
                                                                                                                                                     
      รา่งประกาศประกวดราคาจ้าง

               

 
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ 

 
เรื่อง ประกวดราคาจา้งงานจา้งผลิตน้ำาประปาควบคมมดูแลและบำารมงรษกษาระบบผลิตน้ำา

ประปา(Mobile Plant) การประปาสว่นภูมิภาคสาขาสมราษฎรธ์านี(ชษ้นพิเศษ) ดว้ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                 การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔ มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งงานจา้งผลิตน้ำา
ประปาควบคมมดูแลและบำารมงรษกษาระบบผลิตน้ำาประปา(Mobile Plant) การประปาสว่นภูมิภาคสาขา
สมราษฎร์ธานี(ชษ้นพเิศษ) ดว้ยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการ
ประกวดราคาครษง้น้ีเปนนเงินทษ้งสิ้น ๒.๖๗ บาท (สองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)  

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคมณสมบษติ ดษงต่อไปน้ี 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เปนนบมคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เปนนบมคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงษบการยื่นข้อเสนอหรือทำาสษญญากษบหน่วยงานของ

รษฐไว้ชษ่วคราวเน่ืองจากเปนนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบษติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รษฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลษงกำาหนดตามที่ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม
บษญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เปนนบมคคลซ่ึงถูกระบมชื่อไว้ในบษญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เปนนผู้ทิ้ง

งานของหน่วยงานของรษฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบษญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบมคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เปนนหม้นส่วนผู้จษดการ กรรมการผู้จษดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบมคคลนษ้น
ดว้ย 
                 ๖. มีคมณสมบษติและไม่มีลษกษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจษดซ้ือจษดจ้าง

และการบริหารพษสดมภาครษฐกำาหนดในราชกิจจานมเบกษา 
                 ๗. เปนนนิติบมคคลผู้มีอาชพีรษบจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดษงกลา่ว 
                 ๘. ไม่เปนนผู้มีผลประโยชน์ร่วมกษนกษบผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอืน่ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ณ วษนประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เปนนผู้กระทำาการอษน
เปนนการขษดขวางการแข่งขษนราคาอยา่งเปนนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครษ้งน้ี 
                 ๙. ไม่เปนนผู้ได้รษบเอกสิทธิ์หรอืความคม้มกษน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ 

รษฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำาสษ่งให้สละเอกสิทธิ์และความคม้มกษนเช่นว่านษ้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจษดซ้ือจษดจา้งภาครษฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบษญชีกลาง 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รษบคษดเลือกเปนนคู่สษญญาต้องลงทะเบียนในระบบจษดซ้ือจษดจ้าง

ภาครษฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบษญชีกลาง 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 



                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเปนนผู้ไม่แสดงบษญชีรายรษบรายจา่ยหรือแสดงบษญชี
รายรษบรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคษญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รษบคษดเลือกเปนนคู่สษญญาต้องรษบและจ่ายเงินผ่านบษญชีธนาคาร 

เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครษ้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สษญญาอาจจา่ยเปนนเงินสดก็ได้ ตามทีค่ณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 
                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอ หรอือย่างน้อยหน่ึงในสมาชกิของกลม่มผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมี

ประสบการณ์หรอืผลงานดา้นการบริหารจษดการผลติน้ำาประปาและบำารมงรษกษาระบบประปาขนาดตษ้งแต่ 
500 ลบ.ม./ชม. ข้ึนไป โดยจะต้องดำาเนินการแล้วเสรจ็ก่อนวษนยื่นข้อเสนอ หรอืเปนนงานที่อยู่ระหว่าง
ดำาเนินการ กษบหน่วยงานราชการ หรือ รษฐวสิาหกิจในประเทศ หรอื เอกชนที่เปนนนิติบมคคล โดยมีหลษก
ฐานทีต่รวจสอบได้ ไดแ้ก่ สำาเนาสษญญาจ้าง หรือ ข้อตกลงว่าจา้ง มาแสดงรวมทษ้งมีหนษงสือรษบรองจาก
เจ้าของงาน และ / หรือผูว้่าจา้ง ทษง้น้ีจะต้องแสดงสำาเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานดว้ย 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจษดซ้ือจษดจ้างภาครษฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวษนที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชมดละ 

