
                                                                                                                                                     
      รา่งประกาศประกวดราคาจ้าง

               

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาให้ก บ อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ ๕ 

ตำาบลเชงิทะเล อำาเภอถลาง จ งหว ดภเูก ต บรเิวณถนนศรสีทนทรฝั่งซงซ้้าาย ต ำงแตซ่้าอยบางเทา ๑-ซ้าอยบางเทา ๗
การประปาสว่นภูมิภาคสาขาภูเก ต  

                 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยาย
เขตจำาหน่ายนำำาให้ก บ อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ ๕ ตำาบลเชิงทะเล อำาเภอถลาง จ งหว ดภูเก ต บริเวณถนน
ศรีสทนทรฝั่งซงซ้้าาย ต ำงแต่ซ้าอยบางเทา ๑-ซ้าอยบางเทา ๗ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก ต ราคากลางของ
งานก่อสร้างในการประกวดราคาคร ำงนีำเป็นเงินท ำงสิำน ๕,๓๖๐,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่น
หน่ึงร้อยบาทถ้วน)  

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคทณสมบ ติ ด งตอ่ไปนีำ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบทคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบทคคลซ่ึ้างอยู่ระหว่างถูกระง บการยื่นข้อเสนอหรือทำาส ญญาก บหน่วยงานของ

ร ฐไว้ช ่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบ ญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบทคคลซ่ึ้างถูกระบทชื่อไว้ในบ ญชีรายชื่อผู้ทิำงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิำง

งานของหน่วยงานของร ฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบ ญชีกลาง ซ่ึ้างรวมถึงนิติบทคคลที่ผู้ทิำงงาน
เป็นหท้นส่วนผู้จ ดการ กรรมการผู้จ ดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบทคคลน ำน
ดว้ย 
                 ๖. มีคทณสมบ ติและไม่มีล กษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจ ดซื้าำอจ ดจ้าง

และการบริหารพ สดทภาคร ฐกำาหนดในราชกิจจานทเบกษา 
                  ๗. เป็นนิติบทคคลผู้มีอาชีพร บจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์ด งกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมก นก บผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ณ ว นประกาศประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอ น
เป็นการข ดขวางการแข่งข นราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์คร ำงนีำ 
                ๙. ไม่เป็นผู้ได้ร บเอกสิทธิ์หรือความคท้มก น ซ่ึ้างอาจปฏิเสธไม่ยอมขึำนศาลไทย เว้นแต่

ร ฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำาส ่งให้สละเอกสิทธิ์ความคท้มก นเช่นว่าน ำน 
                 ๑๐. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ ติงานตามระเบียบที่ร ฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคล งกำาหนด 
      ๑๑. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจ ดซื้าำอจ ดจ้างภาคร ฐด้วยอิเล กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบ ญชีกลาง 
                 ๑๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบ ญชีรายร บรายจ่าย หรือแสดงบ ญชี

รายร บรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาค ญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 
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                 ๑๓. ผู้เสนอราคาซ่ึ้างได้ร บค ดเลือกเป็นคู่ส ญญาต้องร บและจ่ายเงินผ่านบ ญชีธนาคาร
เว้นแต่ การจา่ยเงินแต่ละคร ำงซ่ึ้างมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่ส ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก ได้ตามที่คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 

        14. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการค ดเลอืกผูม้คีทณสมบ ตเิบืำองตน้ในการจา้งของ กปภ.
ช ำนที ่๑-5 ผู้ร บจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำาเอกสารงบการเงินปลล่าสทด พร้อมชำาระค่าธรรมเนียม
การขอต่อทะเบียนผู้ร บจ้างให้แล้วเสร จก่อนว นยื่นข้อเสนอ มิฉะน ำน กปภ .จะต ดสิทธิ์การเสนอราคา ท ำงนีำ
ผู้ร บจ้างแต่ละช ำนจะมีขีดความสามารถในการร บงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของททนจดทะเบียน (ที่ชำาระมูลค่า
หท้นครบถ้วนแล้ว) ณ ว นยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำาหนดไวใ้นหล กเกณฑ์การขึำน
ทะเบียนผู้มีคทณสมบ ติเบืำองต้นในการร บจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหล กเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศ
ประกวดราคา 

        กำาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ ดซื้าำอจ ดจ้างภาคร ฐด้วยอิเล กทรอนิกส์
ในว นที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

       ผู้สนใจสามารถขอซื้าำอเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล กทรอนิกส์ ในราคาชทดละ
๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจ ดซื้าำอจ ดจ้างภาคร ฐดว้ยอิเล กทรอนิกส์และชำาระเงินผ่านทางธนาคาร
ในระหว่างว นที่ ........................ ถึงว นที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจ ดซื้าำอจ ด
จ้างภาคร ฐดว้ยอิเล กทรอนิกส์ ไดภ้ายหล งจากชำาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนว นเสนอราคา
           ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ เ ว บ ไ ซ้า ต์  www.pwa.co.th  ห รื อ

www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศ พท์หมายเลข
๐-๗๗๒๐-๐๕๑๗ ในว นและเวลาราชการ
 

  

  ประกาศ ณ ว นที่        ตทลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  

    (นายบทญยก คงกิจ) 
ผู้อำานวยการการประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔ 

  
  
 

หมายเหตท  ผู้ประกอบการสามารถจ ดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
     สว่นที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ต ำงแต่ว นที่ซื้าำอเอกสารจนถึงว นเสนอราคา  

                       



    เอกสารประกวดราคาจา้งด้วยการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................

