
                                                                                                                                                     
      รา่งประกาศประกวดราคาจ้าง

               

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง  ประกวดราคาจา้งโครงการวางทอ่ขยายเขตจำาหน่ายนำำาซอยเสรุอิทิศ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ดว้ยวธิุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประปาส่วนภูมิภาค มุความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำา
ซอยเสรุอิทิศ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัำงนุำเป็นเงินทัำงสิำน ๘๐๗,๒๔๕.๐๐ บาท       (แ
ปดแสนเจ็ดพันสองรอ้ยสุ่สิบห้าบาทถ้วน)
                 ผู้มุสิทธิเสนอราคาจะตอ้งมุคิณสมบัติ ดงัต่อไปนุำ
                 ๑. มุความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบิคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบิคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่คราวตามทุ่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชุกลาง

๕. ไม่เป็นบิคคลซ่ึงถูกระบิชื่อไว้ในบัญชุรายชื่อผู้ทิำงงานและได้แจ้งเวุยนชื่อให้เป็นผู้ทิำงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชุกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบิคคลทุ่ผู้ทิำงงานเป็นห้ินส่วนผู้
จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มุอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบิคคลนัำนด้วย

๖. มุคิณสมบัติและไม่มุลักษณะต้องห้ามตามทุ่คณะกรรมการนโยบายการจัดซืำอจัดจ้างและ
การบริหารพัสดภิาครัฐกำาหนดในราชกิจจานิเบกษา
                 ๗. เป็นผู้มุอาชุพรบัจ้างงานทุ่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว

          ๘. ไม่เป็นผู้มุผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นทุ่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัำงนุำ

                         ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคิ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึำนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มคุำาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคิ้มกันเช่นวา่นัำน

๑๐. ไม่เป็นผู้ทุ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบุยบทุ่รัฐมนตรุว่าการ
กระทรวงการคลังกำาหนด

๑๑. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบุยนในระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชุกลาง

                         ๑๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชุรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชุรายรับ
รายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญตามทุ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

 ๑๓. ผู้เสนอราคาซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชุธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครัำงซ่ึงมุมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามทุ่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำาหนด
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                กำาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันทุ่
........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

     ผู้สนใจสามารถขอซืำอเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชิดละ 214.๐๐ บาท
ผ่านทางระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำาระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันทุ่
........................ ถึงวันทุ่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ไดภ้ายหลังจากชำาระเงินเป็นทุ่เรุยบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อุ ย ด ไ ด้ ทุ่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.pwa.co.th  ห รื อ
www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๗๗๒๐-๐๕๑๗ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอุยดเพิ่มเติมเกุ่ยวกับสถานทุ่หรือแบบรูปรายการละเอุยด โปรดสอบถาม
มายัง การประปาส่วนภูมิภาค ผ่านทางอุเมล์ 555106@pwa.co.th ภายในวันทุ่ ........................ โดย
การประปาส่ วนภูมิ ภาคจะชุำ แจงรายละ เอุ ยดดั งกล่ า วผ่ านทาง เว็ บ ไซต์  www.pwa.co.th  และ
www.gprocurement.go.th ในวันทุ่ ........................ 

ประกาศ ณ วันทุ่        ติลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 
(นายบิญยก คงกจิ)

ผู้อำานวยการการประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔

หมายเหติ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรุยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนทุ่ ๑ และเอกสาร
ส่วนทุ่ ๒) ในระบบ e-GP ไดต้ัำงแต่วนัทุ่ซืำอเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

                       



           

 เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขทุ่ ........................

ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาซอยเสรุอิทิศ ต.กะทู ้อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 
    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ดว้ยวธิุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                      ตามประกาศ การประปาสว่นภูมิภาค
                          ลงวนัทุ่        ติลาคม ๒๕๖๐

                  การประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงต่อไปนุำเรุยกว่า "หน่วยงาน" มุความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาซอยเสรุอิทิศ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมุข้อแนะนำาและข้อกำาหนดดังต่อไปนุำ

