
                                                                                                                                                     
      รา่งประกาศประกวดราคาจ้าง

               
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  

เรื่อง  ประกวดราคาจา้งโครงการวางทอ่ขยายเขตจำาหน่ายนำำา ช้าา้งซ้้าายซ้าอย ๒๑ ห หมู่ ๒๑  ต.ช้า้างซ้้าาย
อ.พระพรหม จ.นครศรธีรรมราช้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรธีรรมราช้า 

ดว้ยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

         การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยาย
เขตจำาหน่ายนำำา ช้า้างซ้้าายซ้าอย ๒๑ ห หมู่ ๒๑  ต.ช้า้างซ้้าาย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช้า การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครศรีธรรมราช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง
ในการประกวดราคาครัำงนีำเป็นเงินทัำงสิำน ห,๔๘๔,๙๖๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อย
หกสิบบาทถ้วน)  

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังตอ่ไปนีำ 
                 ห. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒๑ . ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึ้างอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำาสัญญากับหน่วยงานของ
รฐัไว้ช้าัว่คราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญช้าีกลาง 

                             ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึ้างถูกระบุช้าื่อไว้ในบัญช้าีรายช้าื่อผู้ทิำงงานและได้แจ้งเวียนช้าื่อให้เป็น
ผู้ทิำงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญช้าีกลาง ซ่ึ้างรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิำงงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัำนด้วย 

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้าำอจดัจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครฐักำาหนดในราช้ากจิจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาช้าพีรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่ว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยช้าน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัำงนีำ 

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึ้างอาจปฏิเสธไม่ยอมขึำนศาลไทย เว้นแต่
รฐับาลของผู้เสนอราคาไดม้ีคำาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกนัเช้า่นว่านัำน 

ห๐. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการคลังกำาหนด 

หห. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๗๔๒๑ ,๔๘๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราช้าการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราช้าการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอื่นซ่ึ้างมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราช้าการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานเอกช้านที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ เช้าื่อถือ
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                     ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กจิการรว่มค้า" ตอ้งมีคุณสมบัติดังนีำ
(ห) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา
ในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำาผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมคา้มาใช้า้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มคา้ที่เข้าประกวดราคาได้

(๒๑ ) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าราย
ใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดช้าอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราช้าการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ
ยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้าำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัำนสามารถใช้า้ผลงาน
กอ่สร้างของผู้รว่มค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มคา้ที่ยื่นเสนอราคาได้

                    ทัำงนีำ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซ่ึ้างมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิช้าย์) 

                       ห๒๑ . ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้าำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญช้าีกลาง 

                                  ห๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญช้าีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญช้าี
รายรบัรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช้า. กำาหนด 

ห๔. ผู้เสนอราคาซ่ึ้างได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญช้าีธนาคาร
เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครัำง ซ่ึ้างมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช้า. กำาหนด 

กำาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้าำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้าำอเอกสารประกวดราคาดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาช้าดุละ ๕๓๕.๐๐
บาท ผ่านทางระบบจัดซื้าำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช้าำาระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่
........................ ถึงวันที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้าำอจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ไดภ้ายหลังจากช้าำาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                          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 ว็ บ ไ ซ้า ต์  www.pwa.co.th  ห รื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐-๗๗๒๑ ๐-๐๕ห๗ ในวันและเวลาราช้าการ
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                        ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด

โปรดสอบถามมายัง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ผ่านทางอีเมล์ 555106@pwa.co.th ภายในวันที่
........................  โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔จะช้าีำ แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่ านทางเว็บไซ้าต์
www.pwa.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................   