ประกวดราคาจา้งโครงการวางทอ่ขยายเขตจำาหน่ายนำำาให้ก บ อบต.เชงิทะเล หมูท่ี ่๕ ตำาบลเชงิทะเล อำาเภอถลาง
 จ งหว ดภเูก ต บรเิวณถนนศรสีทนทรฝั่งซงซ้้าาย ต ำงแตซ่้าอยบางเทา ๑-ซ้าอยบางเทา ๗  การประปาสว่นภมูภิาคสาขาภเูก ต

                     ตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
       ลงว นที่        ตทลาคม ๒๕๖๐

  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ซ่ึ้างต่อไปนีำเรียกว่า "การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔" มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาให้ก บ อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ ๕ ตำาบลเชิง
ทะเล อำาเภอถลาง จ งหว ดภูเก ต บริเวณถนนศรีสทนทรฝั่งซงซ้้าาย ต ำงแต่ซ้าอยบางเทา ๑-ซ้าอยบางเทา ๗ การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาภูเก ต ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก ต โดยการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์โดยมีข้อ
แนะนำาและข้อกำาหนดด งตอ่ไปนีำ

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์
๑.๑   แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒   แบบใบเสนอราคาที่กำาหนดไว้ในระบบจ ดซื้าำอจ ดจ้างภาคร ฐดว้ยอิเล กทรอนิกส์
๑.๓   ส ญญาจา้งท ่วไป
๑.๔   แบบหน งสือคำำาประก น

(๑)   หล กประก นการเสนอราคา
(๒)   หล กประก นส ญญา
(๓)   หล กประก นการร บเงินค่าจ้างลว่งหน้า

๑.๕     สตูรการปร บราคา
๑.๖     บทนิยาม

      (๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่มก น
(๒)   การข ดขวางการแข่งข นราคาอยา่งเป็นธรรม

๑.๗    แบบบ ญชีเอกสารที่กำาหนดไวใ้นระบบจ ดซื้าำอจ ดจ้างภาคร ฐด้วยอิเล กทรอนิกส์
(๑)   บ ญชีเอกสารสว่นที่ ๑
(๒)   บ ญชีเอกสารสว่นที่ ๒

๑.๘  รายละเอียดการคำานวณราคากลางงานก่อสรา้งตาม BOQ    
(Bill of Quantities)  (รายละเอียดการคำานวณราคากลางงานก่อสรา้งเป็นการเปดดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่น
ข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมก น และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)

๑.๙     บ ญชรีายชื่อวิศวกร และหน งสือร บรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา
img ๒๐๑๗๑๐๐๒_๐๐๐๕.pdf

๑.๑๐    รายละเอียดคทณภาพว สดทครทภ ณฑ์
img ๒๐๑๗๑๐๐๒_๐๐๒๐.pdf

๑.๑๑   บ ญชีแสดงปริมาณงานว สดทและราคาก่อสร้าง
                        img ๒๐๑๗๑๐๐๒_๐๐๒๑.pdf
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 ๒.    คทณสมบ ตขิองผูเ้สนอราคา
๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒  ไม่เป็นบทคคลล้มละลาย
๒.๓  ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔  ไม่เป็นบทคคลซ่ึ้างอยู่ระหว่างถูกระง บการยื่นข้อเสนอหรือทำาส ญญาก บหน่วยงาน

ของร ฐไว้ช ่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบ ญชีกลาง
        ๒.๕  ไม่เป็นบทคคลซ่ึ้างถูกระบทชื่อไว้ในบ ญชีรายชือ่ผู้ทิำงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้

ทิำงงานของหน่วยงานของร ฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบ ญชีกลาง ซ่ึ้างรวมถึงนิติบทคคลที่ผู้ทิำงงานเป็น
หท้นส่วนผู้จ ดการ กรรมการผู้จ ดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบทคคลน ำนด้วย

๒.๖  มีคทณสมบ ติและไม่มีล กษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจ ดซื้าำอ
จ ดจา้งและการบริหารพ สดทภาคร ฐกำาหนดในราชกิจจานทเบกษา

๒.๗ เป็นบทคคลธรรมดาหรือ(นิติบทคคล) ผู้มีอาชีพร บจ้างงานที่ประกวดราคา
อิเล กทรอนิกส์ด งกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมก นก บผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
หน่วยงานของร ฐ ณ ว นประกาศประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอ นเป็นการข ดขวางการ
แข่งข นราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์คร ำงนีำ