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอุยด
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาทุ่กำาหนดไว้ในระบบจัดซืำอจัดจา้งภาครัฐดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์
                          ๑.๓     สัญญาจา้งทั่วไป
                          ๑.๔     แบบหนังสือคำำาประกัน
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา
                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา
                          ๑.๖     บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้เสนอราคาทุ่มุผลประโยชน์รว่มกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม
                          ๑.๗     แบบบัญชุเอกสารทุ่กำาหนดไว้ในระบบจัดซืำอจัดจา้งภาครัฐดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บัญชุเอกสารสว่นทุ่ ๑
                                    (๒)   บัญชุเอกสารสว่นทุ่ ๒
                          ๑.๘     รายละเอุยดการคำานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill

of Quantities) (รายละเอุยดการคำานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปดดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อ
เสนอได้รูข้้อมูลได้เท่าเทุยมกัน และเพื่อให้ประชาชนตรวจดไูด้)

                          ๑.๙     บัญชุรายชื่อวิศวกร และหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอ
ราคา

                                    รายชื่อวิศวกร.pdf
                          ๑.๑๐     รายละเอุยดคิณภาพวัสดิคริภัณฑ์
                                    รายละเอัยดวัสด.ิpdf
                          ๑.๑๑     บัญชุแสดงปริมาณงานวสัดิและราคาก่อสร้าง
                                    boq ผรจ.pdf
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                 ๒.    คิณสมบัติของผู้เสนอราคา
                          ๒.๑     มคุวามสามารถตามกฎหมาย
                          ๒.๒     ไม่เป็นบิคคลล้มละลาย
                          ๒.๓     ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกจิการ

     ๒.๔    ไม่เป็นบิคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำา
สัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชัว่คราวตามทุ่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชุกลาง

                          ๒.๕     ไม่เป็นบิคคลซ่ึงถูกระบิชื่อไว้ในบัญชุรายชื่อผู้ทิำงงานและได้แจ้ง
เวุยนชื่อให้เป็นผู้ทิำงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชุกลาง ซ่ึงรวมถึง
นิติบิคคลทุ่ผู้ทิำงงานเป็นห้ินส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มุอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของ
นิติบิคคลนัำนดว้ย

                       ๒.๖     มุคิณสมบัติและไม่มุลักษณะต้องห้ามตามทุ่คณะกรรมการ
นโยบายการจดัซืำอจัดจา้งและการบริหารพสัดิภาครัฐกำาหนดในราชกิจจานิเบกษา

     ๒.๗    เป็นบิคคลธรรมดาหรือ(นิติบิคคล) ผู้มุอาชุพรับจ้างงานทุ่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มุผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นทุ่เข้ายื่น
ข้อเสนอให้แก่ หน่วยงานของรัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัำงนุำ

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคิ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึำนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไดมุ้คำาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคิ้มกันเช่นว่านัำน

                          ๒.๑๐     ไม่เป็นผู้ทุ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระเบุยบทุ่รัฐมนตรุว่าการกระทรวงการคลัง กำาหนด

                          ๒.๑๑     ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบุยนในระบบจัดซืำอจัดจา้งภาครฐัด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชุกลาง

                          ๒.๑๒     ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชุรายรับราย
จา่ยหรือแสดงบัญชุรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถ้วนในสาระสำาคัญตามทุ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

                           ๒.๑๓     ผู้เสนอราคาซ่ึงไดร้ับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงิน
ผ่านบัญชุธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัำงซ่ึงมุมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ตามทุ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

                          ๒.๑๔     มุคิณสมบัติและไม่มุลักษณะต้องห้ามตามทุ่คณะกรรมการ
นโยบายการจดัซืำอจัดจา้งและการบริหารพสัดิภาครัฐกำาหนดในราชกิจจานิเบกษา

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
                         ผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา

ทางระบบจัดซืำอจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ
                          ๓.๑    ส่วนทุ่ ๑ อย่างน้อยต้องมุเอกสารดงัต่อไปนุำ
                                   (๑)    ในกรณุผู้เสนอราคาเป็นนิติบิคคล
                                           (ก)   ห้างห้ินส่วนสามัญหรือห้างห้ินส่วนจำากัด ให้ยื่น

สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบุยนนิติบิคคล บัญชุรายชื่อห้ินส่วนผู้จัดการ ผู้มุอำานาจควบคิม (ถ้ามุ) พร้อม
รบัรองสำาเนาถูกต้อง

