
                                                                                                                                                     
     

               

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกอ่สรา้งงานย้ายแนวท่อจา่ยน้ำาบริเวณแยกไม้เสยยบ ม.๒,๙ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด

จ.นครศรยธรรมราช การประปาสว่นภูมิภาคสาขาชะอวด ด้วยวิธยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  

                 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ มยความประสงค์จะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งงานย้ายแนวทอ่
จ่ายน้ำาบริเวณแยกไม้เสยยบ ม.๒,๙ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรยธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชะอวด ดว้ยวิธยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ
ประกวดราคาครัง้นย้เปนนเงินทั้งสิ้น ๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสย่หมื่นบาทถ้วน)  

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมยคุณสมบัติ ดังตอ่ไปนย้ 
                 ๑. มยความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เปนนบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เปนนบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเน่ืองจากเปนนผู้ทย่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบยยบทย่
รัฐมนตรยวา่การกระทรวงการคลังกำาหนดตามทย่ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม
บัญชยกลาง 

                 ๕. ไม่เปนนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชยรายชือ่ผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวยยนชื่อให้เปนนผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชยกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลทย่ผู้ทิ้งงานเปนนหุ้น
ส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มยอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

                 ๖. มยคุณสมบัติและไม่มยลักษณะตอ้งห้ามตามทย่คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจัดจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำาหนดในราชกจิจานุเบกษา 

                 ๗. เปนนนิติบุคคลผู้มยอาชยพรบัจ้างงานทย่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 
                 ๘. ไม่เปนนผู้มยผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นทย่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงาน 

ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เปนนผู้กระทำาการอันเปนนการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเปนนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นย้ 

                 ๙. ไม่เปนนผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มยคำาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกนัเช่นว่าน้ัน 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมยผลงานก่อสรา้งประเภทเดยยวกันกับงานทย่ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และเปนนผลงานทย่เปนนคู่
สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทย่หน่วยงานเชื่อถือ

                     ผู้ยื่นข้อเสนอทย่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมคา้" ต้องมยคุณสมบัติดงันย้
                     (๑) กรณยทย่กิจการร่วมคา้ได้จดทะเบยยนเปนนนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมคา้จะตอ้งมยคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเงื่อนไขทย่กำาหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กจิการรว่มค้า" สว่นคุณสมบัติด้านผลงานก่อสรา้ง กจิการรว่มค้าดงักล่าวสามารถนำาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมคา้มาใช้แสดงเปนนผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มค้าทย่เข้าประกวดราคาได้



                     (๒) กรณยทย่กิจการร่วมคา้ไม่ได้จดทะเบยยนเปนนนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลทย่เข้า
รว่มค้าทกุรายจะต้องมยคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขทย่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณยทย่กิจการร่วมคา้ได้มยข้อตกลงระหว่างผู้เข้ารว่มค้าเปนนลายลักษณ์อักษรกำาหนดให้ผู้เข้าร่วมคา้รายใด
รายหน่ึงเปนนผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พรอ้มการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมคา้น้ัน
สามารถใช้ผลงานกอ่สร้างของผู้เข้าร่วมคา้หลักรายเดยยวเปนนผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มค้าทย่ยื่นข้อ
เสนอได้

                     ทัง้นย้ "กจิการรว่มค้าทยจ่ดทะเบยยนเปนนนิติบุคคลใหม่" หมายความวา่ กิจการรว่มค้าทย่จด
ทะเบยยนเปนนนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 

                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยยนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชยกลาง 

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเปนนคู่สัญญาต้องลงทะเบยยนในระบบจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชยกลาง ตามทย่คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเปนนผู้ไม่แสดงบัญชยรายรับรายจา่ยหรือแสดงบัญชยรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถ้วนในสาระสำาคัญ ตามทย่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 