  ประกาศ ณ วันที่        ตุลาคม พ.ศ. ๒๑ ๕๖๐ 
   

    (นายบุญยก คงกิจ) 
ผู้อำานวยการการประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔ 

  
  
 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ห และเอกสาร
     สว่นที่ ๒๑ ) ในระบบ e-GP ได้ตัำงแต่วันที่ซื้าำอเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  

                       



  เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 เลขที่ ........................   
   โครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำา ช้า้างซ้้าายซ้าอย 21 หมู่ 2 ต.ช้า้างซ้้าาย อ.พระพรหม

จ.นครศรีธรรมราช้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)

        ตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔   
   ลงวนัที่         ตลุาคม ๒๑ ๕๖๐   

 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ซ่ึ้างต่อไปนีำเรียกว่า "หน่วยงาน" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำ า  ช้า้างซ้้าายซ้าอย 21 หมู่  2 ต.ช้า้างซ้้าาย อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช้า โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมี
ข้อแนะนำาและข้อกำาหนดดังต่อไปนีำ 

                 ห.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ห.ห     แบบรูปรายการละเอียด  
                          ห.๒๑      แบบใบเสนอราคาที่กำาหนดไว้ในระบบจัดซื้าำอจัดจา้งภาครัฐดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์  
                          ห.๓     สัญญาจา้งทั่วไป  
                          ห.๔     แบบหนังสือคำำาประกัน  

    (ห)   หลักประกันสัญญา  
     ห.๕     สตูรการปรับราคา 

                          ห.๖     บทนิยาม  
                                    (ห)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยช้าน์รว่มกัน  
                                    (๒๑ )   การขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม  
                          ห.๗     แบบบัญช้าีเอกสารที่กำาหนดไว้ในระบบจัดซื้าำอจัดจา้งภาครัฐดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์  
                                    (ห)   บัญช้าีเอกสารสว่นที่ ห  
                                    (๒๑ )   บัญช้าีเอกสารสว่นที่ ๒๑   
                          ห.๘     รายละเอียดการคำานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill

of Quantities) (รายละเอียดการคำานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปดดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อ
เสนอได้รูข้้อมูลได้เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ประช้าาช้านตรวจดไูด้) 

                          ห.๙     บัญช้าีรายช้าื่อวิศวกร และหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอ
ราคา

                                    รายช้าื่อวิศวกร.pdf
                          ห.ห๐     รายละเอียดคุณภาพวัสดุครุภัณฑ์
                                    รายละเอัยดวัสด.ุpdf
                          ห.หห     บัญช้าีแสดงปริมาณงานวสัดุและราคาก่อสร้าง
                                    บัญช้าี boq.pdf 
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                 ๒๑ .    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
                          ๒๑ .ห     มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒๑ .๒๑      ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒๑ .๓     ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกจิการ 

     ๒๑ .๔    ไม่เป็นบุคคลซ่ึ้างอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำา
สัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าัว่คราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญช้าีกลาง 

                          ๒๑ .๕     ไม่เป็นบุคคลซ่ึ้างถูกระบุช้าื่อไว้ในบัญช้าีรายช้าื่อผู้ทิำงงานและได้แจ้ง
เวียนช้าื่อให้เป็นผู้ทิำงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญช้าีกลาง ซ่ึ้างรวมถึง
นิติบุคคลที่ผู้ทิำงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลนัำนดว้ย 

     ๒๑ .๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ
นโยบายการจดัซื้าำอจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐกำาหนดในราช้ากิจจานุเบกษา 

     ๒๑ .๗   เป็นบุคคลธรรมดาหรือ(นิติบุคคล) ผู้มีอาช้าีพรับจ้างงานที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                          ๒๑ .๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยช้าน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่น
ข้อเสนอให้แก่ ?หน่วยงานของรัฐ? ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัำงนีำ 

                          ๒๑ .๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึ้างอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึำนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไดม้ีคำาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช้า่นว่านัำน 

                         ๒๑ .ห๐   ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำาหนด 

                           ๒๑ .หห     ผู้เสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๔๒๑ ,๔๘๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราช้าการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราช้าการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอื่นซ่ึ้างมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราช้าการบริหารสว่นท้องถ่ิน รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกช้านที่หน่วยงานเช้าื่อถือ

                          ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมี
คุณสมบัติดงันีำ

                               (ห) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลัก
การกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอ
ราคาให้เสนอราคาในนาม "กจิการรว่มค้า" สว่นคุณสมบัติด้านผลงานก่อสรา้ง กจิการรว่มค้าดงักล่าวสามารถนำา
ผลงานก่อสรา้งของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้า้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มค้าที่เข้าประกวดราคาได้

                               (๒๑ ) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดย
หลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
กำาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดช้าอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราช้าการ และแสดงหลัก
ฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้าำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการ
รว่มค้านัำนสามารถใช้า้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอ
ราคาได้
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    ทัำงนีำ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ " หมายความว่า