                                           (ข)   บริษัทจำากัดหรือบริษัทมหาชนจำากัด ให้ยื่นสำาเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบุยนนิติบิคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชุรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มุอำานาจควบคิม
(ถ้ามุ) และบัญชุผู้ถือห้ินรายใหญ่ (ถ้ามุ) พรอ้มรับรองสำาเนาถูกต้อง
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                                   (๒)    ในกรณุผู้เสนอราคาเป็นบิคคลธรรมดาหรือคณะบิคคลทุ่
มิใช่นิติบิคคลให้ยื่น สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้นัำน สำาเนาข้อตกลงทุ่แสดงถึงการเข้าเป็นห้ินส่วน
(ถ้ามุ) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้เป็นห้ินส่วน หรือสำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นห้ินส่วนทุ่มิได้ถือ
สัญชาติไทย พรอ้มทัำงรบัรองสำาเนาถูกต้อง

                                   (๓)    ในกรณุผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้รว่มคา้ ให้ยื่นสำาเนาสัญญาของการเข้าร่วมคา้ สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร่วมคา้ และในกรณุทุ่ผู้เข้า
ร่วมค้าฝ่าายใดเป็นบิคคลธรรมดา ทุ่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่าายใดเป็น
นิติบิคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามทุร่ะบิไว้ใน (๑)

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   สำาเนาใบทะเบุยนพาณิชย์
                                           (๔.๒)   สำาเนาใบทะเบุยนภาษุมูลค่าเพิ่ม
                                   (๕)    บัญชุเอกสารส่วนทุ่ ๑ ทัำงหมดทุ่ไดย้ื่นพรอ้มกับการเสนอ

ราคาทางระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑ .๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    ส่วนทุ่ ๒ อย่างน้อยต้องมุเอกสารดงัต่อไปนุำ
                                   (๑)    ในกรณุทุ่ผู้เสนอราคามอบอำานาจให้บิคคลอื่นกระทำาการ

แทนให้แนบหนังสือมอบอำานาจซ่ึงติดอากรแสตมปาตามกฎหมาย โดยมุหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำานาจ
และผู้รับมอบอำานาจ ทัำงนุำหากผู้รับมอบอำานาจเป็นบิคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทุ่บรรลินิติภาวะตามกฎหมายแล้ว
เท่านัำน

                                   (๒)   บัญชุรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซ่ึงจะต้อง
แสดงรายการวัสดิอิปกรณ์ คา่แรงงาน ภาษุประเภทต่างๆ รวมทัำงกำาไรไว้ดว้ย

                                   (๓)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๓.๑)   บัญชุรายชื่อวิศวกร และหนังสือรับรองของ

วศิวกรของผู้เสนอราคา
                                   (๔)    บัญชุเอกสารส่วนทุ่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ผู้เสนอ

ราคาไม่ต้องแนบบัญชุเอกสารส่วนทุ่ ๒ ในระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์
                          ๓.๓    เมื่อผู้เสนอราคาดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชุเอกสาร

ส่วนทุ่ ๑ และบัญชุเอกสารส่วนทุ่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะ
สร้างแบบบัญชุเอกสารส่วนทุ่ ๑ และแบบบัญชุเอกสารส่วนทุ่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) และข้อ ๑.๗ (๒) ให้
อัตโนมัติโดยผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบแบบบัญชุเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

                 ๔.    การเสนอราคา
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซืำอ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามทุ่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นุำ โดยไม่มุเงื่อนไขใดๆ
ทัำงสิำน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พรอ้มทัำงหลักฐานแสดงตัวตนและทำาการยืนยันตัวตนของผู้
เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดิและราคา ในบัญชุ
รายการกอ่สรา้งให้ครบถ้วน
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                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้

เพุยงครัำงเดุยวและราคาเดุยว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขทุ่
ระบิไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทัำงสิำน ซ่ึงรวมค่าภาษุมูลค่าเพิ่ม ภาษุอากรอื่น และค่าใช้
จา่ยทัำงปวงไว้แล้ว

                                   ราคาทุ่เสนอจะต้องเสนอกำาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ วัน
ตัำงแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทุ่ตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้

                          ๔.๓     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จไม่เกิน ๙๐ วนั นับถัดจากวันทุ่ไดร้ับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำางาน

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป
และรายการละเอุยด ฯลฯ ให้ถุ่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัำงหมดเสุยก่อนทุ่จะ
ตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์

                            ๔.๕    ผู้เสนอราคาจะตอ้งยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซืำอ
จดัจา้งภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันทุ่ .......................  ระหวา่งเวลา ....................... น. ถึง ...................... น.

