
                                                                                                                                                     
      รา่งประกาศประกวดราคาจ้าง

               

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ 
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกอ่สรา้งโครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาให้กโบโครงการเคหะชุมชมชุมนและบริการ

ชุมชมชุมน หารายไดจ้โงหวโดกระบ่ี(กระบ่ีน้อย) การประปาสว่นภูมิภาคสาขากระบ่ี ดว้ยวิธีปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งโครงการวางทอ่
ขยายเขตจำาหน่ายนำำาให้กโบโครงการเคหะชุมชมชุมนและบริการชุมชมชุมน หารายได้จโงหวโดกระบ่ี(กระบ่ีน้อย) 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบ่ี ดว้ยวธิีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ก่อสรา้งในการประกวดราคาครโำงนีำเป็นเงินทโำงสิำน ๓,๖๔๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นสองพโน
สี่ร้อยบาทถ้้วน)  

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคชณสมบโติ ดโงตอ่ไปนีำ 
                 ๑. มีความสามารถ้ตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบชคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบชคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถู้กระงโบการยื่นข้อเสนอหรือทำาสโญญากโบหน่วยงานของรโฐไว้

ชุมโ่วคราวเน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบโติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รโฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลโงกำาหนดตามที่ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม
บโญชุมีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบชคคลซ่ึงถู้กระบชชุมื่อไว้ในบโญชุมีรายชุมือ่ผู้ทิำงงานและได้แจ้งเวียนชุมื่อให้เป็นผู้ทิำงงานของ
หน่วยงานของรโฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบโญชุมีกลาง ซ่ึงรวมถึ้งนิติบชคคลที่ผู้ทิำงงานเป็นหช้น
ส่วนผู้จโดการ กรรมการผู้จโดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบชคคลนโำนด้วย 

                 ๖. มีคชณสมบโติและไม่มีลโกษณะตอ้งห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจโดซืำอจโดจา้งและการ
บริหารพโสดชภาครโฐกำาหนดในราชุมกจิจานชเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบชคคลผู้มีอาชุมีพรโบจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดโงกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชุมน์ร่วมกโนกโบผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การ

ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ณ วโนประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอโน
เป็นการขโดขวางการแข่งขโนราคาอยา่งเป็นธีรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครโำงนีำ 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รโบเอกสิทธีิ์หรือความคช้มกโน ซ่ึงอาจปฏิเสธีไม่ยอมขึำนศาลไทย เว้นแต่รโฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีคำาสโ่งให้สละเอกสิทธีิ์และความคช้มกโนเชุม่นว่านโำน 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกโนกโบงานที่ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านแปดแสนสองหมื่นหน่ึงพโนสองร้อยบาทถ้้วน)   และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สโญญาโดยตรงกโบหน่วยงานของรโฐ หรือหน่วยงานเอกชุมนที่หน่วยงานเชุมื่อถื้อ

 ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคชณสมบโติดโงนีำ
                     (๑) กรณทีี่กิจการร่วมคา้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบชคคลใหม่ กิจการร่วมคา้จะตอ้งมีคชณสมบโติ

ครบถ้้วนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม



   "กจิการรว่มค้า" สว่นคชณสมบโติด้านผลงานก่อสรา้ง กจิการรว่มค้าดโงกล่าวสามารถ้นำาผลงานก่อสร้างของผู้
เข้าร่วมคา้มาใชุม้แสดงเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มค้าที่เข้าประกวดราคาได้

                     (๒) กรณทีี่กิจการร่วมคา้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบชคคลใหม่ นิติบชคคลแต่ละนิติบชคคลที่เข้า
รว่มค้าทชกรายจะต้องมีคชณสมบโติครบถ้้วนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณทีี่กิจการร่วมคา้ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ารว่มค้าเป็นลายลโกษณ์อโกษรกำาหนดให้ผู้เข้าร่วมคา้รายใด
รายหน่ึงเป็นผู้รโบผิดชุมอบหลโกในการเข้าเสนอราคากโบหน่วยงานของรโชุม และแสดงหลโกฐานดโงกล่าวมา
พรอ้มการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจโดซืำอจโดจา้งภาครโฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมคา้นโำน
สามารถ้ใชุม้ผลงานกอ่สร้างของผู้เข้าร่วมคา้หลโกรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มค้าที่ยื่นข้อ
เสนอได้

                     ทโำงนีำ "กจิการรว่มค้าทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบชคคลใหม่" หมายความวา่ กิจการรว่มค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบชคคลต่อกรมพโฒนาธีชรกจิการค้า กระทรวงพาณชิุมย์ 

                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจโดซืำอจโดจ้างภาครโฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบโญชุมีกลาง 

