
                                                                                                                                                     
      รา่งประกาศประกวดราคาจ้าง

               

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  
            เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาถนนเจ้าฟ้าตาตะวตนตก ช่วว่งซอยธนูเทพ-

         หมู่บ้านเทนนิส ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 
       ดว้ยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่าย
นำำาถนนเจ้าฟ้าตาตะวตนตก ช่วว่งซอยธนูเทพ-หมู่บ้านเทนนิส ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครตำงนีำ
เป็นเงินทตำงสิำน ๕,๓๓๗,๘๐๒.๐๐ บาท (ห้าลา้นสามแสนสามหมื่นเจ็ดพตนแปดร้อยสองบาทถ้วน)  

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบตติ ดตงตอ่ไปนีำ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงตบการยื่นข้อเสนอหรือทำาสตญญากตบหน่วยงานของรตฐไว้ช่วตว่คราว

ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบตญช่วีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่วื่อไว้ในบตญช่วีรายช่วื่อผู้ทิำงงานและได้แจ้งเวียนช่วื่อให้เป็นผู้ทิำงงานของหน่วย

งานของรตฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบตญช่วีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิำงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จตดการ 
กรรมการผู้จตดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนตำนด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบตติและไม่มีลตกษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจตดซืำอจตดจ้างและการ
บริหารพตสดภุาครตฐกำาหนดในราช่วกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาช่วพีรตบจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดตงกลา่ว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยช่วน์ร่วมกตนกตบผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอืน่ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การประปาส่วน

ภูมิภาคเขต ๔ ณ วตนประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอตนเป็นการขตดขวางการ
แข่งขตนราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครตำงนีำ 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รตบเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกตน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึำนศาลไทย เว้นแต่รตฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำาสต่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกตนเช่ว่นว่านตำน 

                 ๑๐. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตติงานตามระเบียบที่รตฐมนตรีวา่การกระทรวง
การคลตงกำาหนด 

                 ๑๑. ผู้เสนอราคา ตอ้งลงทะเบียนในระบบจตดซืำอจตดจ้างภาครตฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบตญช่วีกลาง 

                 ๑๒. ผู้เสนอราคาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบตญช่วีรายรตบรายจา่ย หรอืแสดงบตญช่วีรายรตบรายจา่ย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคตญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช่ว. กำาหนด 

                 ๑๓. ผู้เสนอราคาซ่ึงได้รตบคตดเลือกเป็นคู่สตญญาต้องรตบและจ่ายเงินผ่านบตญช่วีธนาคาร เว้นแต่ การจา่ย
เงินแต่ละครตำงซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สตญญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ไดต้ามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช่ว. 
กำาหนด 
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                 ๑๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคตดเลือกผู้มีคุณสมบตติเบืำองต้นในการจ้างของ กปภ.ช่วตำนที่
๑-๕ ผู้รตบจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำาเอกสารงบการเงินปลล่าสุด พร้อมช่วำาระค่าธรรมเนียมการขอต่อ
ทะเบียนผู้รตบจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวตนยื่นข้อเสนอ มิฉะนตำน กปภ.จะตตดสิทธิ์การเสนอราคา ทตำงนีำ ผู้รตบจ้างแต่ละ
ช่วตำนจะมีขีดความสามารถในการรตบงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ช่วำาระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)
ณ วตนยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในหลตกเกณฑ์การขึำนทะเบียนผู้มีคุณสมบตติ
เบืำองต้นในการรตบจ้าง

                กำาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจตดซืำอจตดจ้างภาครตฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวตนที่
........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                ผู้สนใจสามารถขอซืำอเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาช่วุดละ ๒,๑๔๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจตดซืำอจตดจา้งภาครตฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์และช่วำาระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวตนที่ ........................
ถึงวตนที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจตดซืำอจตดจ้างภาครตฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภาย
หลตงจากช่วำาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวตนเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศตพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๐-๐๕๑๗ ในวตนและเวลาราช่วการ

                ผู้สนใจตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกตบสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถาม
มายตง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ผ่านทางอีเมล์ 555106@pwa.co.th ภายในวตนที่ ........................
โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔จะช่วีำแจงรายละเอียดดตงกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th และ
www.gprocurement.go.th ในวตนที่ ........................ 

  ประกาศ ณ วตนที่        ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  

    (นายบุญยก คงกิจ) 
ผู้อำานวยการการประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔ 

  
  
 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจตดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
     สว่นที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตตำงแต่วตนที่ซืำอเอกสารจนถึงวตนเสนอราคา  

                       



    เอกสารประกวดราคาจา้งด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................

ประกวดราคาจา้งโครงการวางทอ่ขยายเขตจำาหน่ายนำำาถนนเจา้ฟ้าตาตะวตนตก ช่วว่งซอยธนูเทพ-หมูบ้่านเทนนิส
ต.ฉลอง อ.เมอืง จ.ภเูกต็ การประปาสว่นภมูภิาคสาขาภเูกต็ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)  

ตามประกาศ การประปาสว่นภมูภิาคเขต ๔  
ลงวตนที ่        ตลุาคม ๒๕๖๐   

                  การประปาสว่นภมูภิาคเขต ๔ ซ่ึงตอ่ไปนีำเรยีกวา่ "หน่วยงาน" มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้ง
โครงการวางทอ่ขยายเขตจำาหน่ายนำำาถนนเจา้ฟ้าตาตะวตนตก ช่วว่งซอยธนูเทพ-หมูบ้่านเทนนิส ต.ฉลอง อ.เมอืง จ.ภเูกต็
การประปาสว่นภมูภิาคสาขาภเูกต็ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ณ การประปาสว่นภมูภิาค
สาขาภเูกต็ โดยการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยมข้ีอแนะนำาและข้อกำาหนดดตงตอ่ไปนีำ 

                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ 
                          ๑.๑     แบบรปูรายการละเอยีด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาทีก่ำาหนดไวใ้นระบบจตดซืำอจตดจา้งภาครตฐดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์ 
                          ๑.๓     สตญญาจา้งทตว่ไป  
                          ๑.๔     แบบหนตงสอืคำำาประกตน  
                                    (๑)   หลตกประกตนการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลตกประกตนสตญญา  
                                    (๓)   หลตกประกตนการรตบเงนิคา่จา้งลว่งหน้า 