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้ร บเอกสิทธิ์หรือความคท้มก น ซ่ึ้างอาจปฏิเสธไม่ยอมขึำนศาลไทย เว้นแต่
ร ฐบาลของผู้เสนอราคาไดม้ีคำาส ่งให้สละเอกสิทธิ์ความคท้มก นเช่นว่าน ำน

๒.๑๐  ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ ติงานตามระเบียบที่ร ฐมนตรี
วา่การกระทรวงการคล ง กำาหนด

๒.๑๑  ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจ ดซื้าำอจ ดจ้างภาคร ฐด้วยอิเล กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบ ญชีกลาง

๒.๑๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบ ญชีรายร บรายจ่ายหรือแสดง
บ ญชีรายร บรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถ้วนในสาระสำาค ญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

๒.๑๓  ผู้เสนอราคาซ่ึ้างได้ร บค ดเลือกเป็นคู่ส ญญาต้องร บและจ่ายเงินผ่านบ ญชี
ธนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงินแต่ละคร ำงซ่ึ้างมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่ส ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก ได้ตามที่คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

๒.๑๔  มีคทณสมบ ติและไม่มีล กษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบาย
การจ ดซื้าำอจ ดจา้งและการบริหารพ สดทภาคร ฐกำาหนดในราชกจิจานทเบกษา

2.15 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการค ดเลอืกผูม้คีทณสมบ ตเิบืำองตน้ในการจา้งของ
กปภ.ช ำนที ่๑-5 ผู้ร บจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำาเอกสารงบการเงินปลล่าสทด พร้อมชำาระค่าธรรมเนียมการ
ขอต่อทะเบียนผู้ร บจ้างให้แล้วเสร จก่อนว นยื่นข้อเสนอ มิฉะน ำน กปภ.จะต ดสิทธิ์การเสนอราคา ท ำงนีำ ผู้ร บจ้าง
แต่ละช ำนจะมีขีดความสามารถในการร บงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของททนจดทะเบียน (ที่ชำาระมูลค่าหท้นครบถ้วน
แล้ว) ณ ว นยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในหล กเกณฑ์การขึำนทะเบียนผู้มี
คทณสมบ ติเบืำองต้นในการร บจา้งงานก่อสรา้งของ กปภ. ตามหล กเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา 

๓.    หล กฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหล กฐาน ยื่นมาพร้อมก บการเสนอราคาทางระบบ

จ ดซื้าำอจ ดจา้งภาคร ฐดว้ยอิเล กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ
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๓.๑    สว่นที ่๑ อยา่งน้อยตอ้งมเีอกสารด งตอ่ไปนีำ
(๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบทคคล

          (ก)   ห้างหท้นส่วนสาม ญหรือห้างหท้นส่วนจำาก ด ให้ยื่นสำาเนาหน งสือ
ร บรองการจดทะเบียนนิติบทคคล บ ญชีรายชื่อหท้นส่วนผู้จ ดการ ผู้มีอำานาจควบคทม (ถ้ามี) พร้อมร บรองสำาเนา
ถูกต้อง

(ข)   บริษ ทจำาก ดหรือบริษ ทมหาชนจำาก ด ให้ยื่นสำาเนาหน งสือ
ร บรองการจดทะเบียนนิติบทคคล หน งสือบริคณห์สนธิ บ ญชีรายชื่อกรรมการผู้จ ดการ ผู้มีอำานาจควบคทม (ถ้ามี)
และบ ญชีผู้ถือหท้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมร บรองสำาเนาถูกต้อง

(๒)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบทคคลธรรมดาหรือคณะบทคคลที่มิใช่นิติบทคคล
ให้ยื่น สำาเนาบ ตรประจำาต วประชาชนของผู้น ำน สำาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหท้นส่วน (ถ้ามี) สำาเนาบ ตร
ประจำาต วประชาชนของผู้เป็นหท้นส่วน หรือสำาเนาหน งสือเดินทางของผู้เป็นหท้นส่วนที่มิได้ถือส ญชาติไทย พร้อม
ท ำงร บรองสำาเนาถูกต้อง

(๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคารว่มก นในฐานะเป็นผู้ร่วม
ค้า ให้ยื่นสำาเนาส ญญาของการเข้าร่วมค้า สำาเนาบ ตรประจำาต วประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วม
คา้ฝั่่ายใดเป็นบทคคลธรรมดา ที่มิใชส่ ญชาตไิทย ก ให้ยื่นสำาเนาหน งสือเดินทาง หรือผู้รว่มค้าฝั่า่ยใดเป็นนิติบทคคล
ให้ยื่นเอกสาร ตามทีร่ะบทไว้ใน (๑)

(๔)  เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
   (๔.๑)   สำาเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒)   สำาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บ ญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ท ำงหมดที่ได้ยื่นพร้อมก บการเสนอราคา

ทางระบบจ ดซื้าำอจ ดจา้งภาคร ฐดว้ยอิเล กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑ .๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)

๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารด งต่อไปนีำ
(๑)  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำานาจให้บทคคลอื่นกระทำาการแทน

ให้แนบหน งสือมอบอำานาจซ่ึ้างติดอากรแสตมปาตามกฎหมาย โดยมีหล กฐานแสดงต วตนของผู้มอบอำานาจและ
ผู้ร บมอบอำานาจ ท ำงนีำหากผู้ร บมอบอำานาจเป็นบทคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลทนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว
เท่าน ำน

(๒)  หล กประก นการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓)  บ ญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซ่ึ้างจะต้อง

แสดงรายการว สดทอทปกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมท ำงกำาไรไว้ดว้ย
(๔)  เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑)  บ ญชีรายชื่อวิศวกร และหน งสือร บรองของวิศวกร
ของผู้เสนอราคา

(๔.๒)  เอกสารการขึำนทะเบียนผู้ร บจ้างก บ กปภ.
(๕)  บ ญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ผู้เสนอราคา

ไม่ตอ้งแนบบ ญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ในระบบจ ดซื้าำอจ ดจา้งภาคร ฐดว้ยอิเล กทรอนิกส์
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๓.๓    เมื่อผู้เสนอราคาดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบ ญชีเอกสารส่วนที่
๑ และบ ญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจ ดซื้าำอจ ดจ้างภาคร ฐด้วยอิเล กทรอนิกส์จะสร้างแบบ
บ ญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และแบบบ ญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) และข้อ ๑.๗ (๒) ให้อ ตโนม ติ
โดยผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบแบบบ ญชีเอกสารด งกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ ดซื้าำอจ ดจ้าง

ภาคร ฐด้วยอิเล กทรอนิกส์ตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์นีำ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท ำงสิำน
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท ำงหล กฐานแสดงต วตนและทำาการยืนย นต วตนของผู้เสนอ
ราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒     ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณว สดทและราคา ในบ ญชีรายการ
กอ่สร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร ำงเดียว
และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบทไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคดิราคารวมท ำงสิำน ซ่ึ้างรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จา่ยท ำงปวงไว้แล้ว

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำาหนดยนืราคาไมน้่อยกวา่  ๑๕๐ ว น ต ำงแตว่ นเสนอราคา
โดยภายในกำาหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งร บผดิชอบราคาทีต่นไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามไิด้

๔.๓     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร จ
ไม่เกิน ๑๕๐ ว น น บถ ดจากว นที่ไดร้ บหน งสือแจ้งให้เริ่มทำางาน

๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างส ญญา แบบรูป และ
รายการละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล กทรอนิกส์ท ำงหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
เสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล กทรอนิกส์

๔.๕     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ ดซื้าำอจ ด
จา้งภาคร ฐดว้ยอิเล กทรอนิกส์ ในว นที่ ........................  ระหวา่งเวลา ...................... น.  ถึง ..................... น.

๔.๖     ผู้เสนอราคาต้องจ ดทำาเอกสารสำาหร บใช้ในการเสนอราคาในรูป
แบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ร บผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และช ดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนย นการเสนอราคา แล้วจึงส่ง
ข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของร ฐผ่านทางระบบจ ดซื้าำอจ ดจ้างภาคร ฐด้วย
อิเล กทรอนิกส์

เมื่อพ้นกำาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่ร บเอกสารการยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด ดขาด

๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์ จะ
ดำาเนินการตรวจสอบคทณสมบ ติของผู้เสนอราคาแต่ละรายวา่ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่มก นก บผู้เสนอ
ราคารายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่มก น
ก บผู้เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะต ดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมก นน ำนออกจาก
การเป็นผู้เสนอราคา
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์

ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทำาการอ นเป็นการข ดขวางการแข่งข น
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำาอ นเป็นการข ดขวางการแข่งข น
ราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะต ดรายชื่อผู้เสนอราคารายน ำนออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาด งกล่าวเป็นผู้ทิำงงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์จะวินิจฉ ยได้วา่ผู้เสนอราคารายน ำนเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำาด งกลา่ว

หากภายหล งจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์ หน่วยงานของร ฐตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ
ราคาหรือผู้เสนอราคารายใดรายหน่ึงกระทำาการอ นเป็นการข ดขวางการแข่งข นราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ
1.6 (2) หน่วยงานของร ฐสามารถต ดสิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคาเข้ามาทำาส ญญา
และสามารถลงโทษผู้เสนอราคาที่กระทำาการอ นเป็นการข ดขวางการแข่งข นราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทิำงงานได้

๔.๘     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบ ติ ด งนีำ
            (๑)    ปฏิบ ติตามเงื่อนไขที่ระบทไว้ในเอกสารประกวดราคา

อิเล กทรอนิกส์
 (๒)   ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี

อื่นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้จา่ยท ำงปวงไว้ดว้ยแล้ว
(๓)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ