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รโบคโดเลือกเป็นคู่สโญญาต้องลงทะเบียนในระบบจโดซืำอจโดจา้งภาครโฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบโญชุมีกลาง ตามที่คณะ
กรรมการ ป.ป.ชุม. กำาหนด 

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบโญชุมีรายรโบรายจา่ยหรือแสดงบโญชุมีรายรโบ
รายจ่ายไม่ถู้กตอ้งครบถ้้วนในสาระสำาคโญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ชุม. กำาหนด 

                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รโบคโดเลือกเป็นคู่สโญญาต้องรโบและจ่ายเงินผ่านบโญชุมีธีนาคาร เว้นแต่
การจา่ยเงินแต่ละครโำงซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สโญญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะ
กรรมการ ป.ป.ชุม. กำาหนด 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจโดซืำอจโดจา้งภาครโฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วโนที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึ้ง ........................ น.

                ผู้สนใจสามารถ้ขอซืำอเอกสารประกวดราคาดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุมชดละ ๑,๐๗๐.๐๐ บาท 
ผ่านทางระบบจโดซืำอจโดจา้งภาครโฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์และชุมำาระเงินผ่านทางธีนาคาร ตโำงแตว่โนที่
........................ ถึ้งวโนที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจโดซืำอจโดจา้งภาครโฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลโงจากชุมำาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึ้งก่อนวโนเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถ้ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถ้ามทางโทรศโพทห์มายเลข ๐-๗๗๒๐-๐๕๑๗ ในวโนและเวลาราชุมการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกโบรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถ้ามมายโง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ผา่นทางอีเมล์ 555106@pwa.co.th หรือชุม่องทางตาม
ที่กรมบโญชุมีกลางกำาหนดภายในวโนที่ ........................ โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔จะชุมีำแจงราย
ละเอียดดโงกลา่วผา่นทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวโนที่
........................ 

 ประกาศ ณ วโนที่         ธีโนวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  

(นายสมศโกดิ ์วนิิจกชล) 
ผู้ชุมว่ยผู้อำานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ 

   รโกษาการแทน 
 ผู้อำานวยการการประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔ 



หมายเหตช  ผู้ประกอบการสามารถ้จโดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดต้โำงแต่วโนที่ซืำอเอกสารจนถึ้งวโนเสนอราคา 

                       



           

 เอกสารประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

เลขที่ ........................   
การจา้งก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาให้กโบโครงการเคหะชุมชมชุมนและบริการชุมชมชุมน หารายได้จโงหวโด

กระบ่ี(กระบ่ีน้อย) การประปาสว่นภูมิภาคสาขากระบ่ี   
ตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔   

ลงวโนที่         ธีโนวาคม ๒๕๖๐   

                  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ซ่ึงต่อไปนีำเรียกว่า "หน่วยงาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจา้ง
ก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาให้กโบโครงการเคหะชุมชมชุมนและบริการชุมชมชุมน หารายได้จโงหวโด
กระบ่ี(กระบ่ีน้อย) การประปาสว่นภูมิภาคสาขากระบ่ี ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบ่ี ดว้ยวธิีีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  โดยมีข้อแนะนำาและข้อกำาหนดดโงต่อไปนีำ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำาหนดไว้ในระบบจโดซืำอจโดจา้งภาครโฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สโญญามาตรฐานหน่วยงาน  
                          ๑.๔     แบบหนโงสือคำำาประกโน  

                                    (๑)   หลโกประกโนสโญญา  
                                    (๒)   หลโกประกโนการรโบเงินค่าจ้างลว่งหน้า 

                          ๑.๕     สตูรการปรโบราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชุมน์รว่มกโน  
                                    (๒)   การขโดขวางการแข่งขโนอย่างเป็นธีรรม  
                          ๑.๗     แบบบโญชุมีเอกสารที่กำาหนดไว้ในระบบจโดซืำอจโดจา้งภาครโฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บโญชุมีเอกสารสว่นที่ ๑  
                                    (๒)   บโญชุมีเอกสารสว่นที่ ๒  
                          ๑.๘     รายละเอียดการคำานวณราคากลางงานก่อสรา้งตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                          ๑.๙     บโญชุมรีายชุมื่อวิศวกร และหนโงสือรโบรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา
                          ๑.๑๐     รายละเอียดคชณภาพวโสดชครชภโณฑ์
                          ๑.๑๑     บโญชุมีแสดงปริมาณงานวโสดชและราคาก่อสร้าง 