                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเปนนคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชยธนาคาร เว้นแต่
การจา่ยเงินแต่ละครั้งซ่ึงมยมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจา่ยเปนนเงินสดก็ได้ ตามทย่คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันทย่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๗๐.๐๐ บาท 
ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์และชำาระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแตว่ันทย่
........................ ถึงวันทย่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจา้งภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำาระเงินเปนนทย่เรยยบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอยยดได้ทย่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐-๗๗๒๐-๐๕๑๗ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอยยดเพิ่มเติมเกย่ยวกับรายละเอยยดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ผา่นทางอยเมล์ 555106@pwa.co.th หรือช่องทางตาม
ทย่กรมบัญชยกลางกำาหนดภายในวันทย่ ........................ โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔จะชย้แจงราย
ละเอยยดดังกลา่วผา่นทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันทย่
........................ 
  

  ประกาศ ณ วันทย่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
  

(นายธยรวิทย์ เลิศคณาวนิชกุล) 
ผู้อำานวยการกองระบบจำาหน่าย รกัษาการแทน 
    ผู้อำานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ 

  
 



  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรยยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนทย่ ๑ และเอกสาร

ส่วนทย่ ๒) ในระบบ e-GP ไดต้ั้งแต่วนัทย่ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  

                       



           

เอกสารประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขทย่ ........................   

การจา้งก่อสร้างงานย้ายแนวท่อจา่ยน้ำาบริเวณแยกไม้เสยยบ ม.๒,๙ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรยธรรมราช 
การประปาสว่นภูมิภาคสาขาชะอวด   

ตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔   
ลงวันทย่         ธันวาคม ๒๕๖๐   

                  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ซ่ึงต่อไปนย้เรยยกว่า "หน่วยงาน" มยความประสงค์จะ ประกวดราคาจา้ง
ก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำาบริเวณแยกไม้เสยยบ ม.๒,๙ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรยธรรมราช การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ณ กปภ.สาขาชะอวด ด้วยวิธยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยมยข้อแนะนำาและข้อ
กำาหนดดังตอ่ไปนย้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอยยด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาทย่กำาหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญามาตรฐานหน่วยงาน  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำาประกัน  

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  

                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้ทย่มยผลประโยชน์รว่มกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเปนนธรรม  
                          ๑.๗     แบบบัญชยเอกสารทย่กำาหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชยเอกสารสว่นทย่ ๑  
                                    (๒)   บัญชยเอกสารสว่นทย่ ๒  
                          ๑.๘     รายละเอยยดการคำานวณราคากลางงานก่อสรา้งตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                          ๑.๙     บัญชยรายชื่อวิศวกร และหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา
                          ๑.๑๐     รายละเอยยดคุณภาพวัสดุครุภัณฑ์
                          ๑.๑๑     บัญชยแสดงปริมาณงานวสัดุและราคาก่อสร้าง 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
                          ๒.๑     มยความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เปนนบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกจิการ 