ราคา  ตามว น เวลา ที่กำาหนด
(๔)    ผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕)    ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทำาความเข้าใจในระบบและวิธี

การ เสนอราคาด้ วยวิ ธีประกวดราคาอิ เล กทรอ นิกส์  ของกรมบ ญชีกลางที่ แสดงไว้ ใน เว บไซ้าต์
www.gprocurement.go.th

๕.    หล กประก นการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหล กประก นการเสนอราคาพร้อมก บการเสนอราคาทาง

ระบบการจ ดซื้าำอจ ดจ้างภาคร ฐด้วยอิเล กทรอนิกส์ โดยใช้หล กประก นอย่างหน่ึงอย่างใดด งต่อไปนีำ จำานวน
๓๐๐,๕๕๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑     หน งสือคำำาประก นอิเล กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบ
หน งสือคำำาประก น ด งระบทในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒     เช คที่ธนาคารส ่งจ่ายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ โดยเป็น
เช คลงว นที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจ ดซื้าำอจ ดจ้างภาคร ฐด้วยอิเล กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้าน ำนไม่เกิน ๓ ว น
ทำาการของทางราชการ

๕.๓     พ นธบ ตรร ฐบาลไทย
กรณีที่ผู้เสนอราคานำาเช คที่ธนาคารส ่งจ่ายหรือพ นธบ ตรร ฐบาลไทย มาวาง

เป็นหล กประก นการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบ บเอกสารด งกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง
ในว นที่ ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

ตามแบบต วอย่างหน งสือคำำาประก นอิเล กทรอนิกส์ของธนาคารภายใน
ประเทศ (หล กประก นการเสนอราคา) กำาหนดให้ระบทชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหล กประก นการเสนอราคา ด ง
น ำน กรณีที่ผู้ เสนอราคาที่ เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หน งสือคำำาประก น
อิเล กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหล กประก นการเสนอราคา ให้ดำาเนินการด งนีำ 

6/(1) กรณ.ี..

http://www.gprocurement.go.th/
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(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบทคคลใหม่ ให้ระบท
ชื่อผู้เสนอราคา ซ่ึ้างต้องวางหล กประก นการเสนอราคา ในนามกจิการรว่มค้า เท่าน ำน

(๒) กรณทีี่กิจการร่วมคา้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบทคคลใหม่ ให้ระบท
ชื่อผู้เสนอราคา ซ่ึ้างต้องวางหล กประก นการเสนอราคา ในนามนิติบทคคลรายใดรายหน่ึงตามที่ส ญญาร่วมค้า
กำาหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคาก บทางราชการ

ท ำงนีำ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบทคคลใหม่" หมายความว่า กิจการ
ร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบทคคลต่อหน่วยงานของร ฐซ่ึ้างมีหน้าที่ร บจดทะเบียน (กรมพ ฒนาธทรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์) 

หล กประก นการเสนอราคาตามข้อนีำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔จะคืนให้
ผู้เสนอราคาหรือผู้คำำาประก นภายใน ๑๕ ว น น บถ ดจากว นที่ได้พจิารณาในเบืำองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอ
ราคารายที่ค ดเลือกไว้ ๓ ลำาด บแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำาส ญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพ นแล้ว 

การคืนหล กประก นการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มี
ดอกเบีำย

๖.    หล กเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา
๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์

คร ำงนีำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จะพิจารณาต ดสินโดยใช้หล กเกณฑ์ และจะพิจารณาจาก ราคารวม
หากผู้เสนอราคารายใดมีคทณสมบ ติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหล กฐานการ

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์จะไม่ร บพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน ำน เว้นแต่เป็นข้อผิด
พลาด หรือผิดหลงเพียงเล กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์ในส่วนที่
มิใชส่าระสำาค ญ ท ำงนีำ เฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ เท่าน ำน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอ
ราคาโดยไม่มีการผ่อนผ น ในกรณีด งต่อไปนีำ

(๑)   ไม่ปรากฏชือ่ผู้เสนอราคารายน ำนในบ ญชีผู้ร บเอกสารประกวด
ราคาอิเล กทรอนิกส์ทางระบบจ ดซื้าำอจ ดจ้างด้วยอิเล กทรอนิกส์ หรือบ ญชีรายชื่อผู้ซื้าำอเอกสารประกวดราคา
อิเล กทรอนิกส์ทางระบบการจ ดซื้าำอจ ดจา้งดว้ยอิเล กทรอนิกส์ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

(๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบทคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล กทรอนิกส์อย่าง
หน่ึงอย่างใด หรอืท ำงหมดในการเสนอราคาทางระบบการจ ดซื้าำอจ ดจา้งดว้ยอิเล กทรอนิกส์

(๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำาหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำาค ญ หรือมีผลทำาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคา
รายอื่น