                          ๑.๕     สตูรการปรตบราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยช่วน์รว่มกตน  
                                    (๒)   การขตดขวางการแข่งขตนราคาอยา่งเป็นธรรม  
                          ๑.๗     แบบบตญช่วเีอกสารทีก่ำาหนดไวใ้นระบบจตดซืำอจตดจา้งภาครตฐดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์ 
                                    (๑)   บตญช่วเีอกสารสว่นที ่๑  
                                    (๒)   บตญช่วเีอกสารสว่นที ่๒  
                         ๑.๘     รายละเอยีดการคำานวณราคากลางงานกอ่สรา้งตาม BOQ (Bill of Quantities)   
(รายละเอยีดการคำานวณราคากลางงานกอ่สรา้งเป็นการเปดดเผยเพือ่ให้ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ข้อเสนอไดรู้ข้้อมลูได ้       
เทา่เทยีมกตน และเพือ่ให้ประช่วาช่วนตรวจดไูด)้ 
                          ๑.๙     บตญช่วรีายช่วือ่วศิวกร และหนตงสอืรตบรองของวศิวกรของผูเ้สนอราคา
                                    รายช่วือ่วศิวกร.pdf
                          ๑.๑๐     รายละเอยีดคณุภาพวตสดคุรภุตณฑ์
                                    รายละเอตยดวตสด.ุpdf
                          ๑.๑๑     บตญช่วแีสดงปรมิาณงานวตสดแุละราคากอ่สรา้ง
                                    img ๒๐๑๗๑๐๑๑_๐๐๐๒.pdf 
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                 ๒.    คณุสมบตตขิองผูเ้สนอราคา  
                          ๒.๑     มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ 
                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหวา่งถูกระงตบการยืน่ข้อเสนอหรอืทำาสตญญากตบหน่วยงานของรตฐ
ไวช้่วตว่คราวตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบตญช่วกีลาง 
                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่วือ่ไวใ้นบตญช่วรีายช่วือ่ผูท้ิำงงานและไดแ้จง้เวยีนช่วือ่ให้เป็นผูท้ิำงงาน
ของหน่วยงานของรตฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบตญช่วกีลาง ซ่ึงรวมถึงนิตบุิคคลทีผู่ท้ิำงงานเป็นหุ้นสว่น
ผูจ้ตดการ กรรมการผูจ้ตดการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำานาจในการดำาเนินงานในกจิการของนิตบุิคคลนตำนดว้ย 
                          ๒.๖     มคีณุสมบตตแิละไมม่ลีตกษณะตอ้งห้ามตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจตดซืำอจตดจา้ง
และการบรหิารพตสดภุาครตฐกำาหนดในราช่วกจิจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรอื(นิตบุิคคล) ผูม้อีาช่วพีรตบจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
ดตงกลา่ว 
                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยช่วน์รว่มกตนกตบผูเ้สนอราคารายอืน่ทีเ่ข้ายืน่ข้อเสนอให้แกห่น่วยงาน
ของรตฐ ณ วตนประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืไมเ่ป็นผูก้ระทำาการอตนเป็นการขตดขวางการแข่งขตนราคา
อยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสค์รตำงนีำ 
                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผูไ้ดร้ตบเอกสทิธิห์รอืความคุม้กตน ซ่ึงอาจปฏเิสธไมย่อมขึำนศาลไทย เวน้แตร่ตฐบาล
ของผูเ้สนอราคาไดม้คีำาสตง่ให้สละเอกสทิธิค์วามคุม้กตนเช่วน่วา่นตำน 
                          ๒.๑๐     ไมเ่ป็นผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตตงิานตามระเบียบทีร่ตฐมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลตง กำาหนด 
                       ๒.๑๑     ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจตดซืำอจตดจ้างภาครตฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบตญช่วกีลาง 
                          ๒.๑๒     ผูเ้สนอราคาตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผูไ้มแ่สดงบตญช่วรีายรตบรายจา่ยหรอืแสดงบตญช่วี
รายรตบรายจา่ยไมถู่กตอ้งครบถ้วนในสาระสำาคตญตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช่ว. กำาหนด 
                          ๒.๑๓     ผูเ้สนอราคาซ่ึงไดร้ตบคตดเลอืกเป็นคูส่ตญญาตอ้งรตบและจา่ยเงนิผา่นบตญช่วธีนาคาร
เวน้แตก่ารจา่ยเงนิแตล่ะครตำงซ่ึงมมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ตญญาอาจจา่ยเป็นเงนิสดกไ็ดต้ามทีค่ณะกรรมการ
ป.ป.ช่ว. กำาหนด 
                          ๒.๑๔     มคีณุสมบตตแิละไมม่ลีตกษณะตอ้งห้ามตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจตดซืำอจตดจา้ง
และการบรหิารพตสดภุาครตฐกำาหนดในราช่วกจิจานุเบกษา 
                          ๒.๑๕     ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการคตดเลอืกผูม้คีณุสมบตตเิบืำองตน้ในการจา้งของ
กปภ.ช่วตำนที ่๑-๕ ผูร้ตบจา้งทีข่าดการตอ่ทะเบียนจะตอ้งนำาเอกสารงบการเงนิปลลา่สดุ พรอ้มช่วำาระคา่ธรรมเนียมการขอ
ตอ่ทะเบียนผูร้ตบจา้งให้แลว้เสรจ็กอ่นวตนยืน่ข้อเสนอ มฉิะนตำน กปภ.จะตตดสทิธิก์ารเสนอราคา ทตำงนีำ ผูร้ตบจา้งแตล่ะช่วตำน
จะมขีีดความสามารถในการรตบงานไดไ้มเ่กนิ ๕ เทา่ ของทนุจดทะเบียน (ทีช่่วำาระมลูคา่หุ้นครบถ้วนแลว้) ณ วตนยืน่ข้อ
เสนอ และ กปภ. จะพจิารณาตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดไวใ้นหลตกเกณฑก์ารขึำนทะเบียนผูม้คีณุสมบตตเิบืำองตน้ในการ
รตบจา้ง 
                 ๓.    หลตกฐานการยืน่ข้อเสนอ 
                         ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลตกฐาน ยืน่มาพรอ้มกตบการเสนอราคาทางระบบจตดซืำอ
จตดจา้งภาครตฐดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คอื 
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                          ๓.๑    สว่นที ่๑ อยา่งน้อยตอ้งมเีอกสารดตงตอ่ไปนีำ 
                                   (๑)    ในกรณผีูเ้สนอราคาเป็นนิตบุิคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามตญหรอืห้างหุ้นสว่นจำากตด ให้ยืน่สำาเนาหนตงสอืรตบรองการจด
ทะเบียนนิตบุิคคล บตญช่วรีายช่วือ่หุ้นสว่นผูจ้ตดการ ผูม้อีำานาจควบคมุ (ถ้าม)ี พรอ้มรตบรองสำาเนาถูกตอ้ง  
                                           (ข)   บรษิตทจำากตดหรอืบรษิตทมหาช่วนจำากตด ให้ยืน่สำาเนาหนตงสอืรตบรองการจด
ทะเบียนนิตบุิคคล หนตงสอืบรคิณห์สนธ ิบตญช่วรีายช่วือ่กรรมการผูจ้ตดการ ผูม้อีำานาจควบคมุ (ถ้าม)ี และบตญช่วผีูถื้อหุ้น
รายใหญ ่(ถ้าม)ี พรอ้มรตบรองสำาเนาถูกตอ้ง  
                                   (๒)    ในกรณผีูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่วนิ่ตบุิคคลให้ยืน่ 
สำาเนาบตตรประจำาตตวประช่วาช่วนของผูน้ตำน สำาเนาข้อตกลงทีแ่สดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้าม)ี สำาเนาบตตรประจำาตตว
ประช่วาช่วนของผูเ้ป็นหุ้นสว่น หรอืสำาเนาหนตงสอืเดนิทางของผูเ้ป็นหุ้นสว่นทีม่ไิดถื้อสตญช่วาตไิทย พรอ้มทตำงรตบรองสำาเนา
ถูกตอ้ง 
                                   (๓)    ในกรณผีูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคารว่มกตนในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ให้ยืน่สำาเนา
สตญญาของการเข้ารว่มคา้ สำาเนาบตตรประจำาตตวประช่วาช่วนของผูร้ว่มคา้ และในกรณทีีผู่เ้ข้ารว่มคา้ฝ่ายใดเปายใดเป็นบุคคล
ธรรมดา ทีม่ใิช่วส่ตญช่วาตไิทย กใ็ห้ยืน่สำาเนาหนตงสอืเดนิทาง หรอืผูร้ว่มคา้ฝ่ายใดเปายใดเป็นนิตบุิคคล ให้ยืน่เอกสาร ตามทีร่ะบุ
ไวใ้น (๑)  
                                   (๔)    เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ
                                           (๔.๑)   สำาเนาใบทะเบียนพาณชิ่วย์
                                           (๔.๒)   สำาเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม่ 
                                   (๕)    บตญช่วเีอกสารสว่นที ่๑ ทตำงหมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกตบการเสนอราคาทางระบบจตดซืำอ
จตดจา้งภาครตฐดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต่อ้งแนบในรปูแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    สว่นที ่๒ อยา่งน้อยตอ้งมเีอกสารดตงตอ่ไปนีำ 
                                   (๑)    ในกรณทีีผู่เ้สนอราคามอบอำานาจให้บุคคลอืน่กระทำาการแทนให้แนบหนตงสอื
มอบอำานาจซ่ึงตดิอากรแสตมปตตามกฎหมาย โดยมหีลตกฐานแสดงตตวตนของผูม้อบอำานาจและผูร้ตบมอบอำานาจ ทตำงนีำ
หากผูร้ตบมอบอำานาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท้ีบ่รรลนิุตภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นตำน 
                                   (๒)    หลตกประกตนการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๓)    บตญช่วรีายการกอ่สรา้ง (หรอืใบแจง้ปรมิาณงาน) ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวตสดุ
อปุกรณ ์คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทตำงกำาไรไวด้ว้ย 
                                   (๔)    เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ
                                           (๔.๑)   บตญช่วรีายช่วือ่วศิวกร และหนตงสอืรตบรองของวศิวกรของผูเ้สนอราคา
                                           (๔.๒)   เอกสารการขึำนทะเบียนผูร้ตบจา้งกตบ กปภ. 
                                   (๕)    บตญช่วเีอกสารสว่นที ่๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ผูเ้สนอราคาไมต่อ้งแนบบตญช่วี
เอกสารสว่นที ่๒ ในระบบจตดซืำอจตดจา้งภาครตฐดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์
                          ๓.๓    เมือ่ผูเ้สนอราคาดำาเนินการแนบไฟ้าลเ์อกสารตามบตญช่วเีอกสารสว่นที ่๑ และบตญช่วี
เอกสารสว่นที ่๒ ครบถ้วน ถูกตอ้งแลว้ ระบบจตดซืำอจตดจา้งภาครตฐดว้ยอเิลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งแบบบตญช่วเีอกสารสว่นที่
๑ และแบบบตญช่วเีอกสารสว่นที ่๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) และข้อ ๑.๗ (๒) ให้อตตโนมตตโิดยผูเ้สนอราคาไมต่อ้ง
แนบแบบบตญช่วเีอกสารดตงกลา่วในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)  
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                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจตดซืำอจตดจา้งภาครตฐดว้ย
อเิลก็ทรอนิกสต์ามทีก่ำาหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสนี์ำ โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทตำงสิำน และจะตอ้งกรอก
ข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน พรอ้มทตำงหลตกฐานแสดงตตวตนและทำาการยนืยตนตตวตนของผูเ้สนอราคา โดยไมต่อ้งแนบ
ใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)  
                          ๔.๒     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปรมิาณวตสดแุละราคา ในบตญช่วรีายการกอ่สรา้งให้ครบถ้วน 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงนิบาทและเสนอราคาไดเ้พยีงครตำงเดยีวและราคา
เดยีว โดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอ่หน่วย และหรอืตอ่รายการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูก
ตอ้ง โดยคดิราคารวมทตำงสิำน ซ่ึงรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีอากรอืน่ และคา่ใช่วจ้า่ยทตำงปวงไวแ้ลว้  
                                   ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำาหนดยนืราคาไมน้่อยกวา่  ๑๕๐ วตน ตตำงแตว่ตนเสนอราคา
โดยภายในกำาหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรตบผดิช่วอบราคาทีต่นไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามไิด ้ 
                          ๔.๓     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ไมเ่กนิ ๑๕๐ วตน
นตบถตดจากวตนทีไ่ดร้ตบหนตงสอืแจง้ให้เริม่ทำางาน  
                           ๔.๔    กอ่นเสนอราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดรูา่งสตญญา แบบรปู และรายการละเอยีด ฯลฯ
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนิกสท์ตำงหมดเสยีกอ่นทีจ่ะตกลงยืน่เสนอราคาตามเงือ่นไข
ในเอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนิกส ์
                         ๔.๕     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจตดซืำอจตดจา้งภาครตฐดว้ย
อเิลก็ทรอนิกส ์ในวตนที ่........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น.  
                          ๔.๖     ผูเ้สนอราคาตอ้งจตดทำาเอกสารสำาหรตบใช่วใ้นการเสนอราคาในรปูแบบไฟ้าลเ์อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูร้ตบผดิช่วอบตรวจสอบความครบ
ถ้วน ถูกตอ้ง และช่วตดเจนของเอกสาร PDF File กอ่นทีจ่ะยนืยตนการเสนอราคา แลว้จงึส่งข้อมูล (Upload) เพือ่
เป็นการเสนอราคาให้แกห่น่วยงานของรตฐผา่นทางระบบจตดซืำอจตดจา้งภาครตฐดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์
                          เมือ่พน้กำาหนดเวลายืน่ข้อเสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่ตบเอกสารการยืน่ข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์จะดำาเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตตขิองผูเ้สนอราคาแตล่ะรายวา่ เป็นผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยช่วน์รว่มกตนกตบผูเ้สนอราคารายอืน่ตามข้อ ๑.๖
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูเ้สนอราคารายใดเป็นผูเ้สนอราคาทีม่ีผลประโยช่วน์ร่วมกตนกตบผูเ้สนอราคารายอืน่
คณะกรรมการฯ จะตตดรายช่วือ่ผูย้ืน่ข้อเสนอราคาทีม่ผีลประโยช่วน์รว่มกตนนตำนออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา 
                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสก์อ่นหรอืในขณะที่
มกีารพจิารณาข้อเสนอวา่ มผีูเ้สนอราคารายใดกระทำาการอตนเป็นการขตดขวางการแข่งขตนราคาอยา่งเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่วื่อว่ามีการกระทำาอตนเป็นการขตดขวางการแข่งขตนราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตตดรายช่วือ่ผูเ้สนอราคารายนตำนออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และหน่วยงานจะพจิารณาลงโทษ
ผูเ้สนอราคาดตงกลา่วเป็นผูท้ิำงงาน เวน้แตค่ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสจ์ะวนิิจฉตยไดว้า่
ผูเ้สนอราคารายนตำนเป็นผูท้ีใ่ห้ความรว่มมอืเป็นประโยช่วน์ตอ่การพจิารณาของทางราช่วการและมไิดเ้ป็นผูร้เิริม่ให้มี
การกระทำาดตงกลา่ว  
                          หากภายหลตงจากการพจิารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส ์หน่วยงานของรตฐตรวจสอบพบวา่ผูเ้สนอราคาทีช่่วนะการเสนอราคาหรอืผูเ้สนอราคารายใดราย
หน่ึงกระทำาการอตนเป็นการขตดขวางการแข่งขตนราคาอยา่งเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) หน่วยงานของรตฐสามารถตตด
สทิธกิารเป็นผูช้่วนะการเสนอราคาโดยไมเ่รยีกผูเ้สนอราคาเข้ามาทำาสตญญา และสามารถลงโทษผูเ้สนอราคาทีก่ระทำา
การอตนเป็นการขตดขวางการแข่งขตนราคาอยา่งเป็นธรรมเป็นผูท้ิำงงานได ้
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                          ๔.๘     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งปฏบิตต ิดตงนีำ 
                                    (๑)    ปฏบิตตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
                                   (๒)    ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเป็นราคาทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีอืน่ๆ (ถ้าม)ี รวมคา่
ใช่วจ้า่ยทตำงปวงไวด้ว้ยแลว้ 
                                   (๓)    ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงทะเบียนเพือ่เข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวตน เวลา
ทีก่ำาหนด 
                                     (๔)    ผูเ้สนอราคาจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว้ไมไ่ด ้
                                   (๕)    ผูเ้สนอราคาตอ้งศกึษาและทำาความเข้าใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ของกรมบตญช่วกีลางทีแ่สดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลตกประกตนการเสนอราคา
                          ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลตกประกตนการเสนอราคาพรอ้มกตบการเสนอราคาทางระบบการจตดซืำอ
จตดจา้งภาครตฐดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์โดยใช่วห้ลตกประกตนอยา่งหน่ึงอยา่งใดดตงตอ่ไปนีำ จำานวน ๒๖๙ ,๕๘๗.๐๐ บาท (สอง
แสนหกหมืน่เกา้พตนห้ารอ้ยแปดสบิเจด็บาทถ้วน)
                          ๕.๑     หนตงสอืคำำาประกตนอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศ ตามแบบหนตงสอืคำำาประกตน
ดตงระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
                          ๕.๒     เช่วค็ทีธ่นาคารสตง่จา่ยให้แกห่น่วยงาน โดยเป็นเช่วค็ลงวตนทีท่ีย่ืน่การเสนอราคาทางระบบ
จตดซืำอจตดจา้งภาครตฐดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืกอ่นหน้านตำนไมเ่กนิ ๓ วตนทำาการของทางราช่วการ
                          ๕.๓     พตนธบตตรรตฐบาลไทย
                          กรณทีีผู่เ้สนอราคานำาเช่วค็ทีธ่นาคารสตง่จา่ยหรอืพตนธบตตรรตฐบาลไทย มาวางเป็นหลตกประกตน
การเสนอราคา จะตอ้งสง่ตน้ฉบตบเอกสารดตงกลา่วมาให้สว่นราช่วการตรวจสอบความถูกตอ้ง ในวตนที ่........................
ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                          ตามแบบตตวอยา่งหนตงสอืคำำาประกตนอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศ (หลตกประกตน
การเสนอราคา) กำาหนดให้ระบุช่วือ่ผูเ้สนอราคา เป็นผูว้างหลตกประกตนการเสนอราคา ดตงนตำน กรณทีีผู่เ้สนอราคาที่
