
                                                                                                                                                     
     

               

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ 
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกอ่สรา้งงานย้ายแนวท่อ ถนนสายท้องศาลา-วงงตะเคยยน-โฉลกหลำา(ตอนทย่ ๒) 

อ.เกาะพะงงน จ.สุราษฎร์ธานย กปภ.สาขาเกาะพะงงน ดว้ยวิธยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ มยความประสงค์จะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งงานย้ายแนวทอ่ 
ถนนสายท้องศาลา-วงงตะเคยยน-โฉลกหลำา(ตอนทย่ ๒) อ.เกาะพะงงน จ.สุราษฎร์ธานย กปภ.สาขาเกาะพะงงน
ดว้ยวิธยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครงง้นย้
เป็นเงินทง้งสิ้น ๔,๒๕๙,๗๐๐.๐๐ บาท (สย่ล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพงนเจ็ดร้อยบาทถ้วน)(รวมภาษยมูลค่า
เพิ่ม) 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมยคุณสมบงติ ดงงตอ่ไปนย้ 
                 ๑. มยความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงงบการยื่นข้อเสนอหรือทำาสงญญากงบหน่วยงานของรงฐไว้

ชง่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ทย่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบงติงานของผู้ประกอบการตามระเบยยบทย่
รงฐมนตรยวา่การกระทรวงการคลงงกำาหนดตามทย่ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม
บงญชยกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบงญชยรายชือ่ผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวยยนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรงฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบงญชยกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลทย่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้น
ส่วนผู้จงดการ กรรมการ  ผู้จงดการ ผู้บริหาร ผู้มยอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนง้นด้วย 

                 ๖. มยคุณสมบงติและไม่มยลงกษณะตอ้งห้ามตามทย่คณะกรรมการนโยบายการจงดซ้ือจงดจา้งและการ
บริหารพงสดุภาครงฐกำาหนดในราชกจิจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มยอาชยพรงบจ้างงานทย่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงงกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มยผลประโยชน์ร่วมกงนกงบผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นทย่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงาน 

ณ     วงนประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระทำาการองนเป็นการขงดขวางการแข่งขงน
ราคาอยา่งเป็นธรรม    ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครง้งนย้ 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รงบเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกงน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รงฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มยคำาสง่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกงนเช่นว่านง้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมยผลงานก่อสรา้งประเภทเดยยวกงนกงบงานทย่ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งใน
วงเงิน   ไม่น้อยกวา่ ๒,๑๒๙,๘๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหน่ึงแสนสองหมื่นเก้าพงนแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
และเป็นผลงานทย่เป็นคู่สงญญาโดยตรงกงบหน่วยงานของรงฐ หรือหน่วยงานเอกชนทย่หน่วยงานเชื่อถือ

                     ผู้ยื่นข้อเสนอทย่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมคา้" ต้องมยคุณสมบงติดงงนย้
                     (๑) กรณยทย่กิจการร่วมคา้ได้จดทะเบยยนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมคา้จะตอ้งมยคุณสมบงติ

ครบถ้วนตามเงื่อนไขทย่กำาหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 



"กจิการรว่มค้า" สว่นคุณสมบงติด้านผลงานก่อสรา้ง กจิการรว่มค้าดงงกล่าวสามารถนำาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมคา้มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มค้าทย่เข้าประกวดราคาได้

                     (๒) กรณยทย่กิจการร่วมคา้ไม่ได้จดทะเบยยนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลทย่เข้า
รว่มค้าทกุรายจะต้องมยคุณสมบงติครบถ้วนตามเงื่อนไขทย่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณยทย่กิจการร่วมคา้ได้มยข้อตกลงระหว่างผู้เข้ารว่มค้าเป็นลายลงกษณ์องกษรกำาหนดให้ผู้เข้าร่วมคา้รายใด
รายหน่ึงเป็นผู้รงบผิดชอบหลงกในการเข้าเสนอราคากงบหน่วยงานของรงช และแสดงหลงกฐานดงงกล่าวมา
พรอ้มการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจงดซ้ือจงดจา้งภาครงฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมคา้นง้น
สามารถใช้ผลงานกอ่สร้างของผู้เข้าร่วมคา้หลงกรายเดยยวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มค้าทย่ยื่นข้อ
เสนอได้