                 ๒.    คชณสมบโติของผู้ยื่นข้อเสนอ  



                          ๒.๑     มคีวามสามารถ้ตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบชคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบชคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถู้กระงโบการยื่นข้อเสนอหรือทำาสโญญากโบหน่วยงานของ
รโฐไว้ชุมโ่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบโติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รโฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลโงกำาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบโญชุมีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบชคคลซ่ึงถู้กระบชชุมื่อไว้ในบโญชุมีรายชุมื่อผู้ทิำงงานและได้แจ้งเวียนชุมื่อให้เป็นผู้ทิำง
งานของหน่วยงานของรโฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบโญชุมีกลาง ซ่ึงรวมถึ้งนิติบชคคลที่ผู้ทิำงงานเป็นหช้น
สว่นผู้จโดการ กรรมการผู้จโดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบชคคลนโำนด้วย 
                          ๒.๖     มีคชณสมบโติและไม่มีลโกษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจโดซืำอจโดจ้าง
และการบริหารพโสดชภาครโฐกำาหนดในราชุมกจิจานชเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบชคคลผู้มีอาชุมีพรโบจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดโงกลา่ว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชุมน์ร่วมกโนกโบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ หน่วย
งาน ณ วโนประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอโนเป็นการขโดขวางการแข่งขโนอย่างเป็น
ธีรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครโำงนีำ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รโบเอกสิทธีิ์หรือความคช้มกโน ซ่ึงอาจปฏิเสธีไม่ยอมขึำนศาลไทย เว้นแต่
รโฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำาสโ่งให้สละเอกสิทธีิ์และความคช้มกโนเชุม่นว่านโำน 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกโนกโบงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านแปดแสนสองหมื่นหน่ึงพโนสองร้อยบาทถ้้วน) และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สโญญาโดยตรงกโบหน่วยงานของรโฐ หรือหน่วยงานเอกชุมนที่หน่วยงานเชุมื่อถื้อ
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมคา้" ต้องมีคชณสมบโติ ดโงนีำ
                                   (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบชคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คชณสมบโติครบถ้้วนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคชณสมบโติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดโงกล่าวสามารถ้นำาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วม
คา้มาใชุมแ้สดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มคา้ที่เข้าประกวดราคาได้
                                   (๒) กรณีที่กจิการรว่มค้าไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบชคคลใหม่ นิตบิชคคลแต่ละนิติบชคคล
ที่เข้าร่วมค้าทชกรายจะต้องมีคชณสมบโติครบถ้้วนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลโกษณ์อโกษรกำาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รโบ
ผดิชุมอบหลโกในการเข้าเสนอราคากโบหน่วยงานของรโฐ และแสดงหลโกฐานดโงกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจโดซืำอจโดจ้างภาครโฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ กจิการรว่มค้านโำนสามารถ้ใชุม้ผลงานก่อสรา้งของผู้เข้าร่วมค้า
หลโกรายเดียวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มค้าทีย่ื่นเสนอราคาได้
                                   ทโำงนีำ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบชคคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบชคคลต่อกรมพโฒนาธีชรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชุมย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจโดซืำอจโดจ้างภาครโฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบโญชุมีกลาง 
                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รโบคโดเลือกเป็นคู่สโญญาต้องลงทะเบียนในระบบจโดซืำอจโดจ้าง
ภาครโฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบโญชุมีกลาง ตามที่คณะ
กรรมการ ป.ป.ชุม. กำาหนด 
                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบโญชุมีรายรโบรายจ่ายหรือแสดงบโญชุมี
รายรโบรายจา่ยไม่ถู้กต้องครบถ้้วนในสาระสำาคโญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ชุม. กำาหนด 
                           ๒.๑๔    ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รโบคโดเลือกเป็นคู่สโญญาต้องรโบและจ่ายเงินผ่านบโญชุมีธีนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครโำงซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สโญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ชุม. กำาหนด 