๔,๒๘๐.๐๐ บาท ผา่นทางระบบจษดซ้ือจษดจ้างภาครษฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์และชำาระเงินผ่านทางธนาคาร 
ตษ้งแต่วษนที่ ........................ ถึงวษนที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจษดซ้ือจษดจ้าง
ภาครษฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลษงจากชำาระเงินเปนนที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวษนเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศษพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๐-๐๕๑๗ ในวษนและเวลา
ราชการ
                ผู้สนใจตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกษบรายละเอียดและขอบเขตของงาน 

โปรดสอบถามมายษง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ผ่านทางอีเมล์ www.555106@pwa.co.rh หรือ
ช่องทางตามทีก่รมบษญชีกลางกำาหนดภายในวษนที่ ........................ โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔จะ
ชี้แจงรายละเอียดดษงกลา่วผา่นทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวษน
ที่ ........................ 

 

 ประกาศ ณ วษนที่         พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
   

(นายสมศษกดิ ์วนิิจกมล) 
         ผู้ชว่ยผู้อำานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ รษกษาการแทน 

ผู้อำานวยการการประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔ 

 
หมายเหตม  ผู้ประกอบการสามารถจษดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร

ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดต้ษ้งแต่วษนที่ซ้ือเอกสารจนถึงวษนเสนอราคา  
                       



   เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ........................   
การจ้างงานจ้างผลิตน้ำาประปาควบคมมดูแลและบำารมงรษกษาระบบผลิตน้ำาประปา (Mobile

Plant) การประปาสว่นภูมิภาคสาขาสมราษฎรธ์านี(ชษ้นพิเศษ)    
ตามประกาศ การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔   
ลงวษนที่         พฤศจกิายน ๒๕๖๐   

                  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "หน่วยงาน" มีความประสงค์
จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างผลิตน้ำาประปาควบคมมดูแลและบำารมงรษกษาระบบผลิตน้ำาประปา (Mobile Plant)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมราษฎร์ธานี(ชษ้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมราษฎรธ์านี(ชษ้นพิเศษ) โดยมีข้อแนะนำาและข้อกำาหนดดษงต่อไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำาหนดไวใ้นระบบจษดซ้ือจษดจา้งภาครษฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สษญญาจา้งทษ่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนษงสือค้ำาประกษน  
                                    (๑)   หลษกประกษนการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลษกประกษนสษญญา  

                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์รว่มกษน  
                                    (๒)   การขษดขวางการแข่งขษนอย่างเปนนธรรม  
                          ๑ .๖     แบบบษญชีเอกสารที่กำาหนดไว้ในระบบจษดซ้ือจษดจ้างภาครษฐดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บษญชีเอกสารสว่นที่ ๑  
                                    (๒)   บษญชีเอกสารสว่นที่ ๒  

 

                 ๒.    คมณสมบษติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
                          ๒.๑     มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เปนนบมคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกจิการ 



                          ๒.๔     ไม่เปนนบมคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงษบการยื่นข้อเสนอหรือทำา
สษญญากษบหน่วยงานของรษฐไว้ชษ่วคราว เน่ืองจากเปนนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบษติงานของผู้
ประกอบการตามระเบียบที่รษฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลษงกำาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบษญชีกลาง 

                          ๒ .๕     ไม่เปนนบมคคลซ่ึงถูกระบมชื่อไว้ในบษญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้ง
เวียนชื่อให้เปนนผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรษฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบษญชีกลาง ซ่ึงรวมถึง
นิติบมคคลที่ผู้ทิ้งงานเปนนหม้นส่วนผู้จษดการ กรรมการผู้จษดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของ
นิติบมคคลนษ้นดว้ย 

                          ๒.๖     มีคมณสมบษติและไม่มีลษกษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ
นโยบายการจษดซ้ือจษดจา้งและการบริหารพษสดมภาครษฐกำาหนดในราชกิจจานมเบกษา 