เสนอราคาในรปูแบบของ "กจิการรว่มคา้" ประสงคจ์ะใช่วห้นตงสอืคำำาประกตนอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศ
เป็นหลตกประกตนการเสนอราคา ให้ดำาเนินการดตงนีำ 
                          (๑) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลใหม ่ให้ระบุช่วือ่ผูเ้สนอราคา ซ่ึงตอ้งวาง
หลตกประกตนการเสนอราคา ในนามกจิการรว่มคา้ เทา่นตำน
                          (๒) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลใหม ่ให้ระบุช่วือ่ผูเ้สนอราคา ซ่ึงตอ้งวาง
หลตกประกตนการเสนอราคา ในนามนิตบุิคคลรายใดรายหน่ึงตามทีส่ตญญารว่มคา้กำาหนดให้เป็นผูเ้ข้าเสนอราคากตบ
ทางราช่วการ
                         ทตำงนีำ "กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลใหม่" หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบียน
เป็นนิตบุิคคลตอ่หน่วยงานของรตฐซ่ึงมหีน้าทีร่ตบจดทะเบียน (กรมพตฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิ่วย)์ 
                        หลตกประกตนการเสนอราคาตามข้อนีำ หน่วยงานจะคนืให้ผูเ้สนอราคาหรอืผูค้ำำาประกตนภายใน
๑๕ วตน นตบถตดจากวตนทีไ่ดพ้จิารณาในเบืำองตน้เรียบรอ้ยแล้ว เว้นแตผู่เ้สนอราคารายทีค่ตดเลอืกไว ้๓ ลำาดตบแรก
จะคนืให้ตอ่เมือ่ไดท้ำาสตญญาหรอืข้อตกลง หรอืเมือ่ผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากข้อผกูพตนแลว้ 
                          การคนืหลตกประกตนการเสนอราคา ไมว่า่ในกรณใีด ๆ จะคนืให้โดยไมม่ดีอกเบีำย 
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                 ๖.    หลตกเกณฑแ์ละสทิธใินการพจิารณา 
                          ๖.๑     ในการพจิารณาผลการยืน่ข้อเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสค์รตำงนีำ หน่วยงานจะ
พจิารณาตตดสนิโดยใช่วห้ลตกเกณฑ ์ราคา และจะพจิารณาจาก ราคารวม  
                          ๖.๒     หากผูเ้สนอราคารายใดมคีณุสมบตตไิมถู่กตอ้งตามข้อ ๒ หรอืยืน่หลตกฐานการยืน่ข้อ
เสนอไมถู่กตอ้ง หรอืไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรอืยืน่ข้อเสนอไมถู่กตอ้งตามข้อ ๔ แลว้ คณะกรรมการพจิารณาผลการ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสจ์ะไมร่ตบพจิารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนตำน เวน้แตเ่ป็นข้อผดิพลาด หรอืผดิหลง
เพยีงเลก็น้อย หรอืผดิแผกไปจากเงือ่นไขของเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสใ์นสว่นทีม่ใิช่วส่าระสำาคตญ ทตำงนีำ
เฉพาะในกรณทีีพ่จิารณาเห็นวา่จะเป็นประโยช่วน์ตอ่หน่วยงานเทา่นตำน  
                            ๖.๓     หน่วยงานสงวนสทิธไิมพ่จิารณาข้อเสนอของผูเ้สนอราคาโดยไมม่กีารผอ่นผตน ใน
กรณดีตงตอ่ไปนีำ 
                                      (๑)    ไม่ปรากฏช่วือ่ผูเ้สนอราคารายนตำนในบตญช่วีผูร้ตบเอกสารประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกสท์างระบบจตดซืำอจตดจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืบตญช่วรีายช่วือ่ผูซื้ำอเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
ทางระบบการจตดซืำอจตดจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนิกสข์องหน่วยงาน 
                                   (๒)    ไมก่รอกช่วือ่นิตบุิคคล  หรอืลงลายมอืช่วือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใด
หรอืทตำงหมดในการเสนอราคาทางระบบการจตดซืำอจตดจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์
                                          (๓)    เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขทีก่ำาหนดในเอกสารประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ป็นสาระสำาคตญ หรอืมผีลทำาให้เกดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแกผู่เ้สนอราคารายอืน่  
                            ๖.๔     ในการตตดสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสห์รอืในการทำาสตญญา คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสห์รอืหน่วยงาน มสีทิธใิห้ผูเ้สนอราคาช่วีำแจงข้อเทจ็จรงิ สภาพ ฐานะ หรอื
ข้อเทจ็จรงิอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องกตบผูเ้สนอราคาได ้หน่วยงานมีสทิธทิีจ่ะไม่รตบข้อเสนอ ไมร่ตบราคา หรือไมท่ำาสตญญา
หากข้อเทจ็จรงิดตงกลา่วไมม่คีวามเหมาะสมหรอืไมถู่กตอ้ง  
                            ๖.๕     หน่วยงานทรงไวซ่ึ้งสทิธทิีจ่ะไมร่ตบราคาต่ำาสดุ หรอืราคาหน่ึงราคาใด หรอืราคาที่
เสนอทตำงหมดกไ็ด ้และอาจพจิารณาเลอืกจา้ง ในจำานวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรอือาจจะ
ยกเลกิ การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยไมพ่จิารณาจตดจา้งเลยกไ็ด ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทตำงนีำ เพือ่ประโยช่วน์ของ
ทางราช่วการเป็นสำาคตญ และให้ถือวา่การตตดสนิของหน่วยงานเป็นเดด็ขาด ผูเ้สนอราคาจะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ
มไิด ้รวมทตำงหน่วยงานจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสแ์ละลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิำงงาน ไมว่า่
จะเป็นผูเ้สนอราคาทีไ่ดร้ตบการคตดเลอืกหรอืไมก่ต็าม หากมเีหตทุีเ่ช่วือ่ถือไดว้า่การยืน่ข้อเสนอกระทำาการโดยไมส่จุรติ
เช่วน่ การเสนอเอกสารอตนเป็นเทจ็ หรอืใช่วช้่วือ่บุคคลธรรมดา หรอืนิตบุิคคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นตน้  
                               ในกรณทีีผู่เ้สนอราคารายทีเ่สนอราคาต่ำาสดุ เสนอราคาต่ำาจนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดำาเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสห์รอื
หน่วยงานจะให้ ผูเ้สนอราคานตำนช่วีำแจงและแสดงหลตกฐานทีท่ำาให้เช่วือ่ได้วา่ ผูเ้สนอราคาสามารถดำาเนินงานตาม
ประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนิกสใ์ห้เสรจ็สมบูรณ ์หากคำาช่วีำแจงไมเ่ป็นทีร่ตบฟ้าไงได ้หน่วยงานมสีทิธทิีจ่ะไมร่ตบข้อเสนอ
หรอืไมร่ตบราคาของผูเ้สนอราคารายนตำน ทตำงนีำ ผูเ้สนอราคาดตงกลา่วไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่ใช่วจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใดๆ
จากหน่วยงานของรตฐ 
                          ๖.๖     ในกรณทีีป่รากฏข้อเทจ็จรงิภายหลตงจากการพจิารณาข้อเสนอวา่ ผูเ้สนอราคาทีม่สีทิธิ
ไดร้ตบการคตดเลอืกเป็นผูเ้สนอราคาทีม่ีผลประโยช่วน์รว่มกตนกตบผูเ้สนอราคารายอืน่ ณ วตนประกาศประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเป็นผูเ้สนอราคาทีก่ระทำาการอตนเป็นการขตดขวางการแข่งขตนราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
หน่วยงานมอีำานาจทีจ่ะตตดรายช่วือ่ผูเ้สนอราคาทีไ่ดร้ตบคตดเลอืกรายดตงกลา่วออก และหน่วยงานจะพจิารณาลงโทษ
ผูเ้สนอราคารายนตำนเป็นผูท้ิำงงาน  
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                 ๗.     การทำาสตญญาจา้ง 
                           ผูช้่วนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งทำาสตญญาจา้งตามแบบสตญญา ดตงระบุในข้อ
๑.๓ กตบหน่วยงาน ภายใน ๗ วตน นตบถตดจากวตนทีไ่ดร้ตบแจง้ และจะตอ้งวางหลตกประกตนสตญญาเป็นจำานวนเงนิเทา่กตบ
รอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จา้งทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ให้หน่วยงานยดึถือไวใ้นขณะทำาสตญญา โดยใช่วห้ลตก
ประกตนอยา่งหน่ึงอยา่งใดดตงตอ่ไปนีำ  
                           ๗.๑     เงนิสด 
                           ๗.๒     เช่วค็หรอืดราฟ้าทท์ีธ่นาคารสตง่จา่ยให้แกห่น่วยงาน โดยเป็นเช่วค็ลงวตนทีท่ีท่ำาสตญญา หรอื
กอ่นหน้านตำน ไมเ่กนิ ๓ วตน ทำาการของทางราช่วการ 
                         ๗.๓     หนตงสอืคำำาประกตนของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะกรรมการนโยบาย
กำาหนด ดตงระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๔     หนตงสอืคำำาประกตนของบรษิตทเงนิทนุ หรอืบรษิตทเงนิทนุหลตกทรตพยท์ีไ่ดร้ตบอนุญาตให้
ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณชิ่วยแ์ละประกอบธรุกจิคำำาประกตน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายช่วือ่บริษตทเงินทุนทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวยีนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช่ว้ตามตตวอย่างหนตงสือคำำา
ประกตนของธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำาหนด ดตงระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                            ๗.๕     พตนธบตตรรตฐบาลไทย 
                           หลตกประกตนนีำจะคนืให้ โดยไมม่ดีอกเบีำยภายใน ๑๕ วตนนตบถตดจากวตนทีผู่ช้่วนะการประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(ผูร้ตบจา้ง) พน้จากข้อผกูพตนตามสตญญาจา้งแลว้ 