กจิการรว่มค้าทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซ่ึ้างมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธรุกจิการค้า
กระทรวงพาณิช้าย์) 

                          ๒๑ .ห๒๑      ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้าำอจัดจา้งภาครฐัด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญช้าีกลาง 

                          ๒๑ .ห๓     ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญช้าีรายรับราย
จา่ยหรือแสดงบัญช้าีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถ้วนในสาระสำาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช้า. กำาหนด 

                          ๒๑ .ห๔     ผู้เสนอราคาซ่ึ้างไดร้ับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงิน
ผ่านบัญช้าีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัำงซ่ึ้างมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช้า. กำาหนด 

                          ๒๑ .ห๕     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ
นโยบายการจดัซื้าำอจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐกำาหนดในราช้ากิจจานุเบกษา 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้าำอจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒๑  สว่น คือ 
                          ๓.ห    ส่วนที่ ห อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนีำ 
                                   (ห)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำากัด ให้ยื่น

สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญช้าีรายช้าื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อม
รบัรองสำาเนาถูกต้อง  

                                           (ข)   บริษัทจำากัดหรือบริษัทมหาช้านจำากัด ให้ยื่นสำาเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญช้าีรายช้าื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำานาจควบคุม
(ถ้ามี) และบัญช้าีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พรอ้มรับรองสำาเนาถูกต้อง  

                                   (๒๑ )    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่
มิใช้า่นิติบุคคลให้ยื่น สำาเนาบัตรประจำาตวัประช้าาช้านของผู้นัำน สำาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้า
มี) สำาเนาบัตรประจำาตัวประช้าาช้านของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือ
สัญช้าาติไทย พรอ้มทัำงรบัรองสำาเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้รว่มคา้ ให้ยื่นสำาเนาสัญญาของการเข้าร่วมคา้ สำาเนาบัตรประจำาตัวประช้าาช้านของผู้ร่วมคา้ และในกรณีที่ผู้เข้า
ร่วมค้าฝ่าายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช้า่สัญช้าาติไทย ก็ให้ยื่นสำาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่าายใดเป็น
นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามทีร่ะบุไว้ใน (ห)  

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.ห)   สำาเนาใบทะเบียนพาณิช้าย์
                                           (๔.๒๑ )   สำาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                                   (๕)    บัญช้าีเอกสารส่วนที่ ห ทัำงหมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกับการเสนอ

ราคาทางระบบจัดซื้าำอจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ห .๗ (ห) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format) 
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                          ๓.๒๑     ส่วนที่ ๒๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนีำ 
                                   (ห)    ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำานาจให้บุคคลอื่นกระทำาการ

แทนให้แนบหนังสือมอบอำานาจซ่ึ้างติดอากรแสตมปาตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำานาจ
และผู้รับมอบอำานาจ ทัำงนีำหากผู้รับมอบอำานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว
เท่านัำน 

              (๒๑ )    สำาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัำงรับรอง
สำาเนาถูกต้อง (ให้ใช้า้ในกรณีที่มีการกำาหนดผลงานตามข้อ ๒๑ .หห เท่านัำน) 

                                   (๓)    บัญช้าีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซ่ึ้างจะ
ตอ้งแสดงรายการวัสดอุุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทัำงกำาไรไว้ดว้ย 

                                     (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                                (๔.ห)   บัญช้าีรายช้าื่อวิศวกร และหนังสือรับรองของ

วศิวกรของผู้เสนอราคา
                                              (๔.๒๑ )   สำาเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมสำาเนา

สัญญาและบัญช้าีปริมาณงานตามผลงานที่ใช้า้ยื่นเสนอราคา 
                                   (๕)    บัญช้าีเอกสารส่วนที่ ๒๑  ตามแบบในข้อ ห.๗ (๒๑ ) ผู้เสนอ

ราคาไม่ต้องแนบบัญช้าีเอกสารส่วนที่ ๒๑  ในระบบจัดซื้าำอจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๓.๓    เมื่อผู้เสนอราคาดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญช้าีเอกสาร