                          ๒.๗     เปนนบมคคลธรรมดาหรือนิติบมคคลผู้มีอาชพีรษบจ้างงานที่ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดษงกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เปนนผู้มีผลประโยชน์ร่วมกษนกษบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่น
ข้อเสนอให้แก่หน่วยงาน ณ วษนประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เปนนผู้กระทำาการอษนเปนนการขษด
ขวางการแข่งขษนอย่างเปนนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครษง้น้ี 

                          ๒.๙     ไม่เปนนผู้ได้รษบเอกสิทธิ์หรือความคม้มกษน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทยเว้นแต่รษฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำาสษ่งให้สละเอกสิทธิ์และความคม้มกษนเช่นว่านษ้น 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจษดซ้ือจษดจ้างภาครษฐ
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบษญชีกลาง 

                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รษบคษดเลือกเปนนคู่สษญญาต้องลงทะเบียนใน
ระบบจษดซ้ือจษดจ้างภาครษฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรม
บษญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 

                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเปนนผู้ไม่แสดงบษญชีรายรษบราย
จา่ย หรอืแสดงบษญชีรายรษบรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคษญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 

                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รษบคษดเลือกเปนนคู่สษญญาต้องรษบและจ่ายเงิน
ผ่านบษญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครษ้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สษญญาอาจจ่ายเปนนเงินสดก็ได้
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 

                           ๒.๑๔  ผู้ยื่นข้อเสนอ หรืออย่างน้อยหน่ึงในสมาชิกของกลม่มผู้ยื่นข้อ
เสนอ จะต้องมีประสบการณ์หรือผลงานด้านการบริหารจษดการผลิตน้ำาประปาและบำารมงรษกษาระบบประปา
ขนาดตษ้งแต่ 500 ลบ.ม./ชม. ข้ึนไป  โดยจะต้องดำาเนินการแล้วเสร็จก่อนวษนยื่นข้อเสนอ หรือเปนนงานที่อยู่
ระหว่างดำาเนินการ กษบหน่วยงานราชการ หรือ รษฐวิสาหกิจในประเทศ หรือ เอกชนที่เปนนนิติบมคคล โดยมีหลษก
ฐานที่ตรวจสอบได้ ได้แก่ สำาเนาสษญญาจ้าง หรือ       ข้อตกลงว่าจ้าง มาแสดงรวมทษ้งมีหนษงสือรษบรองจาก
เจ้าของงาน และ / หรือผู้วา่จ้าง ทษ้งน้ีจะตอ้งแสดงสำาเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานดว้ย 

                 ๓.    หลษกฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลษกฐานยื่นมาพร้อมกษบการเสนอราคา

ทางระบบจษดซ้ือจษดจา้งภาครษฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเปนน ๒ สว่น คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดษงต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปนนนิติบมคคล 
                                           (ก)   ห้างหม้นส่วนสามษญหรือห้างหม้นส่วนจำากษด ให้ยื่น

สำาเนาหนษงสือรษบรองการจดทะเบียนนิติบมคคล บษญชีรายชื่อหม้นส่วนผู้จษดการ ผู้มีอำานาจควบคมม (ถ้ามี) พร้อมทษ้ง
รษบรองสำาเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษษทจำากษดหรือบริษษทมหาชนจำากษด ให้ยื่นสำาเนา
หนษงสือรษบรองการจดทะเบียนนิติบมคคล หนษงสือบริคณห์สนธิ บษญชีรายชื่อกรรมการผู้จษดการ ผู้มีอำานาจควบคมม
(ถ้ามี) และบษญชีผู้ถือหม้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พรอ้มทษ้งรษบรองสำาเนาถูกต้อง 