                 ๘.    คา่จา้งและการจา่ยเงนิ 
                          หน่วยงานจะจา่ยเงนิคา่จา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๕ งวด ดตงนีำ
                          งวดที ่๑ เป็นจำานวนเงนิในอตตรารอ้ยละ ๑๑ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้ตบจา้งไดป้ฏบิตตงิาน - จตดหาและ
วางทอ่ประปา HDPE ๑๐๐ dia ๒๒๕ มม. PN ๖ แลว้เสรจ็ทตำงหมด ยกเวน้ทอ่และอปุกรณต์า่งๆ บรเิวณข้ามคลอง
และดตนลอดตามแบบแปลนเลขที ่ตามแบบแปลนเลขที ่๑๓ ๐๔ ๑๘ ๖๐ ตามรายละเอยีดเพิม่เตมิในวตนช่วีำสถานที่
(ถ้าม)ี และรายการประกอบแบบแปลน ตามสตญญาจา้งทกุประการ พรอ้มทำาการทดสอบแรงดตนนำำา / การรตว่ซึมใน
เสน้ทอ่แลว้เสรจ็ ซ่ึงตอ้งดำาเนินการให้แลว้เสรจ็ภายใน ๖๐ วตน นตบจากวตนเริม่ทำางานตามสตญญา โดยปรตบคา่ เค ของ
ราคาคา่กอ่สรา้งทตำงหมดตามสตญญา ให้แลว้เสรจ็ภายใน ๖๐ วตน
                          งวดที ่๒ เป็นจำานวนเงนิในอตตรารอ้ยละ ๒๖ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้ตบจา้งไดป้ฏบิตตงิาน - จตดหาและ
วางทอ่ประปา HDPE ๑๐๐ dia ๑๖๐ มม. PN ๖ แลว้เสรจ็ ยกเวน้ทอ่และอปุกรณต์า่งๆ บรเิวณข้ามคลอง และดตน
ลอด ตามแบบแปลนเลขที ่๑๓ ๐๔ ๑๘ ๖๐ ตามรายละเอยีดเพิม่เตมิในวตนช่วีำสถานที ่(ถ้าม)ี และรายการประกอบ
แบบแปลน ตามสตญญาจา้งทกุประการ พรอ้มทำาการทดสอบแรงดตนนำำา / การรตว่ซึมในเส้นท่อแลว้เสรจ็ ซ่ึงต้อง
ดำาเนินการให้แลว้เสรจ็ภายใน ๑๐๐ วตน นตบจากวตนเริม่ทำางานตามสตญญา โดยปรตบคา่ เค ของราคาคา่ก่อสรา้ง
ทตำงหมดตามสตญญา ให้แลว้เสรจ็ภายใน ๑๐๐ วตน
                          งวดที ่๓ เป็นจำานวนเงนิในอตตรารอ้ยละ ๑๐ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้ตบจา้งไดป้ฏบิตตงิาน - จตดหาและ
วางทอ่ประปา HDPE ๑๐๐ dia ๑๑๐ มม. PN ๖ แลว้เสรจ็ ยกเวน้ทอ่และอปุกรณต์า่งๆ บรเิวณข้ามคลอง และดตน
ลอด ตามแบบแปลนเลขที ่๑๓ ๐๔ ๑๘ ๖๐ ตามรายละเอยีดเพิม่เตมิในวตนช่วีำสถานที ่(ถ้าม)ี และรายการประกอบ
แบบแปลน ตามสตญญาจา้งทกุประการ พรอ้มทำาการทดสอบแรงดตนนำำา / การรตว่ซึมในเส้นท่อแลว้เสรจ็ ซ่ึงต้อง
ดำาเนินการให้แลว้เสรจ็ภายใน ๑๑๐ วตน นตบจากวตนเริม่ทำางานตามสตญญา โดยปรตบคา่ เค ของราคาคา่ก่อสรา้ง
ทตำงหมดตามสตญญา ให้แลว้เสรจ็ภายใน ๑๑๐ วตน