                 ๓.    หลโกฐานการยื่นข้อเสนอ 



                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลโกฐานยื่นมาพร้อมกโบการเสนอราคาทางระบบจโดซืำอจโด
จา้งภาครโฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดโงต่อไปนีำ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบชคคล 
                                           (ก)   ห้างหช้นส่วนสามโญหรอืห้างหช้นส่วนจำากโด ให้ยื่นสำาเนาหนโงสือรโบรองการ
จดทะเบียนนิติบชคคล บโญชุมีรายชุมื่อหช้นส่วนผู้จโดการ ผู้มีอำานาจควบคชม (ถ้้ามี) พรอ้มทโำงรโบรองสำาเนาถู้กต้อง  
                                           (ข)   บริษโทจำากโดหรือบริษโทมหาชุมนจำากโด ให้ยื่นสำาเนาหนโงสือรโบรองการจด
ทะเบียนนิติบชคคล หนโงสือบริคณห์สนธีิ บโญชุมีรายชุมื่อกรรมการผู้จโดการ ผู้มีอำานาจควบคชม (ถ้้ามี) และบโญชุมีผู้ถื้อหช้น
รายใหญ่ (ถ้้ามี) พรอ้มทโำงรโบรองสำาเนาถู้กต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบชคคลธีรรมดาหรือคณะบชคคลที่มิใชุม่นิติบชคคล ให้ยื่น
สำาเนาบโตรประจำาตโวประชุมาชุมนของผู้นโำน สำาเนาข้อตกลงที่แสดงถึ้งการเข้าเป็นหช้นส่วน (ถ้้ามี) สำาเนาบโตรประจำาตโว
ประชุมาชุมนของผู้เป็นหช้นส่วน หรือสำาเนาหนโงสือเดินทางของผู้เป็นหช้นส่วนที่มิได้ถื้อสโญชุมาติไทย พร้อมทโำงรโบรอง
สำาเนาถู้กต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกโนในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำาเนาสโญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ะบชไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้รว่มค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   สำาเนาใบทะเบียนพาณิชุมย์
                                           (๔.๒)   สำาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                                   (๕)    บโญชุมีเอกสารสว่นที่ ๑ ทโำงหมดที่ได้ยื่นพร้อมกโบการเสนอราคาทางระบบจโดซืำอ
จโดจ้างภาครโฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) 
                                           ทโำงนีำ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบโญชุมีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้้วน ถู้กต้องแล้ว ระบบจโดซืำอจโดจ้างภาครโฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบโญชุมีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ
๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบโญชุมีเอกสารส่วนที่  ๑ ดโงกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดโงต่อไปนีำ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำานาจให้บชคคลอื่นกระทำาการแทนให้แนบหนโงสือ
มอบอำานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตตามกฎหมาย โดยมีหลโกฐานแสดงตโวตนของผู้มอบอำานาจและผู้รโบมอบอำานาจ
ทโำงนีำหากผู้รโบมอบอำานาจเป็นบชคคลธีรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลชนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านโำน 

                                   (๒)    สำาเนาหนโงสือรโบรองผลงานก่อสรา้งพร้อมทโำงรโบรองสำาเนาถู้กต้อง 
                                   (๓)    บโญชุมีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต้องแสดง
รายการวโสดชอชปกรณ ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทโำงกำาไรไว้ดว้ย 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   บโญชุมีรายชุมือ่วิศวกร และหนโงสือรโบรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา
                                           (๔.๒)   สำาเนาหนโงสือรโบรองผลงานพร้อมสำาเนาสโญญาและบโญชุมีปริมาณงาน
ตามผลงานทีใ่ชุม้ยื่นเสนอราคา 
                                   (๕)    บโญชุมีเอกสารสว่นที่ ๒ ทโำงหมดที่ได้ยื่นพร้อมกโบการเสนอราคาทางระบบจโดซืำอ
จโดจ้างภาครโฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) 
                                   ทโำงนีำ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบโญชุมีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้้วน ถู้กต้องแล้ว ระบบจโดซืำอจโดจ้างภาครโฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบโญชุมีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑ .๗
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบโญชุมีเอกสารส่วนที่ ๒ ดโงกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 



                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจโดซืำอจโดจ้างภาครโฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นีำ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทโำงสิำน และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถู้กต้องครบถ้้วน พร้อมทโำงหลโกฐานแสดงตโวตนและทำาการยืนยโนตโวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒
พร้อมจโดทำาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบโญชุมีรายการก่อสรา้งให้ครบถ้้วน 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครโำงเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบชไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถู้ก
ต้อง ทโำงนีำ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกโนทโำงตโวเลขและตโวหนโงสือ ถ้้าตโวเลขและตโวหนโงสือไม่ตรงกโน ให้ถื้อตโว
หนโงสือเป็นสำาคโญ โดยคดิราคารวมทโำงสิำนซ่ึงรวมคา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใชุมจ้่ายทโำงปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๕๐ วโน ตโำงแต่วโนเสนอราคา
โดยภายในกำาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรโบผิดชุมอบราคาทีต่นได้เสนอไว้และจะถ้อนการเสนอราคามิได ้
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วโน
นโบถ้โดจากวโนที่ได้รโบหนโงสือแจ้งจาก หน่วยงาน ให้เริ่มทำางาน  
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสโญญา แบบรูป และรายการละเอียด
ฯลฯ ให้ถ่ี้ถ้้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ทโำงหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจโดซืำอจโดจ้างภาครโฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวโนที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึ้ง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถื้อตามเวลาของระบบจโดซืำอจโดจ้างภาครโฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
                                    เมื่อพ้นกำาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รโบเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจโดทำาเอกสารสำาหรโบใชุม้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รโบผิดชุมอบตรวจสอบความครบ
ถ้้วน ถู้กต้อง และชุมโดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยโนการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อ
เป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงาน ผา่นทางระบบจโดซืำอจโดจ้างภาครโฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำาเนินการตรวจสอบ
คชณสมบโติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชุมน์ร่วมกโนกโบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ
๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชุมน์ร่วมกโนกโบผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตโดรายชุมื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชุมน์ร่วมกโนนโำนออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำาการอโนเป็นการขโดขวางการแข่งขโนอย่างเป็นธีรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชุมื่อว่ามีการกระทำาอโนเป็นการขโดขวางการแข่งขโนอย่างเป็นธีรรม คณะกรรม
การฯ จะตโดรายชุมื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนโำนออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และหน่วยงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อ
เสนอดโงกล่าวเป็นผู้ทิำงงาน เว้นแต่ หน่วยงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนโำน มิใชุม่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระ
ทำาดโงกลา่วและไดใ้ห้ความรว่มมือเป็นประโยชุมน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงาน 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบโติ ดโงนีำ 
                                   (๑)    ปฏิบโติตามเงื่อนไขที่ระบชไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้้ามี) รวมค่า
ใชุมจ้่ายทโำงปวงไว้ดว้ยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวโน เวลา
ที่กำาหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถ้อนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 