                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปนนบมคคลธรรมดาหรือคณะบมคคลที่
มิใช่นิติบมคคล ให้ยื่นสำาเนาบษตรประจำาตษวประชาชนของผู้นษ้น สำาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเปนนหม้นส่วน (ถ้า
มี) สำาเนาบษตรประจำาตษวประชาชนของผู้เปนนหม้นส่วน หรือสำาเนาหนษงสือเดินทางของผู้เปนนหม้นส่วนที่มิได้ถือ
สษญชาติไทย พรอ้มทษ้งรษบรองสำาเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปนนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกษนในฐานะ
เปนนผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำาเนาสษญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบมไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า
แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   สำาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
                                           (๔.๒)   สำาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                                   (๕)    บษญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทษ้งหมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกษบการเสนอ

ราคาทางระบบจษดซ้ือจษดจ้างภาครษฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format) 

                                           ทษ้งน้ี เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตาม
บษญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกตอ้งแล้ว ระบบจษดซ้ือจษดจา้งภาครษฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบษญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบษญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดษงกล่าวในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดษงต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำานาจให้บมคคลอื่นกระทำา

การแทนให้แนบหนษงสือมอบอำานาจซ่ึงติดอากรแสตมปมกตามกฎหมาย โดยมีหลษกฐานแสดงตษวตนของผู้มอบ
อำานาจและผู้รษบมอบอำานาจ ทษ้งน้ี หากผู้รษบมอบอำานาจเปนนบมคคลธรรมดาต้องเปนนผู้ที่บรรลมนิติภาวะตาม
กฎหมายแล้วเท่านษ้น 

                                   (๒)    หลษกประกษนการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๓)    บษญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทษ้งหมดที่ไดย้ื่นพรอ้มกษบการเสนอ
ราคาทางระบบจษดซ้ือจษดจ้างภาครษฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format)

                                                               (๔)  ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (ตามภาค
ผนวก ๑) ประกอบดว้ยเอกสาร ดษงตอ่ไปน้ี

                                                                          (๔.๑) บทสรมปของข้อเสนอ
                                                                             (๔.๒) แนวทางการบริหาร

จษดการผลิตน้ำาประปาและการบำารมงรษกษาระบบประปา
                                                                            (๔.๓) ผลงานดา้นการบริหาร

จษดการผลิตน้ำาประปาและบำารมงรษกษาระบบประปาขนาดตษ้งแต่ ๕๐๐ ลบ.ม./ชม. ต่อไป โดยจะต้องดำาเนินกาา
แล้วเสร็จก่อนวษนยื่นข้อเสนอ หรืออยู่ระหว่างดำาเนินการ กษบหน่วยงานราชการหรือรษฐวิสาหกิจในประเทศหรือ
เอกชนที่เปนนนิติบมคคล

                                                                            (๔.๔) การจษดรปูองค์การและ
บมคลากรหลษก

 
                                           ทษ้งน้ี เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตาม

บษญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกตอ้งแล้ว ระบบจษดซ้ือจษดจา้งภาครษฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบษญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบษญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดษงกล่าวในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format) 



                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจษดซ้ือจษด

จ้างภาครษฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทษ้ง
สิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทษ้งหลษกฐานแสดงตษวตนและทำาการยืนยษนตษวตนของผู้
ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเปนนเงินบาทและเสนอราคาได้
เพียงครษ้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่
ระบมไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทษ้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกษนทษ้งตษวเลขและตษวหนษงสือ ถ้าตษวเลขและ
ตษวหนษงสือไม่ตรงกษน ให้ถือตษวหนษงสือเปนนสำาคษญ โดยคิดราคารวมทษ้งสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทษ้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วษน
ตษ้งแต่วษนเสนอราคาโดยภายในกำาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรษบผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได ้

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการแล้วเสร็จไม่
เกิน ๑๒ เดือน (เริ่มต้น  ในวษนและเวลาที่สษญญาจ้างเลขที่ กปภ.ข.๔/๑๔๔/๒๕๕๙ ลงวษนที่ ๑๕ กษนยายน
๒๕๕๙ สิ้นสมดลง หรือวงเงินค่าจ้างตามสษญญาหมดสิ้นลง) 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสษญญา แบบรูป
และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกสท์ษ้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
เสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจษดซ้ือ
จษดจา้งภาครษฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวษนที่ ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................
น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจษดซ้ือจษดจา้งภาครษฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เปนนเกณฑ์  