8/งวดที ่4...
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                          งวดที ่๔ เป็นจำานวนเงนิในอตตรารอ้ยละ ๑๔ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้ตบจา้งไดป้ฏบิตตงิาน - จตดหาและ
วางทอ่ประปา PB dia ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕ แลว้เสรจ็ ยกเวน้ทอ่และอปุกรณต์า่งๆ บรเิวณข้ามคลอง และดตนลอด
ตามแบบแปลนเลขที ่๑๓ ๐๔ ๑๘ ๖๐ ตามรายละเอยีดเพิม่เตมิในวตนช่วีำสถานที ่(ถ้ามี) และรายการประกอบแบบ
แปลน ตามสตญญาจา้งทกุประการ พรอ้มทำาการทดสอบแรงดตนนำำา / การรตว่ซึมในเสน้ทอ่แลว้เสรจ็ ซ่ึงตอ้งดำาเนินการ
ให้แลว้เสรจ็ภายใน ๑๓๐ วตน นตบจากวตนเริม่ทำางานตามสตญญา โดยปรตบคา่ เค ของราคาคา่กอ่สรา้งทตำงหมดตาม
สตญญา ให้แลว้เสรจ็ภายใน ๑๓๐ วตน
                          งวดสดุทา้ย เป็นจำานวนเงนิในอตตรารอ้ยละ ๓๙ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้ตบจา้งไดป้ฏบิตตงิานทตำงหมด
ให้แลว้เสรจ็เรยีบรอ้ยตามสตญญา รวมทตำงทำาสถานทีก่อ่สรา้งให้สะอาดเรยีบรอ้ย 