ในการต ดสินการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์หรือในการทำาส ญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์หรือการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ มีสิทธิให้ผู้เสนอ
ราคาชีำแจงข้อเท จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องก บผู้เสนอราคาได้ การประปาส่วนภูมิภาค
เขต ๔มีสิทธิที่จะไม่ร บข้อเสนอ ไม่ร บราคา หรอืไม่ทำาส ญญา หากข้อเท จจรงิด งกลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง

7/การประปา...
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ทรงไว้ซ่ึ้างสิทธิที่จะไม่ร บราคาต่ำาสทด หรือราคา

หน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอท ำงหมดก ได้ และอาจพจิารณาเลือกจา้ง ในจำานวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการ
หน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจ ดจ้างเลยก ได้ สทดแต่จะ
พจิารณา ท ำงนีำ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำาค ญ และให้ถือว่าการต ดสินของการประปาส่วนภูมิภาคเขต
๔เป็นเด ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท ำงการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิำงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้ร บ
การค ดเลือกหรือไม่ก ตาม หากมีเหตทที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำาการโดยไม่สทจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอ นเป็นเท จ หรือใช้ชื่อบทคคลธรรมดา หรอืนิติบทคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

     ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำาสทด เสนอราคาต่ำาจนคาดหมายได้
ว่าไม่อาจดำาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล กทรอนิกส์หรือการประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔จะให้ ผู้เสนอราคาน ำนชีำแจงและแสดงหล กฐานที่ทำาให้เชื่อได้วา่
ผู้เสนอราคาสามารถดำาเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล กทรอนิกส์ให้เสร จสมบูรณ์ หากคำาชีำแจงไม่เป็นที่ร บ
ฟงงได้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔มีสิทธิที่จะไม่ร บข้อเสนอหรือไม่ร บราคาของผู้เสนอราคารายน ำน ท ำงนีำ ผู้
เสนอราคาด งกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จา่ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของร ฐ

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท จจริงภายหล งจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิ ได้ร บการค ดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมก นก บผู้เสนอราคารายอื่น ณ ว นประกาศ
ประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำาการอ นเป็นการข ดขวางการแข่งข นราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๖ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔มีอำานาจที่จะต ดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้ร บค ดเลือกรายด ง
กลา่วออก และการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน ำนเป็นผู้ทิำงงาน

๗.     การทำาส ญญาจา้ง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์จะต้องทำาส ญญาจ้างตามแบบส ญญา

ด งระบทในข้อ ๑.๓ ก บการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ภายใน ๗ ว น น บถ ดจากว นที่ได้ร บแจ้ง และจะต้องวาง
หล กประก นส ญญาเป็นจำานวนเงินเท่าก บร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์ได้ ให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ยึดถือไว้ในขณะทำาส ญญา โดยใช้หล กประก นอยา่งหน่ึงอย่างใดด งต่อไปนีำ

๗.๑    เงินสด
๗.๒    เช คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารส ่งจา่ยให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

โดยเป็นเช คลงว นที่ที่ทำาส ญญา หรอืก่อนหน้าน ำน ไม่เกิน ๓ ว น ทำาการของทางราชการ
๗.๓   หน งสือคำำาประก นของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะ

กรรมการนโยบายกำาหนด ด งระบทในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๔    หน งสือคำำาประก นของบริษ ทเงินททน หรือบริษ ทเงินททนหล กทร พย์ที่

ไดร้ บอนทญาตให้ประกอบกิจการเงินททนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธทรกิจคำำาประก น ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษ ทเงินททนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนทโลมให้ใช้ตาม
ต วอยา่งหน งสือคำำาประก นของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด ด งระบทในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕     พ นธบ ตรร ฐบาลไทย
                          หล กประก นนีำจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีำยภายใน ๑๕ ว นน บถ ดจากว นที่

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์ (ผู้ร บจ้าง) พ้นจากข้อผูกพ นตามส ญญาจา้งแล้ว
๘.    ค่าจา้งและการจ่ายเงิน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด
ด งนีำ

8/งวดที ่1...
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งวดที่ ๑ เป็นจำานวนเงินในอ ตราร้อยละ ๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้ร บจ้างได้

ปฏิบ ติงาน - จ ดหาและวางท่อประปา HDPE ๑๐๐ dia ๑๖๐ มม. PN ๖ และท่อ HDPE ๑๐๐ dia ๑๑๐ มม.
PN ๖ แล้วเสร จท ำงหมด ยกเว้นท่อและอทปกรณ์ต่างๆ บริเวณข้ามคลอง และด นลอดตามแบบแปลนเลขที่ ตาม
แบบแปลนเลขที่ ๑๓ ๐๔ ๔๙ ๕๙ ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในว นชีำสถานที่ (ถ้ามี) และรายการประกอบแบบ
แปลน ตามส ญญาจ้างททกประการ พร้อมทำาการทดสอบแรงด นนำำา / การร ่วซึ้ามในเส้นท่อแล้วเสร จ ซ่ึ้างต้อง
ดำาเนินการให้แล้วเสร จภายใน ๖๐ ว น น บจากว นเริ่มทำางานตามส ญญา โดยปร บค่า เค ของราคาค่าก่อสร้าง
ท ำงหมดตามส ญญา ให้แล้วเสร จภายใน ๖๐ ว น