                           ๔.๖     ผู้เสนอราคาต้องจัดทำาเอกสารสำาหรับใช้ในการเสนอราคาใน
รปูแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทุ่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึง
ส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

                          เมื่อพ้นกำาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสาร
การยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะดำาเนินการตรวจสอบคิณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาทุ่มุผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาทุ่มุผลประโยชน์
รว่มกันกับผู้เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาทุ่มุผลประโยชน์รว่มกันนัำนออก
จากการเป็นผู้เสนอราคา

                       หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะทุ่มุการพจิารณาข้อเสนอว่า มุผู้เสนอราคารายใดกระทำาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามุการกระทำาอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้เสนอราคารายนัำนออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
และหน่วยงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิำงงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนัำนเป็นผู้ทุ่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มุการกระทำาดงักลา่ว

                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคาทุ่ชนะการเสนอ
ราคาหรือผู้เสนอราคารายใดรายหน่ึงกระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ
1.6 (2) หน่วยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรุยกผู้เสนอราคาเข้ามาทำาสัญญา
และสามารถลงโทษผู้เสนอราคาทุ่กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทิำงงานได้
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                          ๔.๘     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนุำ
                                (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทุ่ระบิไว้ในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์
                                    (๒)    ราคาทุ่เสนอจะต้องเป็นราคาทุ่รวมภาษุมูลค่าเพิ่ม และ

ภาษุอื่นๆ (ถ้ามุ) รวมค่าใชจ้่ายทัำงปวงไว้ดว้ยแล้ว
                                   (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบุยนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ

เสนอราคา ตามวัน เวลา ทุ่กำาหนด
                                      (๔)    ผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาทุ่เสนอแล้วไม่ได้
                                      (๕)    ผู้เสนอราคาตอ้งศึกษาและทำาความเข้าใจในระบบและ

วิธุการเสนอราคาด้วยวิธุประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชุกลางทุ่แสดงไว้ ในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา
                          ๕.๑     ในการพจิารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ครัำงนุำ หน่วยงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพจิารณาจาก ราคารวม
                          ๕.๒     หากผู้เสนอราคารายใดมุคิณสมบัติไม่ถูกตอ้งตามข้อ ๒ หรือยื่น

หลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัำน เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพุยงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในสว่นทุ่มิใช่สาระสำาคัญ ทัำงนุำ เฉพาะในกรณุทุพ่ิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเท่านัำน

                          ๕.๓     หน่วยงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดย
ไม่มุการผ่อนผัน ในกรณุดงัต่อไปนุำ

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนัำนในบัญชุผู้รับเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซืำอจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชุรายชื่อผู้ซืำอเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจดัซืำอจัดจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อนิติบิคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
อยา่งหน่ึงอย่างใด หรือทัำงหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซืำอจดัจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์

                                   (๓)    เสนอรายละเอุยดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทุ่กำาหนดใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทุ่เป็นสาระสำาคัญ หรือมุผลทำาให้เกิดความได้เปรุยบเสุยเปรุยบแก่ผู้เสนอ
ราคารายอื่น

                          ๕.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำา
สัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงาน มุสิทธิให้ผู้เสนอราคาชุำแจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดทุ่เกุ่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได ้หน่วยงานมุสิทธิทุ่จะไมร่ับข้อเสนอ
ไม่รบัราคา หรือไมท่ำาสัญญา หากข้อเท็จจริงดงักล่าวไม่มุความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                          ๕.๕     หน่วยงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิทุ่จะไม่รับราคาต่ำาสิด หรือราคาหน่ึง
ราคาใด หรือราคาทุเ่สนอทัำงหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สิดแต่จะ
พิจารณา ทัำงนุำ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของหน่วยงานเป็นเด็ดขาด ผู้
เสนอราคาจะเรุยกร้องค่าเสุยหายใดๆ มิได้ รวมทัำงหน่วยงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิำงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาทุ่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมุเหติทุ่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำาการโดยไม่สิจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บิคคลธรรมดา หรือนิติบิคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
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                               ในกรณุทุ่ผู้เสนอราคารายทุ่เสนอราคาต่ำาสิด เสนอราคาต่ำาจนคาด
หมายได้ว่าไม่อาจดำาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานจะให้ ผู้เสนอราคานัำนชุำแจงและแสดงหลักฐานทุ่ทำาให้เชื่อได้ว่า ผู้
เสนอราคาสามารถดำาเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำาชุำแจงไม่เป็นทุ่รับ
ฟงงได้ หน่วยงานมุสิทธิทุจ่ะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนัำน ทัำงนุำ ผู้เสนอราคาดังกล่าวไม่มุ
สิทธิเรุยกรอ้งค่าใชจ้่ายหรือคา่เสุยหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ

                          ๕.๖     ในกรณุทุ่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอ
ว่า ผู้เสนอราคาทุ่มุสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาทุ่มุผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ
วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาทุ่กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ หน่วยงานมุอำานาจทุ่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาทุ่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก
และหน่วยงานจะพจิารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนัำนเป็นผู้ทิำงงาน

                 ๖.     การทำาสัญญาจา้ง
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำาสัญญาจ้างตาม

แบบสัญญา ดังระบิในข้อ ๑.๓ กับหน่วยงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทุ่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลัก
ประกันสัญญาเป็นจำานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทุ่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้หน่วยงาน
ยดึถือไว้ในขณะทำาสัญญา โดยใชห้ลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังตอ่ไปนุำ

                          ๖.๑     เงินสด
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ทุ่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยงาน โดยเป็นเช็ค

ลงวนัทุ่ทุ่ทำาสัญญา หรือก่อนหน้านัำน ไม่เกิน ๓ วนั ทำาการของทางราชการ
                          ๖.๓     หนังสือคำำาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะ

กรรมการนโยบายกำาหนด ดงัระบิในข้อ ๑.๔ (๒)
                          ๖.๔     หนังสือคำำาประกันของบริษัทเงินทิน หรือบริษัทเงินทินหลัก

ทรัพย์ทุ่ได้รับอนิญาตให้ประกอบกิจการเงินทินเพื่อการพาณิชย์และประกอบธิรกิจคำำาประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทินทุ่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวุยนให้ทราบ โดยอนิโลมให้
ใชต้ามตวัอยา่งหนังสือคำำาประกันของธนาคารทุ่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด ดังระบิในข้อ ๑.๔ (๒)

                            ๖.๕     พันธบัตรรฐับาลไทย
                            หลักประกันนุำจะคืนให้ โดยไม่มุดอกเบุำยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวัน

ทุ่ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รบัจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว
                 ๗.    ค่าจา้งและการจ่ายเงิน
                            หน่วยงานจะจา่ยเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนุำ
                           เป็นจำานวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๑๐๐ ของค่าจา้ง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติ

งานทัำงหมดให้แล้วเสร็จเรุยบร้อยตามสัญญา รวมทัำงทำาสถานทุ่กอ่สรา้งให้สะอาดเรุยบร้อย
                 ๘.    อัตราคา่ปรับ
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์นุำ จะกำาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวัน
                 ๙.    การรับประกันความชำาริดบกพร่อง
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทำาข้อตกลงเป็นหนังสือ

หรือทำาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบิในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณุ จะต้องรับประกันความชำาริดบกพร่องของงานจ้าง
ทุ่เกดิขึำนภายในระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๒ ปี  นับถัดจากวันทุ่หน่วยงานไดร้ับมอบงาน โดยผูร้ับจ้างต้องรุบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดุังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันทุ่ได้รบัแจ้งความชำารดิบกพร่อง
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                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธใินการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างสำาหรับงานจ้างครัำงนุำ ได้มาจากเงินงบประมาณ

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำาได้ต่อเมื่อ หน่วยงานได้รบัอนิมัติ

เงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านัำน
                                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัำงนุำ เป็นเงิน

ทัำงสิำน ๘๐๗,๒๔๕.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดพันสองร้อยสุ่สิบห้าบาทถ้วน)
                          ๑๐.๒   เมื่อหน่วยงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง

และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดัง
กลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนัำนต้องนำาเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางทุ่มุเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริการรับขนได้ตามทุ่รัฐมนตรุว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ุดังนุำ

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตัำงแต่วันทุ่ผู้รับจ้างสั่งหรือซืำอของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทุ่รัฐมนตรุ
วา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกิโดยเรืออืน่ได้