                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำาความเข้าใจในระบบและวิธีีการเสนอราคาด้วย
วธิีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบโญชุมีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลโกเกณฑ์และสิทธีิในการพจิารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครโำงนีำ หน่วยงานจะ
พจิารณาตโดสินโดยใชุม้หลโกเกณฑ์ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชุมนะการยื่นข้อเสนอ
                                   กรณีใชุม้หลโกเกณฑร์าคาในการพจิารณาผู้ชุมนะการยื่นข้อเสนอ หน่วยงาน จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคชณสมบโติไม่ถู้กต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลโกฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถู้กต้อง หรือไม่ครบถ้้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถู้กต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รโบพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนโำน เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคชณลโกษณะเฉพาะของพโสดชที่จะจ้างไม่ครบถ้้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานกำาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใชุม่
สาระสำาคโญและความแตกตา่งนโำน ไม่มีผลทำาให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิด
พลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตโดสิทธีิผู้ยื่นข้อเสนอรายนโำน 
                          ๕.๔     หน่วยงานสงวนสิทธีิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผโน ใน
กรณีดโงตอ่ไปนีำ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชุมื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนโำนในบโญชุมีรายชุมื่อผู้รโบเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจโดซืำอจโดจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบโญชุมีรายชุมือ่ผู้ซืำอเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจโดซืำอจโดจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงาน 
                                   (๒)    ไม่กรอกชุมื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจโดซืำอจโดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำาคโญ หรือมีผลทำาให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตโดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำาสโญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงาน มีสิทธีิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชุมีำแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
หน่วยงานมีสิทธีิที่จะไมร่โบข้อเสนอ ไม่รโบราคา หรือไม่ทำาสโญญา หากข้อเท็จจริงดโงกลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่ถู้กต้อง
                          ๕.๖     หน่วยงานทรงไว้ซ่ึงสิทธีิที่จะไม่รโบราคาต่ำาสชด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่
เสนอทโำงหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจโดจ้างเลยก็ได้ สชดแต่จะพิจารณา ทโำงนีำ เพื่อประโยชุมน์ของ
ทางราชุมการเป็นสำาคโญ และให้ถื้อว่าการตโดสินของหน่วยงานเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใชุม้จ่าย หรือ
คา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทโำง หน่วยงานจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิำงงาน ไม่วา่จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รโบการคโดเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตชที่เชุมื่อถื้อได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำา
การโดยไม่สชจริต เชุม่น การเสนอเอกสารอโนเป็นเท็จ หรือใชุม้ชุมื่อบชคคลธีรรมดา หรือนิติบชคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำาสชด เสนอราคาต่ำาจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือหน่วยงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนโำนชุมีำแจงและแสดงหลโกฐานที่ทำาให้เชุมื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ้ดำาเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำาชุมีำแจงไม่เป็นที่รโบฟไงได้ หน่วยงาน มีสิทธีิที่จะไม่รโบข้อ
เสนอหรือไม่รโบราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนโำน ทโำงนีำผู้ยื่นข้อเสนอดโงกล่าวไม่มีสิทธีเิรียกร้องคา่ใชุม้จา่ยหรือคา่เสียหาย
ใดๆ จากหน่วยงาน 



                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสโญญา หน่วยงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำาที่เข้าลโกษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชุมนะการประกวดราคาหรือที่ได้รโบการคโด
เลือกมีผลประโยชุมน์ร่วมกโน หรือมีส่วนได้เสียกโบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขโดขวางการแข่งขโนอย่างเป็นธีรรม หรือ
สมยอมกโนกโบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำาการทชจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา 