                          เมื่อพ้นกำาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รษบเอกสาร
การยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจษดทำาเอกสารสำาหรษบใช้ในการเสนอราคาใน
รูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเปนนผู้รษบผิด
ชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกตอ้ง และชษดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยษนการเสนอราคา แล้วจงึ
ส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเปนนการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานผ่านทางระบบจษดซ้ือจษดจ้างภาครษฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะ
ดำาเนินการตรวจสอบคมณสมบษติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เปนนผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกษนกษบผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปนนผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์
รว่มกษนกษบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตษดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกษนนษ้นออกจาก
การเปนนผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำาการอษนเปนนการขษด
ขวางการแข่งขษนอย่างเปนนธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำาอษนเปนนการขษดขวาง
การแข่งขษนอย่างเปนนธรรม คณะกรรมการฯ จะตษดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนษ้นออกจากการเปนนผู้ยื่นข้อเสนอ
และหน่วยงานจะพจิารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดษงกล่าวเปนนผู้ทิ้งงาน เว้นแต่หน่วยงานจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อ
เสนอรายนษ้นมิใช่เปนนผู้ริเริ่มให้มีการกระทำาดษงกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเปนนประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
หน่วยงาน  

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบษติ ดษงน้ี 
                                   (๑)    ปฏิบษติตามเงื่อนไขที่ระบมไว้ในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 



                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเปนนราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใชจ้่ายทษ้งปวงไว้ดว้ยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
เสนอราคา ตามวษน เวลา ที่กำาหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำาความเข้าใจในระบบและ

วิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  ของกรมบษญชีกลางที่แสดงไว้ ในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลษกประกษนการเสนอราคา
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลษกประกษนการเสนอราคาพร้อมกษบการเสนอ

ราคาทางระบบการจษดซ้ือจษดจ้างภาครษฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลษกประกษนอย่างหน่ึงอย่างใดดษงต่อไปน้ี
จำานวน ๕๘๕,๒๒๕.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพษนสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสษ่งจ่าย ซ่ึงเปนนเช็คหรือดราฟท์ลง
วษนที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นษ้นชำาระต่อเจา้หน้าที่ในวษนที่ยื่นข้อเสนอ หรอืก่อนวษนนษ้นไม่เกิน ๓ วษนทำาการ

                          ๕.๒     หนษงสือค้ำาประกษนอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด

                          ๕.๓     พษนธบษตรรษฐบาลไทย
                          ๕.๔     หนษงสือค้ำาประกษนของบริษษทเงินทมนหรือบริษษทเงินทมนหลษก

ทรษพย์ที่ได้รษบอนมญาตให้ประกอบกิจการเงินทมนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธมรกิจค้ำาประกษนตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษษทเงินทมนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนมโลมให้
ใชต้ามตษวอยา่งหนษงสือค้ำาประกษนของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสษ่งจ่ายหรือพษนธบษตร
รษฐบาลไทยหรือหนษงสือค้ำาประกษนของบริษษทเงินทมนหรือบริษษทเงินทมนหลษกทรษพย์ มาวางเปนนหลษกประกษนการ
เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบษบเอกสารดษงกล่าวมาให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องในวษนที่ ........................
ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า"
ประสงค์จะใช้หนษงสือค้ำาประกษนอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเปนนหลษกประกษนการเสนอราคา ให้ระบม
ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนษงสือค้ำาประกษนอิเล็กทรอนิกสฯ์ ดษงน้ี

                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเปนนนิติบมคคลใหม่ ให้ระบมชื่อ
กจิกรรมรว่มค้าดษงกล่าว เปนนผู้ยื่นข้อเสนอ

                          (๒) กรณทีี่กิจการร่วมคา้ไม่ได้จดทะเบียนเปนนนิติบมคคลใหม่ ให้ระบมชื่อผู้
เข้ารว่มค้ารายที่สษญญาร่วมคา้กำาหนดให้เปนนผู้เข้ายื่นข้อเสนอกษบหน่วยงานของรษฐเปนนผู้ยื่นข้อเสนอ

