวนัท่ี 
๑๕ และ ๑๖ ของเดือน ครัง้ท่ี ๒ ทกุวนัท่ี ๒๐ และ ๒๑ ของเดือน ครัง้ท่ี ๓ ทกุวนัท่ี ๒๙ และ ๓๐ 
ของเดือน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วนั 
                          งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิาน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จดัเก็บขยะ ขน และน าปริมาณขยะมลูฝอยในเขต
องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลาง (จ านวน ๗ หมูบ้่าน ๑,๐๔๐ ครัวเรือน) ไปก าจดั (ทิง้) ท่ี
สถานท่ีก าจดัขยะมลูฝอย (บอ่ขยะ) ของ เทศบาลเมืองนา่น อ าเภอเมือง จงัหวดันา่นภายใน ๑ 



เดือน มีการจดัเก็บขยะมลูฝอย ๓ ครัง้ (ครัง้ละ ๒ วนั หรือด าเนินการจนกวา่จะแล้วเสร็จ) ครัง้ท่ี 
๑ ทกุวนัท่ี ๗ และ ๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๒ ทกุวนัท่ี ๑๗ และ ๑๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๓ ทกุวนัท่ี ๒๗ 
และ ๒๘ ของเดือนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วนั 
                          งวดท่ี ๓ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิาน เดือน ธนัวาคม ๒๕๖๐ จดัเก็บขยะ ขน และน าปริมาณขยะมลูฝอยในเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลป่ากลาง (จ านวน ๗ หมูบ้่าน ๑,๐๔๐ ครัวเรือน) ไปก าจดั (ทิง้) ท่ีสถานท่ีก าจดั
ขยะมลูฝอย (บอ่ขยะ) ของ เทศบาลเมืองนา่น อ าเภอเมือง จงัหวัดนา่นภายใน ๑ เดือน มีการ
จดัเก็บขยะมลูฝอย ๓ ครัง้ (ครัง้ละ ๒ วนั หรือด าเนินการจนกวา่จะแล้วเสร็จ) ครัง้ท่ี ๑ ทกุวนัท่ี 
๗ และ ๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๒ ทกุวนัท่ี ๑๗ และ ๑๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๓ ทกุวนัท่ี ๒๗ และ ๒๘ 
ของเดือนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วนั 
                          งวดท่ี ๔ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิาน เดือน มกราคม ๒๕๖๑ จดัเก็บขยะ ขน และน าปริมาณขยะมลูฝอยในเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลป่ากลาง (จ านวน ๗ หมูบ้่าน ๑,๐๔๐ ครัวเรือน) ไปก าจดั (ทิง้) ท่ีสถานท่ีก าจดั
ขยะมลูฝอย (บอ่ขยะ) ของ เทศบาลเมืองนา่น อ าเภอเมือง จงัหวดันา่นภายใน ๑ เดือน มีการ
จดัเก็บขยะมลูฝอย ๓ ครัง้ (ครัง้ละ ๒ วนั หรือด าเนินการจนกวา่จะแล้วเสร็จ) ครัง้ท่ี ๑ ทกุวนัท่ี 
๗ และ ๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๒ ทกุวนัท่ี ๑๗ และ ๑๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๓ ทกุวนัท่ี ๒๗ และ ๒๘ 
ของเดือนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วนั 
                          งวดท่ี ๕ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิาน เดือน กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ จดัเก็บขยะ ขน และน าปริมาณขยะมลูฝอยในเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลป่ากลาง (จ านวน ๗ หมูบ้่าน ๑,๐๔๐ ครัวเรือน) ไปก าจดั (ทิง้) ท่ีสถานท่ีก าจดั
ขยะมลูฝอย (บอ่ขยะ) ของ เทศบาลเมืองนา่น อ าเภอเมือง จงัหวดันา่นภายใน ๑ เดือน มีการ
จดัเก็บขยะมลูฝอย ๓ ครัง้ (ครัง้ละ ๒ วนั หรือด าเนินการจนกวา่จะแล้วเสร็จ) ครัง้ท่ี ๑ ทกุวนัท่ี 
๗ และ ๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๒ ทกุวนัท่ี ๑๗ และ ๑๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๓ ทกุวนัท่ี ๒๗ และ ๒๘ 
ของเดือนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วนั 
                          งวดท่ี ๖ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิาน เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จดัเก็บขยะ ขน และน าปริมาณขยะมลูฝอยในเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลป่ากลาง (จ านวน ๗ หมูบ้่าน ๑,๐๔๐ ครัวเรือน) ไปก าจดั (ทิง้) ท่ีสถานท่ีก าจดั
ขยะมลูฝอย (บอ่ขยะ) ของ เทศบาลเมืองนา่น อ าเภอเมือง จงัหวดันา่นภายใน ๑ เดือน มีการ
จดัเก็บขยะมลูฝอย ๓ ครัง้ (ครัง้ละ ๒ วนั หรือด าเนินการจนกวา่จะแล้วเสร็จ) ครัง้ท่ี ๑ ทกุวนัท่ี 
๗ และ ๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๒ ทกุวนัท่ี ๑๗ และ ๑๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๓ ทกุวนัท่ี ๒๗ และ ๒๘ 
ของเดือนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วนั 
                          งวดท่ี ๗ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิาน เดือน เมษายน ๒๕๖๑ จดัเก็บขยะ ขน และน าปริมาณขยะมลูฝอยในเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลป่ากลาง (จ านวน ๗ หมูบ้่าน ๑,๐๔๐ ครัวเรือน) ไปก าจดั (ทิง้) ท่ีสถานท่ีก าจดั