                 ๖.     การทำาสโญญาจา้งก่อสร้าง 
                               ผู้ชุมนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำาสโญญาจ้างตามแบบสโญญา ดโงระบชใน
ข้อ ๑.๓ หรือทำาข้อตกลงเป็นหนโงสือกโบหน่วยงาน ภายใน ๗ วโน นโบถ้โดจากวโนที่ได้รโบแจ้ง และจะต้องวางหลโก
ประกโนสโญญาเป็นจำานวนเงินเท่ากโบร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานยึดถื้อ
ไวใ้นขณะทำาสโญญาโดยใชุม้หลโกประกโนอยา่งหน่ึงอย่างใด ดโงตอ่ไปนีำ  
                            ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เชุม็คหรือดราฟท์ที่ธีนาคารเซ็นสโ่งจ่าย ซ่ึงเป็นเชุม็คหรือดราฟท์ลงวโนที่ที่ใชุม้เชุม็คหรือ
ดราฟท์นโำน ชุมำาระตอ่เจ้าหน้าที่ในวโนทำาสโญญา หรือก่อนวโนนโำนไม่เกิน ๓ วโนทำาการ 
                          ๖.๓     หนโงสือคำำาประกโนของธีนาคารภายในประเทศ ตามตโวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำาหนด ดโงระบชในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนโงสือคำำาประกโนอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีกีารที่กรมบโญชุมีกลางกำาหนด 
                          ๖.๔     หนโงสือคำำาประกโนของบริษโทเงินทชน หรือบริษโทเงินทชนหลโกทรโพย์ที่ได้รโบอนชญาตให้
ประกอบกิจการเงินทชนเพื่อการพาณิชุมย์และประกอบธีชรกิจคำำาประกโนตามประกาศของธีนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชุมื่อบริษโทเงินทชนที่ธีนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนชโลมให้ใชุม้ตามตโวอย่างหนโงสือคำำา
ประกโนของธีนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด ดโงระบชในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พโนธีบโตรรโฐบาลไทย 
                          หลโกประกโนนีำจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีำยภายใน ๑๕ วโนนโบถ้โดจากวโนที่ผู้ชุมนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รโบจ้าง) พ้นจากข้อผูกพโนตามสโญญาจา้งแล้ว 

                 ๗.    ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 
                          หน่วยงานจะจ่ายค่าจ้างซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใชุม้จ่ายทโำงปวง
แล้ว โดยถื้อราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำาหนดการจา่ยเงินเป็น จำานวน ๔ งวด ดโงนีำ
                          งวดที่ ๑ เป็นจำานวนเงินในอโตราร้อยละ ๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รโบจ้างได้ปฏิบโติงาน - จโดหา
และวางท่อประปา HDPE ๑๐๐ dia ๒๒๕ มม. PN ๖ แล้วเสร็จทโำงหมด ยกเว้นท่อและอชปกรณ์ต่างๆ บริเวณข้าม
คลอง และดโนลอดตามแบบแปลนเลขที่ ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๖๐(๐๙)กบ๓๐(๖)ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในวโน
ชุมีำสถ้านที่ (ถ้้ามี) และรายการประกอบแบบแปลน ตามสโญญาจ้างทชกประการ พร้อมทำาการทดสอบแรงดโนนำำา /
การรโว่ซึมในเส้นท่อแล้วเสร็จ ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๘๐ วโน
                          งวดที่ ๒ เป็นจำานวนเงินในอโตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รโบจ้างได้ปฏิบโติงาน - จโดหา
และวางท่อประปา HDPE ๑๐๐ dia ๑๖๐ มม. PN ๖ และ HDPE ๑๐๐ dia ๑๑๐ มม. PN ๖แล้วเสร็จทโำงหมด
ยกเว้นท่อและอชปกรณ์ต่างๆ บริเวณข้ามคลอง และดโนลอดตามแบบแปลนเลขที่ตามแบบแปลนเลขที่
๒๕๖๐(๐๙)กบ๓๐(๖)ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในวโนชุมีำสถ้านที่ (ถ้้ามี) และรายการประกอบแบบแปลน ตามสโญญา
จา้งทชกประการ พรอ้มทำาการทดสอบแรงดโนนำำา / การรโว่ซึมในเส้นท่อแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วโน
                          งวดที่ ๓ เป็นจำานวนเงินในอโตราร้อยละ ๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รโบจ้างได้ปฏิบโติงาน - จโดหา
และวางท่อประปา PB dia ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕ แล้วเสร็จทโำงหมด ตามแบบแปลนเลขที่ตามแบบแปลนเลขที่
๒๕๖๐(๐๙)กบ๓๐(๖) ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในวโนชุมีำสถ้านที่ (ถ้้ามี) และรายการประกอบแบบแปลน ตามสโญญา
จา้งทชกประการ พรอ้มทำาการทดสอบแรงดโนนำำา / การรโว่ซึมในเส้นท่อแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วโน
                          งวดสชดทา้ย เป็นจำานวนเงินในอโตราร้อยละ ๔๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รโบจ้างได้ปฏิบโติงานทโำงหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบรอ้ยตามสโญญาหรือข้อตกลงจา้งเป็นหนโงสือ รวมทโำงทำาสถ้านทีก่่อสรา้งให้สะอาดเรียบร้อย