                          ๒.๔     ไม่เปนนบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำาสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราว เน่ืองจากเปนนผู้ทย่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบยยบทย่
รฐัมนตรยว่าการกระทรวงการคลังกำาหนดตามทย่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชยกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เปนนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชยรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวยยนชื่อให้เปนนผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชยกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลทย่ผู้ทิ้งงานเปนนหุ้น
สว่นผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มยอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
                          ๒.๖     มยคุณสมบัติและไม่มยลักษณะต้องห้ามตามทย่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครฐักำาหนดในราชกจิจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนนนิติบุคคลผู้มยอาชยพรับจ้างงานทย่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่ว 
                          ๒.๘     ไม่เปนนผู้มยผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นทย่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ หน่วย
งาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เปนนผู้กระทำาการอันเปนนการขัดขวางการแข่งขันอย่างเปนน
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นย้ 
                          ๒.๙     ไม่เปนนผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รฐับาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มยคำาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมยผลงานก่อสร้างประเภทเดยยวกันกับงานทย่ประกวดราคาจ้าง
กอ่สร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และเปนนผลงานทย่เปนนคู่
สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทย่หน่วยงานเชื่อถือ
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอทย่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมคา้" ต้องมยคุณสมบัติ ดังนย้
                                   (๑) กรณยทย่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบยยนเปนนนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมย
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขทย่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วม
คา้มาใชแ้สดงเปนนผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มคา้ทย่เข้าประกวดราคาได้
                                   (๒) กรณยทย่กจิการรว่มค้าไม่ไดจ้ดทะเบยยนเปนนนิติบุคคลใหม่ นิตบุิคคลแต่ละนิติบุคคล
ทย่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมยคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขทย่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณยทย่
กิจการร่วมค้าได้มยข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเปนนลายลักษณ์อักษรกำาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเปนนผู้รับ
ผดิชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดงักล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ กจิการรว่มค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสรา้งของผู้เข้าร่วมค้า
หลักรายเดยยวเปนนผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มค้าทยย่ื่นเสนอราคาได้
                                   ทั้งนย้ "กิจการร่วมค้าทย่จดทะเบยยนเปนนนิติบุคคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าทย่
จดทะเบยยนเปนนนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยยนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชยกลาง 
                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเปนนคู่สัญญาต้องลงทะเบยยนในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชยกลาง ตามทย่คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 
                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเปนนผู้ไม่แสดงบัญชยรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชย
รายรบัรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ ตามทย่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 
                           ๒.๑๔    ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเปนนคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชยธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมยมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเปนนเงินสดก็ได้ ตามทย่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำาหนด 



                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเปนน ๒ สว่น คือ 
                          ๓.๑    ส่วนทย่ ๑ อย่างน้อยต้องมยเอกสารดงัต่อไปนย้ 
                                   (๑)    ในกรณยผู้ยื่นข้อเสนอเปนนนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจำากดั ให้ยื่นสำาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบยยนนิติบุคคล บัญชยรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มยอำานาจควบคุม (ถ้ามย) พรอ้มทั้งรับรองสำาเนาถูกต้อง  
                                           (ข)   บริษัทจำากัดหรือบริษัทมหาชนจำากัด ให้ยื่นสำาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบยยนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชยรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มยอำานาจควบคุม (ถ้ามย) และบัญชยผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามย) พรอ้มทั้งรับรองสำาเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณยผู้ยื่นข้อเสนอเปนนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทย่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้น้ัน สำาเนาข้อตกลงทย่แสดงถึงการเข้าเปนนหุ้นส่วน (ถ้ามย) สำาเนาบัตรประจำาตัว
ประชาชนของผู้เปนนหุ้นส่วน หรือสำาเนาหนังสือเดินทางของผู้เปนนหุ้นส่วนทย่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำาเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณยผู้ยื่นข้อเสนอเปนนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเปนนผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทยร่ะบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้รว่มค้า แล้วแต่กรณย 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   สำาเนาใบทะเบยยนพาณิชย์
                                           (๔.๒)   สำาเนาใบทะเบยยนภาษยมูลค่าเพิ่ม
 
                                   (๕)    บัญชยเอกสารสว่นทย่ ๑ ทั้งหมดทย่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) 
                                           ทั้งนย้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชยเอกสารส่วนทย่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชยเอกสารส่วนทย่ ๑ ตามแบบในข้อ
๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชยเอกสารส่วนทย่  ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนทย่ ๒ อย่างน้อยต้องมยเอกสารดงัต่อไปนย้ 
                                   (๑)    ในกรณยทย่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำานาจให้บุคคลอื่นกระทำาการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอำานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตตามกฎหมาย โดยมยหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำานาจและผู้รับมอบอำานาจ
ทั้งนย้หากผู้รับมอบอำานาจเปนนบุคคลธรรมดาต้องเปนนผู้ทย่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 