ส่วนที่ ห และบัญช้าีเอกสารส่วนที่ ๒๑  ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้าำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะ
สร้างแบบบัญช้าีเอกสารส่วนที่ ห และแบบบัญช้าีเอกสารส่วนที่ ๒๑  ตามแบบในข้อ ห.๗ (ห) และข้อ ห.๗ (๒๑ ) ให้
อัตโนมัติโดยผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบแบบบัญช้าีเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)  

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.ห     ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้าำอจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นีำ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัำง
สิำน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัำงหลักฐานแสดงตัวตนและทำาการยืนยันตัวตนของผู้
เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)  

                          ๔.๒๑      ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญช้าี
รายการกอ่สรา้งให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้
เพียงครัำงเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทัำงสิำน ซ่ึ้างรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้า้
จา่ยทัำงปวงไว้แล้ว  

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ห๒๑ ๐ วัน
ตัำงแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดช้าอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได ้ 

                          ๔.๓     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จไม่เกิน ๗๕ วนั นับถัดจากวันที่ไดร้ับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำางาน  

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป
และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัำงหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ 
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                          ๔.๕     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้าำอ

จดัจา้งภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .....................  ระหวา่งเวลา ....................... น.  ถึง ...................... น.
                          ๔.๖     ผู้เสนอราคาตอ้งจัดทำาเอกสารสำาหรับใช้าใ้นการเสนอราคาในรูป

แบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดช้าอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และช้าัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่ง
ข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้าำอจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

                          เมื่อพ้นกำาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสาร
การยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะ
ดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายวา่ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยช้าน์รว่มกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่นตามข้อ ห.๖ (ห) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยช้าน์รว่มกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช้าื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยช้าน์ร่วมกันนัำนออกจาก
การเป็นผู้เสนอราคา 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการพจิารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทำาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ห.๖ (๒๑ ) และคณะกรรมการฯ เช้าื่อว่ามีการกระทำาอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช้าื่อผู้เสนอราคารายนัำนออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
และหน่วยงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิำงงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนัำนเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยช้าน์ต่อการ
พจิารณาของทางราช้าการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำาดงักลา่ว  

                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคาที่ช้านะการเสนอ
ราคาหรือผู้เสนอราคารายใดรายหน่ึงกระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ
1.6 (2) หน่วยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิการเป็นผู้ช้านะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคาเข้ามาทำาสัญญา
และสามารถลงโทษผู้เสนอราคาที่กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทิำงงานได้

                          ๔.๘     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนีำ 
                                   (ห)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
                                      (๒๑ )    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และ

ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้าจ้่ายทัำงปวงไว้ดว้ยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ

เสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำาหนด 
                                      (๔)    ผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                     (๕)    ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทำาความเข้าใจในระบบและ

วิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญช้าีกลางที่แสดงไว้ ในเว็บไซ้าต์
www.gprocurement.go.th 
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                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 
                          ๕.ห     ในการพจิารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ครัำงนีำ หน่วยงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้า้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพจิารณาจาก ราคารวม  

                          ๕.๒๑      หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกตอ้งตามข้อ ๒๑  หรือยื่น
หลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัำน เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในสว่นที่มิใช้า่สาระสำาคัญ ทัำงนีำ เฉพาะในกรณีทีพ่ิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยช้าน์ต่อหน่วยงานเท่านัำน  

                          ๕.๓     หน่วยงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงัต่อไปนีำ 

                                   (ห)    ไม่ปรากฏช้าื่อผู้เสนอราคารายนัำนในบัญช้าีผู้รับเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้าำอจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญช้าีรายช้าื่อผู้ซื้าำอเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจดัซื้าำอจัดจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 

                                    (๒๑ )    ไม่กรอกช้าื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือช้าื่ออิเล็กทรอนิกส์
อยา่งหน่ึงอย่างใด หรือทัำงหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้าำอจดัจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำาหนดใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำาคัญ หรือมีผลทำาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอ
ราคารายอื่น  

                          ๕.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำา
สัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงาน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้าีำแจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได ้หน่วยงานมีสิทธิที่จะไมร่ับข้อเสนอ
ไม่รบัราคา หรือไมท่ำาสัญญา หากข้อเท็จจริงดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  