                 ๘.    อโตราคา่ปรโบ 
                          ค่าปรโบตามสโญญาจา้งแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นีำ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนโงสือจะกำาหนด ดโงนีำ 
                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รโบจ้างนำางานที่รโบจ้างไปจ้างชุม่วงให้ผู้อื่นทำาอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รโบอนชญาต
จากหน่วยงาน จะกำาหนดค่าปรโบสำาหรโบการฝ่าฝืนาฝ่าฝังนดโงกล่าวเป็นจำานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างชุม่วง
นโำน 
                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รโบจ้างปฏิบโติผิดสโญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำาหนดค่า
ปรโบเป็นรายวโนเป็นจำานวนเงินตายตโวในอโตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจา้ง 

                 ๙.    การรโบประกโนความชุมำารชดบกพร่อง 
                          ผู้ชุมนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทำาสโญญาจ้าง ตามแบบ ดโงระบชในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนโงสือแล้วแต่กรณี จะต้องรโบประกโนความชุมำารชดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึำนภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า     ๒ ปี  นโบถ้โดจากวโนที่หน่วยงานไดร้โบมอบงาน โดยตอ้งรีบจโดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใชุม้การไดด้ีดโงเดิม
ภายใน  ๗  วโน นโบถ้โดจากวโนที่ได้รโบแจ้งความชุมำารชดบกพร่อง 

                 ๑๐.    การจา่ยเงินล่วงหน้า
                          ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธีิเสนอขอรโบเงินล่วงหน้า ในอโตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง
ทโำงหมด แต่ทโำงนีำจะต้องส่งมอบหลโกประกโนเงินล่วงหน้า เป็นพโนธีบโตรรโฐบาลไทย หรือหนโงสือคำำาประกโนหรือ
หนโงสือคำำาประกโนอิเล็กทรอนิกส์ของธีนาคารในประเทศตามแบบดโงระบชในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่หน่วยงานก่อนการ
รโบชุมำาระเงินล่วงหน้านโำน 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธีใินการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่าจา้งสำาหรโบงานจา้งครโำงนีำ ไดม้าจาก งบผู้ใชุม้นำำา (งบจากการเคหะแห่งชุมาติ)
                                    การลงนามในสโญญาจะกระทำาได้ต่อเมื่อ หน่วยงานได้รโบอนชมโติเงินค่าก่อสร้างจาก
งบผู้ใชุม้นำำา (งบจากการเคหะแห่งชุมาติ)
                          ๑๑.๒   เมื่อหน่วยงานได้คโดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รโบจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้้าผู้รโบจ้างจะต้องสโ่งหรือนำาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดโงกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทศ และของนโำนต้องนำาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ้ให้บริการรโบขนได้ตามที่
รโฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้รโบจ้างจะต้องปฏิบโติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณชิุมยนาวี ดโงนีำ 
                                   (๑)    แจ้งการสโ่งหรือนำาสิ่งของดโงกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศต่อกรมเจ้าทา่ ภายใน
๗ วโน นโบตโำงแต่วโนที่ผู้รโบจ้างสโ่งหรือซืำอของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รโฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทชกโดยเรืออื่นได ้
                                   (๒)    จโดการให้สิ่งของดโงกล่าวบรรทชกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธีิเชุม่นเดียวกโบเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายโงประเทศไทย เว้นแต่จะได้รโบอนชญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทชกสิ่งของนโำน โดยเรืออื่นที่
มิใชุม่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รโบอนชญาตเชุม่นนโำนก่อนบรรทชกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รโฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทชกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบโติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รโบจ้างจะต้องรโบผิดตามกฎหมายว่า
ดว้ยการส่งเสริมการพาณชิุมยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงหน่วยงานได้คโดเลือกแล้ว ไม่ไปทำาสโญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนโงสือภายในเวลาที่กำาหนดดโงระบชไว้ในข้อ ๗ หน่วยงานจะริบหลโกประกโนการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนโงสือคำำาประกโน การยื่นข้อเสนอทโนที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชุมดใชุม้ความเสียหายอื่น (ถ้้ามี) รวมทโำงจะ
พจิารณาให้เป็นผู้ทิำงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลโงวา่ด้วยการจโดซืำอจโดจ้างและการบริหารพโสดชภาครโฐ  