                                   (๒)    สำาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสรา้งพร้อมทั้งรับรองสำาเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    บัญชยรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต้องแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ ์ค่าแรงงาน ภาษยประเภทต่างๆ รวมทั้งกำาไรไว้ดว้ย 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   บัญชยรายชือ่วิศวกร และหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา
                                           (๔.๒)   สำาเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมสำาเนาสัญญาและบัญชยปริมาณงาน
ตามผลงานทยใ่ช้ยื่นเสนอราคา
 
                                   (๕)    บัญชยเอกสารสว่นทย่ ๒ ทั้งหมดทย่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) 



                                   ทั้งนย้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชยเอกสารส่วนทย่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชยเอกสารส่วนทย่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑ .๗
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชยเอกสารส่วนทย่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทย่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นย้ โดยไม่มยเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอยยดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒
พร้อมจดัทำาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชยรายการก่อสรา้งให้ครบถ้วน 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเปนนเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พยยงครั้งเดยยวและราคา
เดยยว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขทย่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูก
ต้อง ทั้งนย้ ราคารวมทย่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัว
หนังสือเปนนสำาคัญ โดยคดิราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมคา่ภาษยมูลคา่เพิ่ม ภาษยอากรอื่น และค่าใชจ้่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาทย่เสนอจะต้องเสนอกำาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกำาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทยต่นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันทย่ได้รบัหนังสือแจ้งจาก หน่วยงาน ให้เริ่มทำางาน  
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอยยด
ฯลฯ ให้ถย่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสยยก่อนทย่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันทย่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เปนนเกณฑ์  
                                    เมื่อพ้นกำาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำาเอกสารสำาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเปนนผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบ
ถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทย่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อ
เปนนการเสนอราคาให้แก่หน่วยงาน ผา่นทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เปนนผู้ยื่นข้อเสนอทย่มยผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ
๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปนนผู้ยื่นข้อเสนอทย่มยผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาทย่มยผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเปนนผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะทย่มยการพิจารณาข้อเสนอ มยผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำาการอันเปนนการขัดขวางการแข่งขันอย่างเปนนธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามยการกระทำาอันเปนนการขัดขวางการแข่งขันอย่างเปนนธรรม คณะกรรม
การฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันออกจากการเปนนผู้ยื่นข้อเสนอ และหน่วยงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อ
เสนอดังกล่าวเปนนผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ หน่วยงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน มิใช่เปนนผู้ริเริ่มให้มยการกระ
ทำาดังกลา่วและไดใ้ห้ความรว่มมือเปนนประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงาน 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนย้ 



                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทย่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาทย่เสนอจะต้องเปนนราคาทย่รวมภาษยมูลคา่เพิ่ม และภาษยอื่นๆ (ถ้ามย) รวมค่า
ใชจ้่ายทั้งปวงไว้ดว้ยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบยยนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ทย่กำาหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทย่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำาความเข้าใจในระบบและวิธยการเสนอราคาด้วย
วธิยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชยกลางทย่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนย้ หน่วยงานจะ
พจิารณาตดัสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
                                   กรณยใช้หลักเกณฑร์าคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ หน่วยงาน จะพจิารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมยคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอยยดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทย่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอยยด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขทย่หน่วยงานกำาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทย่มิใช่
สาระสำาคญัและความแตกตา่งน้ัน ไม่มยผลทำาให้เกิดการไดเ้ปรยยบเสยยเปรยยบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเปนนการผิด
พลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน 
                          ๕.๔     หน่วยงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มยการผ่อนผัน ใน
กรณยดังตอ่ไปนย้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันในบัญชยรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชยรายชือ่ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซ้ือจัดจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงาน 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอยยดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทย่กำาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทย่เปนนสาระสำาคัญ หรือมยผลทำาให้เกิดความไดเ้ปรยยบเสยยเปรยยบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงาน มยสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชย้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
หน่วยงานมยสิทธิทย่จะไมร่ับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                          ๕.๖     หน่วยงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิทย่จะไม่รับราคาต่ำาสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาทย่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนย้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเปนนสำาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของหน่วยงานเปนนเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรยยกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
คา่เสยยหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง หน่วยงานจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เปนนผู้ทิ้งงาน ไม่วา่จะเปนนผู้ยื่นข้อเสนอทย่ได้รับการคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมยเหตุทย่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำา
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเปนนเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปนนต้น 
                               ในกรณยทย่ผู้ยื่นข้อเสนอรายทย่เสนอราคาต่ำาสุด เสนอราคาต่ำาจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