ขยะมลูฝอย (บอ่ขยะ) ของ เทศบาลเมืองนา่น อ าเภอเมือง จงัหวดันา่นภายใน ๑ เดือน มีการ
จดัเก็บขยะมลูฝอย ๓ ครัง้ (ครัง้ละ ๒ วนั หรือด าเนินการจนกวา่จะแล้วเสร็จ) ครัง้ท่ี ๑ ทกุวนัท่ี 
๗ และ ๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๒ ทกุวนัท่ี ๑๗ และ ๑๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๓ ทกุวนัท่ี ๒๗ และ ๒๘ 
ของเดือนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วนั 
                          งวดท่ี ๘ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิาน เดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จดัเก็บขยะ ขน และน าปริมาณขยะมลูฝอยในเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลป่ากลาง (จ านวน ๗ หมูบ้่าน ๑,๐๔๐ ครัวเรือน) ไปก าจดั (ทิง้) ท่ีสถานท่ีก าจดั
ขยะมลูฝอย (บอ่ขยะ) ของ เทศบาลเมืองนา่น อ าเภอเมือง จงัหวดันา่นภายใน ๑ เดือน มีการ
จดัเก็บขยะมลูฝอย ๓ ครัง้ (ครัง้ละ ๒ วนั หรือด าเนินการจนกวา่จะแล้วเสร็จ) ครัง้ท่ี ๑ ทกุวนัท่ี 
๗ และ ๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๒ ทกุวนัท่ี ๑๗ และ ๑๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๓ ทกุวนัท่ี ๒๗ และ ๒๘ 
ของเดือนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วนั 
                          งวดท่ี ๙ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิาน เดือน มิถนุายน ๒๕๖๑ จดัเก็บขยะ ขน และน าปริมาณขยะมลูฝอยในเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลป่ากลาง (จ านวน ๗ หมูบ้่าน ๑,๐๔๐ ครัวเรือน) ไปก าจดั (ทิง้) ท่ีสถานท่ีก าจดั
ขยะมลูฝอย (บอ่ขยะ) ของ เทศบาลเมืองนา่น อ าเภอเมือง จงัหวดันา่นภายใน ๑ เดือน มีการ
จดัเก็บขยะมลูฝอย ๓ ครัง้ (ครัง้ละ ๒ วนั หรือด าเนินการจนกวา่จะแล้วเสร็จ) ครัง้ท่ี ๑ ทกุวนัท่ี 
๗ และ ๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๒ ทกุวนัท่ี ๑๗ และ ๑๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๓ ทกุวนัท่ี ๒๗ และ ๒๘ 
ของเดือนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วนั 
                          งวดท่ี ๑๐ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิาน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จดัเก็บขยะ ขน และน าปริมาณขยะมลูฝอยในเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลป่ากลาง (จ านวน ๗ หมูบ้่าน ๑,๐๔๐ ครัวเรือน) ไปก าจดั (ทิง้) ท่ีสถานท่ีก าจดั
ขยะมลูฝอย (บอ่ขยะ) ของ เทศบาลเมืองนา่น อ าเภอเมือง จงัหวดันา่นภายใน ๑ เดือน มีการ
จดัเก็บขยะมลูฝอย ๓ ครัง้ (ครัง้ละ ๒ วนั หรือด าเนินการจนกวา่จะแล้วเสร็จ) ครัง้ท่ี ๑ ทกุวนัท่ี 
๗ และ ๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๒ ทกุวนัท่ี ๑๗ และ ๑๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๓ ทกุวนัท่ี ๒๗ และ ๒๘ 
ของเดือนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วนั 
                          งวดท่ี ๑๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิาน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จดัเก็บขยะ ขน และน าปริมาณขยะมลูฝอยในเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลป่ากลาง (จ านวน ๗ หมูบ้่าน ๑,๐๔๐ ครัวเรือน) ไปก าจดั (ทิง้) ท่ีสถานท่ีก าจดั
ขยะมลูฝอย (บอ่ขยะ) ของ เทศบาลเมืองนา่น อ าเภอเมือง จงัหวดันา่นภายใน ๑ เดือน มีการ
จดัเก็บขยะมลูฝอย ๓ ครัง้ (ครัง้ละ ๒ วนั หรือด าเนินการจนกวา่จะแล้วเสร็จ) ครัง้ท่ี ๑ ทกุวนัท่ี 
๗ และ ๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๒ ทกุวนัท่ี ๑๗ และ ๑๘ ของเดือน ครัง้ท่ี ๓ ทกุวนัท่ี ๒๗ และ ๒๘ 
ของเดือนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วนั 
                          งวดสดุท้าย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๖ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้
ปฏิบตังิานทัง้หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมทัง้ท าสถานท่ีจ้างให้สะอาดเรียบร้อย  