                 ๙.    อตตราคา่ปรตบ 
                          คา่ปรตบตามแบบสตญญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสนี์ำ จะกำาหนดในอตตรา
รอ้ยละ ๐.๒๕ ของคา่จา้งตามสตญญาตอ่วตน 

                 ๑๐.    การรตบประกตนความช่วำารดุบกพรอ่ง 
                          ผูช้่วนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสซ่ึ์งไดท้ำาข้อตกลงเป็นหนตงสอื หรอืทำาสตญญาจา้ง ตาม
แบบ ดตงระบุในข้อ ๑.๓ แลว้แตก่รณ ีจะตอ้งรตบประกตนความช่วำารดุบกพรอ่งของงานจา้งทีเ่กดิขึำนภายในระยะเวลาไม่
น้อยกวา่     ๒ ปล  นตบถตดจากวตนทีห่น่วยงานไดร้ตบมอบงาน โดยผูร้ตบจา้งตอ้งรบีจตดการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใช่วก้ารไดด้ดีตง
เดมิภายใน  ๗  วตน นตบถตดจากวตนทีไ่ดร้ตบแจง้ความช่วำารดุบกพรอ่ง 

                 ๑๑.    การจา่ยเงนิลว่งหน้า
                          ผูเ้สนอราคามสีทิธเิสนอขอรตบเงนิลว่งหน้า ในอตตราไมเ่กนิรอ้ยละ ๑๕ ของราคาคา่จา้งทตำงหมด
แต่ทตำงนีำจะต้องส่งมอบหลตกประกตนเงินล่วงหน้า เป็นพตนธบตตรรตฐบาลไทย หรือหนตงสือคำำาประกตนของธนาคาร
ในประเทศตามแบบดตงระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรอืหนตงสอืคำำาประกตนของบรรษตทเงนิทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือบรษิตทเงินทุน หรอืบรษิตทเงนิทนุหลตกทรตพย์ทีไ่ดร้ตบอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิช่วย์ และ
ประกอบธรุกิจคำำาประกตน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งช่วือ่เวียนให้ส่วนราช่วการต่าง ๆ
ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช่วต้ามแบบหนตงสอืคำำาประกตนดตงระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แกห่น่วยงานกอ่นการรตบช่วำาระเงนิ
ลว่งหน้านตำน 

                 ๑๒.    ข้อสงวนสทิธใินการยืน่ข้อเสนอและอืน่ ๆ 
                          ๑๒.๑   เงนิคา่จา้งสำาหรตบงานจา้งครตำงนีำ ไดม้าจากเงนิงบประมาณประจำาปล พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสตญญาจะกระทำาไดต้อ่เมือ่ หน่วยงานไดร้ตบอนุมตตเิงนิคา่กอ่สรา้งจากเงนิ
งบประมาณประจำาปล พ.ศ. ๒๕๖๑ แลว้เทา่นตำน  
                                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครตำงนีำ เป็นเงินทตำงสิำน
๕,๓๓๗,๘๐๒.๐๐ บาท (ห้าลา้นสามแสนสามหมืน่เจด็พตนแปดรอ้ยสองบาทถ้วน)  
                          ๑๒.๒   เมือ่หน่วยงานไดค้ตดเลอืกผูเ้สนอราคารายใด ให้เป็นผูร้ตบจา้ง และไดต้กลงจา้งตาม
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ถ้าผูร้ตบจา้งจะตอ้งสตง่หรอืนำาสิง่ของมาเพือ่งานจา้งดตงกลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ
และของนตำนตอ้งนำาเข้ามาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บรกิารรตบขนไดต้ามทีร่ตฐมนตรี
วา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูร้ตบจา้งจะตอ้งปฏบิตตติามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิ
การพาณชิ่วยนาว ีดตงนีำ 