หรือหน่วยงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอน้ันชย้แจงและแสดงหลักฐานทย่ทำาให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำาเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำาชย้แจงไม่เปนนทย่รับฟไงได้ หน่วยงาน มยสิทธิทยจ่ะไม่รับข้อ

เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน ทั้งนย้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มยสิทธเิรยยกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสยยหาย
ใดๆ จากหน่วยงาน 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามยการกระทำาทย่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอทย่ชนะการประกวดราคาหรือทย่ได้รับการคัด
เลือกมยผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมยส่วนได้เสยยกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเปนนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทย่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำาการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา 

                 ๖.     การทำาสัญญาจา้งก่อสร้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ หรือทำาข้อตกลงเปนนหนังสือกับหน่วยงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทย่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลัก
ประกันสัญญาเปนนจำานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทย่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานยึดถือ
ไวใ้นขณะทำาสัญญาโดยใช้หลักประกันอยา่งหน่ึงอย่างใด ดังตอ่ไปนย้  
                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ทย่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเปนนเช็คหรือดราฟท์ลงวันทย่ทย่ใช้เช็คหรือ
ดราฟท์น้ัน ชำาระตอ่เจ้าหน้าทย่ในวนัทำาสัญญา หรือก่อนวนัน้ันไม่เกิน ๓ วันทำาการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ำาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างทย่คณะกรรมการนโยบาย
กำาหนด ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนนหนังสือค้ำาประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธยการทย่กรมบัญชยกลางกำาหนด 
                          ๖.๔     หนังสือค้ำาประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทย่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำาประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนทย่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวยยนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำา
ประกันของธนาคารทย่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนย้จะคืนให้ โดยไม่มยดอกเบย้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทย่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รบัจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

                 ๗.    ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 
                          หน่วยงานจะจ่ายค่าจ้างซ่ึงได้รวมภาษยมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษยอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเปนนเกณฑ์ และกำาหนดการจา่ยเงินเปนน จำานวน ๑ งวด ดังนย้
                          เปนนจำานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรยยบรอ้ยตามสัญญา รวมทั้งทำาสถานทย่ก่อสรา้งให้สะอาดเรยยบร้อย 

                 ๘.    อัตราคา่ปรับ 
                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นย้ หรือข้อตกลงจ้างเปนน
หนังสือจะกำาหนด ดังนย้ 
                          ๘.๑     กรณยทย่ผู้รับจ้างนำางานทย่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำาอยกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงาน จะกำาหนดค่าปรับสำาหรับการฝ่าฝืนาฝ่าฝังนดังกล่าวเปนนจำานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วง
น้ัน 
                          ๘.๒     กรณยทย่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำาหนดค่า
ปรับเปนนรายวันเปนนจำานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจา้ง 