                          ทษ้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเปนนนิติบมคคลใหม่" หมายความว่า
กจิการรว่มค้าทีจ่ดทะเบียนเปนนนิติบมคคลต่อกรมพษฒนาธมรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

                          หลษกประกษนการเสนอราคาตามข้อน้ี หน่วยงานจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้ค้ำาประกษนภายใน ๑๕ วษน นษบถษดจากวษนที่หน่วยงานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคษดเลือกผู้ชนะการ
ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คษดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ำาสมดหรอืได้คะแนนรวมสูงสมดไม่
เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ตอ่เมื่อได้ทำาสษญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพษนแล้ว 

                          การคืนหลษกประกษนการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มี
ดอกเบ้ีย 

                 ๖.    หลษกเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 
                          ๖.๑     ในการพจิารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ครษง้น้ี หน่วยงานจะพิจารณาตษดสินโดยใช้หลษกเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา  



                          ๖.๒     ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลษก
เกณฑก์ารประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพจิารณาให้คะแนนตามปัจจษยหลษกและ
น้ำาหนษกที่กำาหนด ดษงน้ี

                                   ๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ การจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )
                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตษวแปรหลษก)   กำาหนดน้ำาหนษก

เท่ากษบร้อยละ   ๕๐
                                           (๒)   ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่นๆ   กำาหนดน้ำา

หนษกเท่ากษบร้อยละ   ๕๐ 
                          ๖.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคมณสมบษติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือ

ยื่นหลษกฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รษบพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนษ้น เว้น
แต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคมณลษกษณะเฉพาะของพษสดมที่จะจ้างไม่ครบ
ถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานกำาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำาคษญและความแตกต่างนษ้นไม่มีผลทำาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเปนนการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตษดสิทธิผู้ยื่นข้อ
เสนอรายนษ้น 

                          ๖.๔     หน่วยงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่มีการผ่อนผษน ในกรณีดษงต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนษ้นในบษญชีผู้รษบเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจษดซ้ือจษดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบษญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจษดซ้ือจษดจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจษด
ซ้ือจษดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำาหนดใน
เอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เปนนสาระสำาคษญ หรือมีผลทำาให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่น  

                          ๖.๕     ในการตษดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำา
สษญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได ้หน่วยงานมีสิทธิที่จะไมร่ษบข้อเสนอ ไม่รษบราคา หรือไม่ทำาสษญญา หากข้อเท็จจริงดษงกลา่ว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๖.๖     หน่วยงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รษบราคาต่ำาสมด หรือราคาหน่ึง
ราคาใด หรือราคาทีเ่สนอทษ้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำานวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหน่ึง
รายการใด หรอือาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจษดจา้งเลยก็ได้ สมดแต่จะพจิารณา
ทษ้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปนนสำาคษญ และให้ถือว่าการตษดสินของหน่วยงานเปนนเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทษ้งหน่วยงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเปนนผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเปนนผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รษบการคษดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตมที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำาการโดยไม่สมจริต เช่น การเสนอเอกสารอษนเปนนเท็จ หรือใช้ชื่อ
บมคคลธรรมดา หรือนิติบมคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เปนนต้น 

                                ในกรณทีี่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำาสมด เสนอราคาต่ำาจนคาด
หมายได้ว่าไม่อาจดำาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนษ้นชี้แจงและแสดงหลษกฐานที่ทำาให้เชื่อได้ว่า ผู้
ยื่นข้อเสนอสามารถดำาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำาชี้แจงไม่เปนนที่
รษบฟังได้ หน่วยงาน มีสิทธิที่จะไม่รษบข้อเสนอหรือไม่รษบราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนษ้น ทษ้งน้ี ผู้ยื่นข้อเสนอดษง
กลา่วไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายหรอืค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงาน 