                          ๑๑.๔   หน่วยงานสงวนสิทธีิท์ี่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำาหนดในแบบสโญญาหรือข้อ
ตกลงจา้งเป็นหนโงสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำานโกงานอโยการสูงสชด (ถ้้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณทีี่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นีำ มีความขโดหรือแย้ง
กโนผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบโติตามคำาวินิจฉโยของหน่วยงาน คำาวินิจฉโยดโงกล่าวให้ถื้อเป็นที่สชด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธีิเรียกรอ้งค่าใชุมจ้่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๑.๖   หน่วยงาน อาจประกาศยกเลิกการจโดจ้างในกรณีต่อไปนีำได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากหน่วยงานไม่ได้ 
                                   (๑)    หน่วยงานไม่ได้รโบการจโดสรรเงินที่จะใชุม้ในการจโดจ้างหรือได้รโบจโดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำาการจโดจ้างครโำงนีำต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทำาที่เข้าลโกษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชุมนะการจโดจ้างหรือที่ได้รโบการคโด
เลือกมีผลประโยชุมน์ร่วมกโน หรือมีส่วนได้เสียกโบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขโดขวางการแข่งขโนอย่างเป็นธีรรมหรือ
สมยอมกโนกโบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำาการทชจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา 
                                   (๓)    การทำาการจโดจ้างครโำงนีำต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน หรือ
กระทบต่อประโยชุมน์สาธีารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในทำานองเดียวกโบ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงซ่ึง
ออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจโดซืำอจโดจ้างและการบริหารพโสดชภาครโฐ 
                 ๑๒.    การปรโบราคาคา่งานก่อสร้าง
                          การปรโบราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรโบราคาดโงระบชในข้อ ๑.๕ จะนำามาใชุม้ในกรณีที่
คา่งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึำน โดยวธิีีการตอ่ไปนีำ
                          ตามเงื่อนไข หลโกเกณฑ์ สูตรและวิธีีคำานวณที่ใชุม้กโบสโญญาแบบปรโบราคาได้ตามมติคณะ
รโฐมนตรีเมื่อวโนที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชุม่วยเหลือผู้ประกอบอาชุมีพงานก่อสร้าง ตามหนโงสือ
สำานโกเลขาธีิการคณะรโฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวโนที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
                          สตูรการปรโบราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงที่ทีร่ะดโบที่กำาหนดไว้ในวโนแล้วเสร็จตามที่กำาหนดไว้
ในสโญญา หรือภายในระยะเวลาที่หน่วยงานได้ขยายออกไป โดยจะใชุมสู้ตรของทางราชุมการที่ไดร้ะบชในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝ่าฝีมือชุมา่ง
                          เมื่อหน่วยงานได้คโดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รโบจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนีำแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบโติงานก่อสร้างดโงกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใชุม้ผู้ผ่าน
การทดสอบ มาตรฐานฝ่าฝีมือชุม่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝ่าฝีมือชุม่างจาก กรมพโฒนาฝ่าฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน หรือผู้มีวชฒิบโตรระดโบ ปวชุม. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถ้าบโนการศึกษาที่ ก.พ. รโบรองให้เข้ารโบ
ราชุมการได้ ในอโตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาชุม่างแต่จะต้องมีจำานวนชุม่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ
สาขาชุม่าง ดโงต่อไปนีำ 
                          ๑๓.๑    ชุม่างโยธีาหรือชุมา่งก่อสรา้ง
                          ๑๓.๒    ชุม่างเชุมื่อมท่อ HDPE 
                 ๑๔.    การปฏิบโติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รโบการคโดเลือกให้เป็นผู้รโบจ้างตอ้งปฏิบโติ
ตามหลโกเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำาหนดไวโ้ดยเคร่งครโด 
                 ๑๕..    การประเมินผลการปฏิบโติงานของผู้ประกอบการ 
                          หน่วยงาน สามารถ้นำาผลการปฏิบโติงานแล้วเสร็จตามสโญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รโบการคโด
เลือกให้เป็นผู้รโบจ้างเพื่อนำามาประเมินผลการปฏิบโติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทโำงนีำ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รโบการคโดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดจะถู้กระงโบการยื่นข้อเสนอ
หรือทำาสโญญากโบหน่วยงาน ไว้ชุมโว่คราว

การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔  
        ธีโนวาคม ๒๕๖๐  