งวดที่ ๒ เป็นจำานวนเงินในอ ตราร้อยละ ๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้ร บจ้างได้
ปฏิบ ติงาน - จ ดหาและวางท่อประปา PB dia ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕ แล้วเสร จ ยกเว้นท่อและอทปกรณ์ต่างๆ
บริเวณข้ามคลอง และด นลอด ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๓ ๐๔ ๔๙ ๕๙ ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในว นชีำสถานที่
(ถ้ามี) และรายการประกอบแบบแปลน ตามส ญญาจา้งททกประการ พรอ้มทำาการทดสอบแรงด นนำำา / การร ว่ซึ้าม
ในเส้นท่อแล้วเสร จ ซ่ึ้างต้องดำาเนินการให้แล้วเสร จภายใน ๑๒๐ ว น น บจากว นเริ่มทำางานตามส ญญา โดยปร บ
คา่เค ของราคาค่ากอ่สร้างท ำงหมดตามส ญญา ให้แล้วเสร จภายใน ๑๒๐ ว น

งวดสทดท้าย เป็นจำานวนเงินในอ ตราร้อยละ ๕๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้ร บจ้างได้
ปฏิบ ติงานท ำงหมดให้แล้วเสร จเรียบร้อยตามส ญญา รวมท ำงทำาสถานที่ก่อสรา้งให้สะอาดเรียบร้อย

๙.    อ ตราคา่ปร บ
ค่าปร บตามแบบส ญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์นีำ

จะกำาหนดในอ ตราร้อยละ ๐.๒๕ ของคา่จ้างตามส ญญาตอ่ว น
๑๐.    การร บประก นความชำารทดบกพรอ่ง

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์ซ่ึ้างได้ทำาข้อตกลงเป็นหน งสือ
หรือทำาส ญญาจ้าง ตามแบบ ด งระบทในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องร บประก นความชำารทดบกพร่องของงานจ้าง
ที่เกิดขึำนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒ ปล  น บถ ดจากว นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ได้ร บมอบงาน โดย
ผู้ร บจ้างต้องรีบจ ดการซ่้าอมแซ้ามแก้ไขให้ใช้การได้ดีด งเดิมภายใน  ๗  ว น น บถ ดจากว นที่ได้ร บแจ้งความชำารทด
บกพร่อง

 ๑๑.    การจา่ยเงินล่วงหน้า
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอร บเงินล่วงหน้า ในอ ตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของ

ราคาค่าจ้างท ำงหมด แต่ท ำงนีำจะต้องส่งมอบหล กประก นเงินล่วงหน้า เป็นพ นธบ ตรร ฐบาลไทย หรือหน งสือคำำา
ประก นของธนาคารในประเทศตามแบบด งระบทในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหน งสือคำำาประก นของบรรษ ทเงินททน
อทตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษ ทเงินททน หรือบริษ ทเงินททนหล กทร พย์ที่ได้ร บอนทญาตให้ประกอบ
กิจการเงินททนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธทรกิจคำำาประก น ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึ้างได้
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนทโลมให้ใชต้ามแบบหน งสือคำำาประก นด งระบทในข้อ ๑ .๔ (๓)
ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ กอ่นการร บชำาระเงินล่วงหน้าน ำน

๑๒.    ข้อสงวนสทิธใินการยืน่ข้อเสนอและอืน่ ๆ
๑๒.๑   เงนิคา่จา้งสำาหร บงานจา้งคร ำงนีำ ไดม้าจากเงนิงบผูใ้ชน้ำำา(อบต.เชงิทะเล)
การลงนามในส ญญาจะกระทำาไดต้อ่เมือ่ การประปาสว่นภมูภิาคเขต ๔ ไดร้ บอนทม ติ

เงนิคา่กอ่สรา้งจากเงนิงบผูใ้ชน้ำำา(อบต.เชงิทะเล) แลว้เทา่น ำน
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร ำงนีำ เป็นเงินท ำงสิำน

๕,๓๖๐,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าลา้นสามแสนหกหมืน่หน่ึงรอ้ยบาทถ้วน)

9/12.2 เมือ่การ...