                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้
จะก าหนดในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ ของคา่จ้างตามสญัญาตอ่วนั 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือท า
สญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของ
งานจ้างท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ ๑๕ วนั      นบัถดัจากวนัท่ีองค์การบริหารสว่น
ต าบลป่ากลางได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิ
ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคา่จ้างส าหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เม่ือ องค์การบริหารสว่นต าบลป่า
กลางได้รับอนมุตัเิงินคา่จ้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเทา่นัน้ 

                          ๑๐.๒   เม่ือองค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใด 
ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรื
อน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือ
ในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ เสนอราคาซึง่เป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรม
เจ้าทา่ ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้  

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชน่เดียวกบัเรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ 
ให้บรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลง
เรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน  

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผู้ เสนอราคาซึง่องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางได้คดัเลือกแล้ว ไม่
ไปท าสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ องค์การบริหาร
สว่นต าบลป่ากลางจะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค า้ประกนั
การย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบของทางราชการ 



                          ๑๐.๔   องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลางสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิ
เง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้า
มี) 
                          ๑๓.๕   หนว่ยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจดัซือ้จดัจ้างในกรณีตอ่ไปนี ้
ได้ โดยท่ีผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากหนว่ยงานของรัฐไมไ่ด้  

                                   (๑)    หนว่ยงานของรัฐไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช้ใน
การจดัซือ้จดัจ้างหรือเงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรไมเ่พียงพอท่ีจะท าการจดัซื อ้จดัจ้างนัน้ตอ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจดัซือ้จดัจ้าง
หรือท่ีได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือ
ขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอมกนักับผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าท่ีในการ
เสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  

                                   (๓)    การท าการจดัซือ้จดัจ้างตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หนว่ยงานของรัฐหรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ  

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
                 ๑๑.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ เสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับ
จ้างต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  

                 ๑๗.    การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

                          หนว่ยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้
เสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตังิานของ
ผู้ประกอบการ 
                          ทัง้นี ้หากผู้ เสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถกูระงบั
การย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว  

  

องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลาง 

 ๓ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

เร่ือง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

                 องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลาง  มีความประสงค์  ประกวดราคาจ้างโครงการจ้าง
เหมาจดัเก็บขยะมลูฝอย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้นี ้ เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๘๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนส่ีพนับาทถ้วน) 
                 ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี  ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงาน
ของรัฐไว้ชัว่คราวตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้
ทิง้งานของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติ
บคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงาน
ในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดั
จ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา  

                 ๗. เป็นผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว  

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอ
ให้แกอ่งค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลาง  ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็น
ผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี  ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้  

                 ๑๐. ไมเ่ป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนด 

                 ๑๑. ผู้ เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 



(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

  

 

                ก าหนดย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวนัท่ี ๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร
ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตัง้แตว่นัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอ
ราคา  
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.paklang.go.th/ หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๔-๗๙๒๒๓๓ ในวนัและ
เวลาราชการ 
  
  

  ประกาศ ณ วนัท่ี ๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  

  

  

  

  

  
 

  

(นายประกอบ แสนทรงสิริ) 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลาง  

  

  
 

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นท่ี ๑ 
และเอกสารสว่นท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ีขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 

 