                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสษญญาหน่วยงาน อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำาที่เข้าลษกษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา
หรือที่ได้รษบการคษดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกษน หรือมีส่วนได้เสียกษบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขษดขวางการ
แข่งขษนอย่างเปนนธรรม หรือสมยอมกษนกษบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระทำาการทมจรติอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทำาสษญญาจา้ง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำาสษญญาจ้างตาม

แบบสษญญา ดษงระบมในข้อ ๑.๓ หรือทำาข้อตกลงเปนนหนษงสือกษบหน่วยงาน ภายใน ๗ วษน นษบถษดจากวษนที่ได้รษบ
แจ้ง และจะต้องวางหลษกประกษนสษญญาเปนนจำานวนเงินเท่ากษบร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้หน่วยงานยึดถือไว้ในขณะทำาสษญญา โดยใช้หลษกประกษนอยา่งหน่ึงอย่างใดดษงต่อไปน้ี  

                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสษ่งจ่ายให้แก่หน่วยงาน โดยเปนนเช็ค

ลงวษนที่ที่ทำาสษญญา หรือก่อนหน้านษ้น ไม่เกิน ๓ วษน ทำาการของทางราชการ 
                          ๗.๓     หนษงสือค้ำาประกษนของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนษงสือ

ค้ำาประกษน ดษงระบมในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนนหนษงสือค้ำาประกษนอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบษญชีกลาง
กำาหนด 

                          ๗.๔     หนษงสือค้ำาประกษนของบริษษทเงินทมน หรือบริษษทเงินทมนหลษก
ทรษพย์ที่ได้รษบอนมญาตให้ประกอบกิจการเงินทมนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธมรกิจค้ำาประกษน ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษษทเงินทมนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนมโลมให้
ใชต้ามตษวอยา่งหนษงสือค้ำาประกษนของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด ดษงระบมในข้อ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พษนธบษตรรษฐบาลไทย 
                          หลษกประกษนน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วษนนษบถษดจากวษนที่

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รษบจ้าง) พ้นจากข้อผูกพษนตามสษญญาจา้งแล้ว 
                          หลษกประกษนน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอษตราส่วนของงานจ้างซ่ึง

หน่วยงาน ได้รษบมอบไว้แล้ว 

                 ๘.    ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 
                          หน่วยงานจะจ่ายค่าจ้างซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ

และค่าใช้จ่ายทษ้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รษบการคษดเลือกให้เปนนผู้รษบจ้าง โดยแบ่งออกเปนน จำานวน
๑๒  งวด (จา่ยตามความก้าวหน้าของงาน) 

                 ๙.    อษตราคา่ปรษบ 
                          ค่าปรษบตามแบบสษญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้างเปนนหนษงสือจะกำาหนด ดษงน้ี 
                          ๙.๑     กรณีที่ผู้รษบจ้างนำางานที่รษบจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำาอีกทอด

หน่ึงโดยไม่ได้รษบอนมญาตจากหน่วยงาน จะกำาหนดค่าปรษบสำาหรษบการฝ่าฝืนาฝ่าฝังนดษงกล่าวเปนนจำานวนร้อยละ๑๐.๐๐
ของวงเงินของงานจ้างชว่งนษ้น 

                          ๙.๒     กรณีที่ผู้รษบจ้างปฏิบษติผิดสษญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะ
กำาหนดค่าปรษบเปนนรายวษนในอษตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาคา่จา้ง 



                 ๑๐.    การรษบประกษนความชำารมดบกพรอ่ง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไดท้ำาสษญญาจา้ง ตามแบบ ดษง

ระบมในข้อ ๑.๓ หรือ       ข้อตกลงจ้างเปนนหนษงสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรษบประกษนความชำารมดบกพร่องของงาน
จ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา     ไม่น้อยกว่า   ๑ เดือน    นษบถษดจากวษนที่หน่วยงานได้รษบมอบงาน โดยผู้รษบ
จ้างต้องรีบจษดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ   ได้ดีดษงเดิมภายใน ๗ วษน นษบถษดจากวษนที่ได้รษบแจ้งความชำารมด
บกพร่อง 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธใินการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างสำาหรษบงานจ้างครษ้งน้ี ได้มาจาก เงินงบประมาณ