                                                -9-
๑๒.๒   เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ได้ค ดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้

เป็นผู้ร บจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ร บจ้างจะต้องส ่งหรือนำาสิ่งของมาเพื่อ
งานจ้างด งกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศ และของน ำนต้องนำาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการร บขนได้ตามที่ร ฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้เสนอราคาซ่ึ้างเป็นผู้ร บจ้าง
จะตอ้งปฏิบ ติตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณชิยนาวี ด งนีำ

(๑)   แจ้งการส ่งหรือนำาสิ่งของด งกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
กรมเจ้าท่า ภายใน ๗ ว น น บต ำงแต่ว นที่ผู้ร บจ้างส ่งหรือซื้าำอของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่ร ฐมนตรี
วา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรททกโดยเรืออืน่ได้

(๒)    จ ดการให้สิ่งของด งกล่าวบรรททกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวก บเรือไทย จากต่างประเทศมาย งประเทศไทย เว้นแต่จะได้ร บอนทญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรททก
สิ่งของน ำน โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซ่ึ้างจะต้องได้ร บอนทญาตเช่นน ำนก่อนบรรททกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
ร ฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรททกโดยเรืออื่น

                                (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบ ติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ร บจ้างจะต้องร บผิด
ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณชิยนาวี

๑๒.๓   ผู้เสนอราคาซ่ึ้างการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ได้ค ดเลือกแล้ว ไม่ไป
ทำาส ญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำาหนดด งระบทไวใ้นข้อ ๗ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔จะริบ
หล กประก นการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหน งสือคำำาประก นการยื่นข้อเสนอท นที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท ำงจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิำงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคล งว่า
ดว้ยการจ ดซื้าำอจ ดจา้งและการบริหารพ สดทภาคร ฐ

๑๒.๔   การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือข้อกำาหนดในแบบส ญญาให้เป็นไปตามความเห นของสำาน กงานอ ยการสูงสทด (ถ้ามี)

12.๕   หน่วยงานของร ฐอาจประกาศยกเลิกการจ ดซื้าำอจ ดจ้างในกรณีต่อไป
นีำได้ โดยทีผู่้เสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากหน่วยงานของร ฐไม่ได้

(๑)    หน่วยงานของร ฐไม่ได้ร บการจ ดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้
ในการจ ดซื้าำอจ ดจา้งหรือเงินงบประมาณที่ได้ร บจ ดสรรไม่เพียงพอที่จะทำาการจ ดซื้าำอจ ดจ้างน ำนต่อไป

(๒)    มีการกระทำาที่เข้าล กษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจ ดซื้าำอจ ด
จ้างหรือที่ได้ร บการค ดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมก น หรือมีส่วนได้เสียก บผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือข ดขวางการ
แข่งข นอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมก นก บผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระทำา
การททจรติอื่นใดในการเสนอราคา

(๓)    การทำาการจ ดซื้าำอจ ดจา้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของร ฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

 (๔)    กรณีอื่นในทำานองเดียวก บ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำาหนด
ในกฎกระทรวง

๑๓.    การปร บราคาคา่งานกอ่สรา้ง
การปร บราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปร บราคาด งระบทในข้อ ๑.๕ จะนำา

มาใช้ในกรณีที่ ค่างานกอ่สรา้งลดลงหรือเพิ่มขึำน โดยวิธกีารตอ่ไปนีำ
ตามเงื่อนไข หล กเกณฑ์ สูตรและวิธีคำานวณที่ใช้ก บส ญญาแบบปร บราคาได้

ตามมติคณะร ฐมนตรีเมื่อว นที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
ตามหน งสือสำาน กเลขาธิการคณะร ฐมนตร ีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงว นที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปร บราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระด บที่กำาหนดไว้ในว นแล้ว
เสร จตามที่กำาหนดไว้ในส ญญา หรือภายในระยะเวลาที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ได้ขยายออกไป โดยจะใช้
สตูรของทางราชการที่ไดร้ะบทในข้อ ๑.๕

10/14.มาตรฐาน...
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๑๔.    มาตรฐานฝั่ลมือชา่ง

                  เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ได้ค ดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ร บ
จ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีำแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบ ติงานก่อสร้างด งกล่าว
ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝั่ลมือช่างจาก กรมพ ฒนาฝั่ลมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน หรือผู้มีวทฒิบ ตรระด บ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบ นการศึกษาที่ ก.พ. ร บรองให้เข้า
ร บราชการได้ ในอ ตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ใน
แต่ละสาขาช่าง ด งต่อไปนีำ

๑๔.๑    ช่างโยธาหรือชา่งก่อสรา้ง
๑๔.๒    ช่างเชื่อมท่อ HDPE

๑๕.    การปฏิบ ติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้เสนอราคาที่ได้ร บการค ดเลือกให้เป็น

ผู้ร บจ้างต้องปฏิบ ติตามหล กเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำาหนดไว้โดยเคร่งคร ด
 16.    การประเมินผลการปฏิบ ติงานของผู้ประกอบการ

หน่วยงานของร ฐสามารถนำาผลการปฏิบ ติงานแล้วเสร จตามส ญญาของผู้
เสนอราคาที่ไดร้ บการค ดเลือกให้เป็นผู้ร บจ้างเพื่อนำามาประเมินผลการปฏิบ ติงานของผู้ประกอบการ

ท ำงนีำ หากผู้เสนอราคาที่ไดร้ บการค ดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดจะถูกระง บ
การยื่นข้อเสนอหรือทำาส ญญาก บหน่วยงานของร ฐไว้ช ว่คราว

  การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔

                ตทลาคม ๒๕๖๐