                          ๕.๕     หน่วยงานทรงไว้ซ่ึ้างสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำาสุด หรือราคาหน่ึง
ราคาใด หรือราคาทีเ่สนอทัำงหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทัำงนีำ เพื่อประโยช้าน์ของทางราช้าการเป็นสำาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของหน่วยงานเป็นเด็ดขาด ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัำงหน่วยงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิำงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เช้าื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำาการโดยไม่สุจริต เช้า่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้า้ช้าื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

                               ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำาสุด เสนอราคาต่ำาจนคาด
หมายได้ว่าไม่อาจดำาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานจะให้ ผู้เสนอราคานัำนช้าีำแจงและแสดงหลักฐานที่ทำาให้เช้าื่อได้ว่า ผู้
เสนอราคาสามารถดำาเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำาช้าีำแจงไม่เป็นที่รับ
ฟงงได้ หน่วยงานมีสิทธิทีจ่ะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนัำน ทัำงนีำ ผู้เสนอราคาดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกรอ้งค่าใช้าจ้่ายหรือคา่เสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ 

                          ๕.๖     ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอ
ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยช้าน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ
วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ห.๖ หน่วยงานมีอำานาจที่จะตัดรายช้าื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก
และหน่วยงานจะพจิารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนัำนเป็นผู้ทิำงงาน  
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                 ๖.     การทำาสัญญาจา้ง 
                               ผู้ช้านะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำาสัญญาจ้างตาม

แบบสัญญา ดังระบุในข้อ ห.๓ กับหน่วยงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลัก
ประกันสัญญาเป็นจำานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้หน่วยงาน
ยดึถือไว้ในขณะทำาสัญญา โดยใช้าห้ลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังตอ่ไปนีำ  

                           ๖.ห     เงินสด 
                          ๖.๒๑      เช้า็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยงาน โดยเป็นเช้า็ค

ลงวนัที่ที่ทำาสัญญา หรือก่อนหน้านัำน ไม่เกิน ๓ วนั ทำาการของทางราช้าการ 
                          ๖.๓     หนังสือคำำาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะ

กรรมการนโยบายกำาหนด ดงัระบุในข้อ ห.๔ (๒๑ ) 
                          ๖.๔     หนังสือคำำาประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลัก

ทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิช้าย์และประกอบธุรกิจคำำาประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช้าื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้
ใช้าต้ามตวัอยา่งหนังสือคำำาประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด ดังระบุในข้อ ห.๔ (๒๑ ) 

                           ๖.๕     พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
                           หลักประกันนีำจะคืนให้ โดยไม่มดีอกเบีำยภายใน ห๕ วันนับถัดจากวนัที่

ผู้ช้านะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รบัจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

                 ๗.    ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 
                          หน่วยงานจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ห งวด ดงันีำ
                          เป็นจำานวนเงินในอัตราร้อยละ ห๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานทัำงหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทัำงทำาสถานที่กอ่สรา้งให้สะอาดเรียบร้อย 

                 ๘.    อัตราคา่ปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์นีำ จะกำาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๑ ๕ ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวัน 

                 ๙.    การรับประกันความช้าำารุดบกพร่อง 
                          ผู้ช้านะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึ้างได้ทำาข้อตกลงเป็นหนังสือ

หรือทำาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ห.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้าำารุดบกพร่องของงานจ้าง
ที่เกิดขึำนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า     ๒๑  ปี  นับถัดจากวันที่หน่วยงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จดัการซ่้าอมแซ้ามแก้ไขให้ใช้า้การได้ดดีังเดิมภายใน  ๗  วนั นับถัดจากวนัที่ได้รบัแจ้งความช้าำารุดบกพร่อง 

                 ห๐.    ข้อสงวนสิทธใินการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ห๐.ห   เงินค่าจ้างสำาหรับงานจ้างครัำงนีำ ได้มาจากเงินงบประมาณ

ประจำาปี พ.ศ. ๒๑ ๕๖ห 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำาได้ต่อเมื่อ หน่วยงานได้รบัอนุมัติ

เงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๑ ๕๖ห แล้วเท่านัำน  
                                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัำงนีำ เป็นเงิน

ทัำงสิำน ห,๔๘๔,๙๖๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้ารอ้ยหกสิบบาทถ้วน)  