                     ทงง้นย้ "กจิการรว่มค้าทยจ่ดทะเบยยนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความวา่ กิจการรว่มค้าทย่จด
ทะเบยยนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพงฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 

                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยยนในระบบจงดซ้ือจงดจ้างภาครงฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบงญชยกลาง 

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

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบงญชยรายรงบรายจา่ยหรือแสดงบงญชยรายรงบ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถ้วนในสาระสำาคงญ ตามทย่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 

                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รงบคงดเลือกเป็นคู่สงญญาต้องรงบและจ่ายเงินผ่านบงญชยธนาคาร เว้นแต่
การจา่ยเงินแต่ละครง้งซ่ึงมยมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สงญญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามทย่คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจงดซ้ือจงดจา้งภาครงฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วงนทย่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๗๐.๐๐ บาท 
ผ่านทางระบบจงดซ้ือจงดจา้งภาครงฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์และชำาระเงินผ่านทางธนาคาร ตง้งแตว่งนทย่
........................ ถึงวงนทย่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจงดซ้ือจงดจา้งภาครงฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงงจากชำาระเงินเป็นทย่เรยยบร้อยแล้วจนถึงก่อนวงนเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอยยดได้ทย่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศงพทห์มายเลข ๐-๗๗๒๐-๐๕๑๗ ในวงนและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอยยดเพิ่มเติมเกย่ยวกงบรายละเอยยดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายงง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ผา่นทางอยเมล์ 555106@pwa.co.th หรือช่องทางตาม
ทย่กรมบงญชยกลางกำาหนดภายในวงนทย่ ........................ โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔จะชย้แจงราย
ละเอยยดดงงกลา่วผา่นทางเว็บไซต์ www.pwa.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวงนทย่
........................ 

 

  ประกาศ ณ วงนทย่         มกราคม พ.ศ. 2561

 
  

       (นายบุญยก  คงกิจ) 
    ผู้อำานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ 

  
 



  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจงดเตรยยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนทย่ ๑ และเอกสาร

ส่วนทย่ ๒) ในระบบ e-GP ไดต้ง้งแต่วงนทย่ซ้ือเอกสารจนถึงวงนเสนอราคา  

                       



           

เอกสารประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขทย่ ........................   
การจา้งก่อสร้างงานย้ายแนวท่อ ถนนสายท้องศาลา-วงงตะเคยยน-โฉลกหลำา(ตอนทย่ ๒) อ.เกาะพะงงน จ.สรุาษฎรธ์านย
กปภ.สาขาเกาะพะงงน   
ตามประกาศ การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔   
ลงวงนทย่         มกราคม ๒๕๖๑   

                  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ซ่ึงต่อไปนย้เรยยกว่า "หน่วยงาน" มยความประสงค์จะ ประกวดราคาจา้ง
ก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อ ถนนสายท้องศาลา-วงงตะเคยยน-โฉลกหลำา(ตอนทย่ ๒) อ.เกาะพะงงน จ.สุราษฎร์ธานย
กปภ.สาขาเกาะพะงงน ณ กปภ.สาขาเกาะพะงงน ด้วยวิธยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยมยข้อแนะนำาและข้อ
กำาหนดดงงตอ่ไปนย้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอยยด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาทย่กำาหนดไว้ในระบบจงดซ้ือจงดจา้งภาครงฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สงญญามาตรฐานหน่วยงาน  
                          ๑.๔     แบบหนงงสือค้ำาประกงน  

                                    (๑)   หลงกประกงนสงญญา  
                                    (๒)   หลงกประกงนการรงบเงินค่าจ้างลว่งหน้า 
                                    (๓)   หลงกประกงนผลงาน  
                          ๑.๕     สตูรการปรงบราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้ทย่มยผลประโยชน์รว่มกงน  
                                    (๒)   การขงดขวางการแข่งขงนอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๗     แบบบงญชยเอกสารทย่กำาหนดไว้ในระบบจงดซ้ือจงดจา้งภาครงฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บงญชยเอกสารสว่นทย่ ๑  
                                    (๒)   บงญชยเอกสารสว่นทย่ ๒  
                          ๑.๘     รายละเอยยดการคำานวณราคากลางงานก่อสรา้งตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                          ๑.๙     บงญชยรายชื่อวิศวกร และหนงงสือรงบรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา
                          ๑.๑๐     รายละเอยยดคุณภาพวงสดุครุภงณฑ์
                          ๑.๑๑     บงญชยแสดงปริมาณงานวงสดุและราคาก่อสร้าง 