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทิกโดยเรือไทย หรือเรือทุ่มุ
สิทธิเช่นเดุยวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนิญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทิก
สิ่งของนัำน โดยเรืออื่นทุ่มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนิญาตเช่นนัำนก่อนบรรทิกของลงเรืออื่น หรือเป็นของทุ่
รฐัมนตรวุ่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทิกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณุทุ่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับ
ผดิตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวุ

                          ๑๐.๓   ผู้เสนอราคาซ่ึงหน่วยงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำาสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาทุ่ทางราชการกำาหนดดังระบิไว้ในข้อ ๗ หน่วยงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรุยกร้องจากผู้ออกหนังสือคำำาประกันการยื่นข้อเสนอทันทุ และอาจพิจารณาเรุยกร้องให้ชดใช้ความเสุยหายอื่น
(ถ้ามุ) รวมทัำงจะพจิารณาให้เป็นผู้ทิำงงาน ตามระเบุยบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจดัซืำอจัดจา้งและการบริหาร
พสัดิภาครัฐ

                          ๑๐.๔   หน่วยงานสงวนสิทธิ์ทุ่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำาหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำานักงานอัยการสูงสิด (ถ้ามุ)

                          10.๕   หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซืำอจัดจ้างในกรณุ
ตอ่ไปนุำได้ โดยทุผู่้เสนอราคาจะเรุยกร้องคา่เสุยหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้

                                   (๑)    หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณทุ่จะ
ใชใ้นการจดัซืำอจัดจา้งหรือเงินงบประมาณทุ่ได้รับจัดสรรไม่เพุยงพอทุ่จะทำาการจดัซืำอจัดจา้งนัำนต่อไป

                                   (๒)    มุการกระทำาทุ่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอทุ่ชนะการจัดซืำอ
จดัจา้งหรือทุ่ไดร้ับการคัดเลือกมุผลประโยชน์รว่มกัน หรอืมุส่วนได้เสุยกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าทุ่ในการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระทำา
การทจิรติอื่นใดในการเสนอราคา

                                    (๓)    การทำาการจัดซืำอจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสุย
หายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

                                   (๔)    กรณุอื่นในทำานองเดุยวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทุ่
กำาหนดในกฎกระทรวง
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                 ๑๑.    การปรับราคาคา่งานก่อสร้าง
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบิในข้อ ๑.๕

จะนำามาใชใ้นกรณุทุ ่ค่างานก่อสรา้งลดลงหรอืเพิ่มขึำน โดยวธิุการต่อไปนุำ
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธุคำานวณทุ่ใช้กับสัญญาแบบปรับ

ราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรุเมื่อวันทุ่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชุพงาน
กอ่สร้าง ตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรุ ทุ่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันทุ่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                          สูตรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงทุ่ทุร่ะดับทุ่กำาหนดไว้ในวันแล้ว
เสร็จตามทุ่กำาหนดไวใ้นสัญญา หรอืภายในระยะเวลาทุ่หน่วยงานไดข้ยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ
ทุ่ไดร้ะบิในข้อ ๑.๕

                 ๑๒.    มาตรฐานฝ่ีมือชา่ง
                          เมื่อหน่วยงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนุำแล้ว ผู้เสนอราคาจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดงักล่าว ผู้เสนอราคาจะตอ้งมุและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบ มาตรฐานฝ่ีมือช่างจาก กรมพัฒนาฝ่ีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มุวิฒิบัตรระดับ ปวช .
ปวส. และปวท. หรือเทุยบเท่าจากสถาบันการศึกษาทุ่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อย
ละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแตจ่ะต้องมุจำานวนช่างอยา่งน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดงัต่อไปนุำ

                          ๑๒.๑    ช่างโยธาหรือชา่งก่อสรา้ง
                          ๑๒.๒    ช่างเชื่อมท่อ HDPE
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบุยบ
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้เสนอราคาทุ่ได้รับการคัดเลือกให้

เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ุ่กฎหมายและระเบุยบได้กำาหนดไว้โดยเคร่งครัด
                 14.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                          หน่วยงานของรัฐสามารถนำาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของ

ผู้เสนอราคาทุ่ไดร้ับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                          ทัำงนุำ หากผู้เสนอราคาทุ่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ทุ่กำาหนดจะถูก

ระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

การประปาสว่นภูมิภาค

             ติลาคม ๒๕๖๐