                 ๙.    การรับประกันความชำารุดบกพร่อง 



                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทำาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑ .๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเปนนหนังสือแล้วแต่กรณย จะต้องรับประกันความชำารุดบกพร่องของงานจ้างทย่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า     ๒ ปี  นับถัดจากวันทย่หน่วยงานไดร้ับมอบงาน โดยตอ้งรยบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การไดด้ยดงัเดิม
ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันทย่ได้รบัแจ้งความชำารดุบกพร่อง 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธใินการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างสำาหรับงานจ้างครัง้นย้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำาได้ต่อเมื่อ หน่วยงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
เงินงบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                          ๑๐.๒   เมื่อหน่วยงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เปนนผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทศ และของน้ันต้องนำาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทย่มยเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทย่
รัฐมนตรยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเปนนผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณชิยนาวย ดังนย้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศต่อกรมเจ้าทา่ ภายใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันทย่ผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เปนนของทย่รัฐมนตรยว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่นได ้
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทย่มยสิทธิเช่นเดยยวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นทย่
มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนนของทย่รัฐมนตรยว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณยทย่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ดว้ยการส่งเสริมการพาณชิยนาวย 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงหน่วยงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำาสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเปนน
หนังสือภายในเวลาทย่กำาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ หน่วยงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรยยกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ำาประกัน การยื่นข้อเสนอทันทย และอาจพิจารณาเรยยกร้องให้ชดใช้ความเสยยหายอื่น (ถ้ามย) รวมทั้งจะ
พจิารณาให้เปนนผู้ทิ้งงาน ตามระเบยยบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั  
                          ๑๐.๔   หน่วยงานสงวนสิทธิ์ทยจ่ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำาหนดในแบบสัญญาหรือข้อ
ตกลงจา้งเปนนหนังสือให้เปนนไปตามความเห็นของสำานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามย) 
                          ๑๐.๕   ในกรณยทย่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นย้ มยความขัดหรือแย้ง
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำาวินิจฉัยของหน่วยงาน คำาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเปนนทย่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มยสิทธิเรยยกรอ้งค่าใชจ้่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๐.๖   หน่วยงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณยต่อไปนย้ได้ โดยทย่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรยยกร้องคา่เสยยหายใดๆ จากหน่วยงานไม่ได้ 
                                   (๑)    หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินทย่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพยยงพอทย่จะทำาการจดัจ้างครัง้นย้ต่อไป 
                                   (๒)    มยการกระทำาทย่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอทย่ชนะการจัดจ้างหรือทย่ได้รับการคัด
เลือกมยผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมยส่วนได้เสยยกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเปนนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทย่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำาการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา 
                                   (๓)    การทำาการจัดจ้างครั้งนย้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสยยหายแก่หน่วยงาน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณยอื่นในทำานองเดยยวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทย่กำาหนดในกฎกระทรวงซ่ึง
ออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั 



                 ๑๑.    การปรับราคาคา่งานก่อสร้าง
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑ .๕ จะนำามาใช้ในกรณยทย่
คา่งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวธิยการตอ่ไปนย้
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธยคำานวณทย่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะ
รัฐมนตรยเมื่อวันทย่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชยพงานก่อสร้าง ตามหนังสือ
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรย ทย่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันทย่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
                          สูตรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงทย่ทยร่ะดับทย่กำาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามทย่กำาหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาทย่หน่วยงานได้ขยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการทย่ไดร้ะบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝ่าฝีมือชา่ง
                          เมื่อหน่วยงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เปนนผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนย้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมยและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบ มาตรฐานฝ่าฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝ่าฝีมือช่างจาก กรมพัฒนาฝ่าฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน หรือผู้มยวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทยยบเท่าจากสถาบันการศึกษาทย่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมยจำานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนย้ 
                          ๑๒.๑    ชา่งโยธาหรือช่างก่อสรา้ง
                          ๑๒.๒    ชา่งเชื่อมท่อ HDPE 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยยบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสรา้ง ผู้ยื่นข้อเสนอทย่ได้รับการคดัเลือกให้เปนนผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทย่กฎหมายและระเบยยบได้กำาหนดไวโ้ดยเคร่งครดั 
                 ๑๔.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          หน่วยงาน สามารถนำาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอทย่ได้รับการคดั
เลือกให้เปนนผู้รับจ้างเพื่อนำามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทั้งนย้ หากผู้ยื่นข้อเสนอทย่ได้รับการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ทย่กำาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำาสัญญากับหน่วยงาน ไว้ชัว่คราว
  

การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔  
        ธนัวาคม ๒๕๖๐  