9/(1) แจง้การ...
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                                   (๑)    แจง้การสตง่หรอืนำาสิง่ของดตงกลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน
๗ วตน นตบตตำงแตว่ตนทีผู่ร้ตบจา้งสตง่หรอืซืำอของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของทีร่ตฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ให้บรรทกุโดยเรอือืน่ได ้
                                   (๒)    จตดการให้สิง่ของดตงกลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืทีม่สีทิธเิช่วน่เดยีวกตบเรอืไทย
จากตา่งประเทศมายตงประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้ตบอนุญาตจากกรมเจา้ทา่ ให้บรรทกุสิง่ของนตำน โดยเรอือืน่ทีม่ใิช่วเ่รอื
ไทย ซ่ึงจะตอ้งไดร้ตบอนุญาตเช่วน่นตำนกอ่นบรรทกุของลงเรอือืน่ หรอืเป็นของทีร่ตฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ให้บรรทกุโดยเรอือืน่ 
                                   (๓)    ในกรณทีีไ่มป่ฏบิตตติาม (๑) หรอื (๒) ผูร้ตบจา้งจะตอ้งรตบผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสรมิการพาณชิ่วยนาว ี
                          ๑๒.๓   ผูเ้สนอราคาซ่ึงหน่วยงานไดค้ตดเลอืกแลว้ ไมไ่ปทำาสตญญา หรอืข้อตกลงภายในเวลา
ทีท่างราช่วการกำาหนดดตงระบุไวใ้นข้อ ๗ หน่วยงานจะรบิหลตกประกตนการยืน่ข้อเสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนตงสอื
คำำาประกตนการยืน่ข้อเสนอทตนท ีและอาจพจิารณาเรยีกรอ้งให้ช่วดใช่วค้วามเสยีหายอืน่ (ถ้ามี) รวมทตำงจะพจิารณาให้
เป็นผูท้ิำงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลตงวา่ดว้ยการจตดซืำอจตดจา้งและการบรหิารพตสดภุาครตฐ  
                          ๑๒.๔   หน่วยงานสงวนสทิธิท์ีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเงือ่นไข หรอืข้อกำาหนดในแบบสตญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสำานตกงานอตยการสงูสดุ (ถ้าม)ี 
                          12.๕   หน่วยงานของรตฐอาจประกาศยกเลกิการจตดซืำอจตดจา้งในกรณตีอ่ไปนีำได ้โดยทีผู่เ้สนอ
ราคาจะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากหน่วยงานของรตฐไมไ่ด ้
                                   (๑)    หน่วยงานของรตฐไมไ่ดร้ตบการจตดสรรเงนิงบประมาณทีจ่ะใช่วใ้นการจตดซืำอจตดจา้ง
หรอืเงนิงบประมาณทีไ่ดร้ตบจตดสรรไมเ่พยีงพอทีจ่ะทำาการจตดซืำอจตดจา้งนตำนตอ่ไป 
                                   (๒)    มกีารกระทำาทีเ่ข้าลตกษณะผูย้ืน่ข้อเสนอทีช่่วนะการจตดซืำอจตดจา้งหรอืทีไ่ดร้ตบการ
คตดเลอืกมผีลประโยช่วน์รว่มกตน หรอืมสีว่นไดเ้สยีกตบผูย้ืน่ข้อเสนอรายอืน่ หรอืขตดขวางการแข่งขตนอยา่งเป็นธรรมหรอื
สมยอมกตนกตบผูย้ืน่ข้อเสนอรายอืน่หรอืเจา้หน้าทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำาการทจุรติอืน่ใดในการเสนอ
ราคา 
                                   (๓)    การทำาการจตดซืำอจตดจา้งตอ่ไปอาจกอ่ให้เกดิความเสยีหายแกห่น่วยงานของรตฐ
หรอืกระทบตอ่ประโยช่วน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณอีืน่ในทำานองเดยีวกตบ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง 
                 ๑๓.    การปรตบราคาคา่งานกอ่สรา้ง
                          การปรตบราคาคา่งานกอ่สรา้งตามสตูรการปรตบราคาดตงระบุในข้อ ๑.๕ จะนำามาใช่วใ้นกรณทีี ่คา่
งานกอ่สรา้งลดลงหรอืเพิม่ขึำน โดยวธิกีารตอ่ไปนีำ
                          ตามเงือ่นไข หลตกเกณฑ ์สตูรและวธิคีำานวณทีใ่ช่วก้ตบสตญญาแบบปรตบราคาไดต้ามมตคิณะ
รตฐมนตรเีมือ่วตนที ่๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรือ่ง การพจิารณาช่วว่ยเหลอืผูป้ระกอบอาช่วพีงานกอ่สรา้ง ตามหนตงสอืสำานตก
เลขาธกิารคณะรตฐมนตร ีที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวตนที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒
                          สตูรการปรตบราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงทีท่ีร่ะดตบทีก่ำาหนดไวใ้นวตนแลว้เสรจ็ตามทีก่ำาหนดไว้
ในสตญญา หรอืภายในระยะเวลาทีห่น่วยงานไดข้ยายออกไป โดยจะใช่วส้ตูรของทางราช่วการทีไ่ดร้ะบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๔.    มาตรฐานฝ่ายใลมอืช่วา่ง
                          เมือ่หน่วยงานไดค้ตดเลอืกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูร้ตบจา้งและไดต้กลงจา้งกอ่สรา้งตาม
ประกาศนีำแลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏบิตตงิานกอ่สรา้งดตงกลา่ว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมแีละใช่วผู้ผ้า่นการ
ทดสอบ มาตรฐานฝ่ายใลมอืช่วา่งจาก กรมพตฒนาฝ่ายใลมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรอืผูม้วีฒิุบตตรระดตบ ปวช่ว. ปวส. และ
ปวท. หรอืเทยีบเทา่จากสถาบตนการศกึษาที ่ก.พ. รตบรองให้เข้ารตบราช่วการได ้ในอตตราไมต่่ำากวา่รอ้ยละ ๑๐ ของ
แตล่ะ สาขาช่วา่งแตจ่ะตอ้งมจีำานวนช่วา่งอยา่งน้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขาช่วา่ง ดตงตอ่ไปนีำ 
                          ๑๔.๑    ช่วา่งโยธาหรอืช่วา่งกอ่สรา้ง
                          ๑๔.๒    ช่วา่งเช่วือ่มทอ่ HDPE 
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                 ๑๕.    การปฏบิตตติามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวา่งระยะเวลาการกอ่สรา้ง ผูเ้สนอราคาทีไ่ดร้ตบการคตดเลอืกให้เป็นผูร้ตบจา้งตอ้งปฏบิตติ
ตามหลตกเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบียบไดก้ำาหนดไวโ้ดยเครง่ครตด 
                 16.    การประเมนิผลการปฏบิตตงิานของผูป้ระกอบการ 
                          หน่วยงานของรตฐสามารถนำาผลการปฏบิตตงิานแลว้เสรจ็ตามสตญญาของผูเ้สนอราคาทีไ่ดร้ตบการ
คตดเลอืกให้เป็นผูร้ตบจา้งเพือ่นำามาประเมนิผลการปฏบิตตงิานของผูป้ระกอบการ 
                          ทตำงนีำ หากผูเ้สนอราคาทีไ่ดร้ตบการคตดเลอืกไมผ่า่นเกณฑท์ีก่ำาหนดจะถูกระงตบการยืน่ข้อเสนอ
หรอืทำาสตญญากตบหน่วยงานของรตฐไวช้่วตว่คราว

  การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔

                ตุลาคม ๒๕๖๐