8/10.2 เมื่อ...
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                          ห๐.๒๑    เมื่อหน่วยงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง

และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดัง
กลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนัำนต้องนำาเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้เสนอราคาซ่ึ้างเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิช้ายนาว ีดังนีำ 

                                   (ห)    แจ้งการสั่งหรือนำาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตัำงแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้าำอของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืน่ได้ 

                                   (๒๑ )    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มี
สิทธิเช้า่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนัำน โดยเรืออื่นที่มิใช้า่เรือไทย ซ่ึ้างจะต้องได้รับอนุญาตเช้า่นนัำนก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (ห) หรือ (๒๑ ) ผู้รับจ้างจะต้องรับ
ผดิตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิช้ายนาว ี

                          ห๐.๓   ผู้เสนอราคาซ่ึ้างหน่วยงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำาสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราช้าการกำาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ หน่วยงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำำาประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ช้าดใช้า้ความเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทัำงจะพจิารณาให้เป็นผู้ทิำงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจดัซื้าำอจัดจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ  

                          ห๐.๔   หน่วยงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำาหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

                          10.๕   หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้าำอจัดจ้างในกรณี
ตอ่ไปนีำได้ โดยทีผู่้เสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

                                   (ห)    หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะ
ใช้าใ้นการจดัซื้าำอจัดจา้งหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำาการจดัซื้าำอจัดจา้งนัำนต่อไป 

                                   (๒๑ )    มีการกระทำาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ช้านะการจัดซื้าำอ
จดัจา้งหรือที่ไดร้ับการคัดเลือกมีผลประโยช้าน์รว่มกัน หรอืมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระทำา
การทจุรติอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทำาการจดัซื้าำอจัดจา้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่หน่วยงานของรัฐหรอืกระทบต่อประโยช้าน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในทำานองเดียวกับ (ห) (๒๑ ) หรือ (๓) ตามที่
กำาหนดในกฎกระทรวง 

                 หห.    การปรับราคาคา่งานก่อสร้าง
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ห.๕

จะนำามาใช้าใ้นกรณีที ่ค่างานก่อสรา้งลดลงหรอืเพิ่มขึำน โดยวธิีการต่อไปนีำ
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำานวณที่ใช้า้กับสัญญาแบบปรับ

ราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ๒๑  สิงหาคม ๒๑ ๕๓๒๑  เรื่อง การพิจารณาช้า่วยเหลือผู้ประกอบอาช้าีพงาน
กอ่สร้าง ตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑ ๐๓/ว ห๐๙ ลงวันที่ ๒๑ ๔ สิงหาคม ๒๑ ๕๓๒๑ 

                          สูตรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงที่ทีร่ะดับที่กำาหนดไว้ในวันแล้ว
เสร็จตามที่กำาหนดไวใ้นสัญญา หรอืภายในระยะเวลาที่หน่วยงานไดข้ยายออกไป โดยจะใช้า้สูตรของทางราช้าการ
ที่ไดร้ะบุในข้อ ห.๕ 

9/12.มาตรฐาน..
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                 ห๒๑ .    มาตรฐานฝ่ีมือช้าา่ง
                          เมื่อหน่วยงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง

จ้างก่อสร้างตามประกาศนีำแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะ
ต้องมีและใช้า้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝ่ีมือช้า่างจาก กรมพัฒนาฝ่ีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มี
วฒิุบัตรระดบั ปวช้า. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ. รบัรองให้เข้ารับราช้าการได ้ใน
อัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ ห๐ ของแต่ละ สาขาช้า่างแต่จะต้องมีจำานวนช้า่างอย่างน้อย ห คน ในแต่ละสาขาช้า่าง ดัง
ตอ่ไปนีำ 

                          ห๒๑ .ห    ช้า่างโยธาหรือช้าา่งก่อสรา้ง
                          ห๒๑ .๒๑     ช้า่างเช้าื่อมท่อ HDPE 
                 ห๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้

เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบได้กำาหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 14.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          หน่วยงานของรัฐสามารถนำาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของ

ผู้เสนอราคาที่ไดร้ับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทัำงนีำ หากผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดจะถูก

ระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าั่วคราว

 
การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔  

        ตุลาคม ๒๑ ๕๖๐  