ประจำาป  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสษญญาจะกระทำาได้ต่อเมื่อ หน่วยงานได้รษบอนมมษติ

เงินค่าจา้งจากเงินงบประมาณทำาการประจำาป  พ.ศ.๒๕๖๑  แล้วเท่านษ้น  
                          ๑๑.๒   เมื่อหน่วยงานได้คษดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เปนนผู้รษบจ้าง

และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รษบจ้างจะต้องสษ่งหรือนำาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดษง
กลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนษ้นต้องนำาเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้
บริการรษบขนได้ตามที่รษฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเปนนผู้รษบจ้างจะต้อง
ปฏิบษติตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดษงน้ี 

                                   (๑)    แจ้งการสษ่งหรือนำาสิ่งของดษงกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วษน นษบตษ้งแต่วษนที่ผู้รษบจ้างสษ่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เปนนของที่รษฐมนตรี
วา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทมกโดยเรืออืน่ได้ 

                                   (๒)    จษดการให้สิ่งของดษงกล่าวบรรทมกโดยเรือไทย หรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกษบเรือไทย จากต่างประเทศมายษงประเทศไทย เว้นแต่จะได้รษบอนมญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทมก
สิ่งของนษ้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รษบอนมญาตเช่นนษ้นก่อนบรรทมกของลงเรืออื่น หรือเปนนของที่
รษฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทมกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบษติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รษบจ้างจะต้องรษบ
ผดิตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงหน่วยงานได้คษดเลือกแล้ว ไม่ไปทำาสษญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำาหนดดษงระบมไว้ในข้อ ๗ หน่วยงานจะริบหลษกประกษนการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนษงสือค้ำาประกษนการยื่นข้อเสนอทษนที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทษ้งจะพจิารณาให้เปนนผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลษงวา่ดว้ยการจษดซ้ือจษดจา้งและการบริหาร
พษสดมภาครษฐ 

                          ๑๑.๔   หน่วยงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำาหนด
ในแบบสษญญาให้เปนนไปตามความเห็นของสำานษกงานอษยการสูงสมด (ถ้ามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
น้ี มีความขษดหรือแย้งกษน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบษติตามคำาวินิจฉษยของหน่วยงาน คำาวินิจฉษยดษงกล่าวให้ถือเปนน
ที่สมด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   หน่วยงาน อาจประกาศยกเลิกการจษดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานไม่ได ้

                                   (๑)    ไม่ได้รษบการจษดสรรเงินที่จะใช้ในการจษดจ้างหรือได้รษบ
จษดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำาการจษดจา้งครษง้น้ีต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทำาที่เข้าลษกษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจษดจ้าง
หรือที่ได้รษบการคษดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกษน หรือมีสว่นได้เสียกษบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขษดขวางการ 



แข่งขษนอย่างเปนนธรรม หรือสมยอมกษนกษบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอ
ราคา หรือส่อว่ากระทำาการทมจรติอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทำาการจษดจา้งครษง้น้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่หน่วยงาน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในทำานองเดียวกษบ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่
กำาหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจษดซ้ือจษดจา้งและการบริหารพษสดมภาครษฐ 

                 ๑๒.    การปฏิบษติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รษบการคษดเลือกให้

เปนนผู้รษบจ้างต้องปฏิบษติตามหลษกเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบได้กำาหนดไว้โดยเคร่งครษด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบษติงานของผู้ประกอบการ 
                          หน่วยงาน สามารถนำาผลการปฏิบษติงานแล้วเสร็จตามสษญญาของผู้ยื่น

ข้อเสนอที่ได้รษบการคษดเลือกให้เปนนผู้รษบจ้างเพื่อนำามาประเมินผลการปฏิบษติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทษ้งน้ี หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รษบการคษดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดจะถูก

ระงษบการยื่นข้อเสนอหรือทำาสษญญากษบหน่วยงาน ไว้ชษว่คราว

 
การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔  

        พฤศจกิายน ๒๕๖๐  