                 ๒.    คุณสมบงติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
                          ๒.๑     มยความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกจิการ 



                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงงบการยื่นข้อเสนอหรือทำาสงญญากงบหน่วยงานของ
รงฐไว้ชง่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ทย่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบงติงานของผู้ประกอบการตามระเบยยบทย่
รงฐมนตรยว่าการกระทรวงการคลงงกำาหนดตามทย่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบงญชยกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบงญชยรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวยยนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรงฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบงญชยกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลทย่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้น
สว่นผู้จงดการ กรรมการผู้จงดการ ผู้บริหาร ผู้มยอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนง้นด้วย 
                          ๒.๖     มยคุณสมบงติและไม่มยลงกษณะต้องห้ามตามทย่คณะกรรมการนโยบายการจงดซ้ือจงดจ้าง
และการบริหารพงสดุภาครงฐกำาหนดในราชกจิจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มยอาชยพรงบจ้างงานทย่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงงกลา่ว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มยผลประโยชน์ร่วมกงนกงบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นทย่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ หน่วย
งาน ณ วงนประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการองนเป็นการขงดขวางการแข่งขงนอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครงง้นย้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รงบเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกงน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รงฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มยคำาสง่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกงนเช่นว่านง้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมยผลงานก่อสร้างประเภทเดยยวกงนกงบงานทย่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๙,๘๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหน่ึงแสนสองหมื่นเก้าพงนแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
และเป็นผลงานทย่เป็นคู่สงญญาโดยตรงกงบหน่วยงานของรงฐ หรอืหน่วยงานเอกชนทย่หน่วยงานเชื่อถือ
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอทย่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมคา้" ต้องมยคุณสมบงติ ดงงนย้
                                   (๑) กรณยทย่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบยยนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมย
คุณสมบงติครบถ้วนตามเงื่อนไขทย่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบงติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงงกล่าวสามารถนำาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วม
คา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการรว่มคา้ทย่เข้าประกวดราคาได้
                                   (๒) กรณยทย่กจิการรว่มค้าไม่ไดจ้ดทะเบยยนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิตบุิคคลแต่ละนิติบุคคล
ทย่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมยคุณสมบงติครบถ้วนตามเงื่อนไขทย่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณยทย่
กิจการร่วมค้าได้มยข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลงกษณ์องกษรกำาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รงบ
ผดิชอบหลงกในการเข้าเสนอราคากงบหน่วยงานของรงฐ และแสดงหลงกฐานดงงกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจงดซ้ือจงดจ้างภาครงฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ กจิการรว่มค้านง้นสามารถใช้ผลงานก่อสรา้งของผู้เข้าร่วมค้า
หลงกรายเดยยวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มค้าทยย่ื่นเสนอราคาได้
                                   ทง้งนย้ "กิจการร่วมค้าทย่จดทะเบยยนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าทย่
จดทะเบยยนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพงฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยยนในระบบจงดซ้ือจงดจ้างภาครงฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบงญชยกลาง 
                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รงบคงดเลือกเป็นคู่สงญญาต้องลงทะเบยยนในระบบจงดซ้ือจงดจ้าง
ภาครงฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบงญชยกลาง ตามทย่คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 
                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบงญชยรายรงบรายจ่ายหรือแสดงบงญชย
รายรงบรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคงญ ตามทย่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 
                           ๒.๑๔    ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รงบคงดเลือกเป็นคู่สงญญาต้องรงบและจ่ายเงินผ่านบงญชยธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครง้งซ่ึงมยมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สงญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามทย่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำาหนด 

                 ๓.    หลงกฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลงกฐานยื่นมาพร้อมกงบการเสนอราคาทางระบบจงดซ้ือจงด
จา้งภาครงฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 
                          ๓.๑    ส่วนทย่ ๑ อย่างน้อยต้องมยเอกสารดงงต่อไปนย้ 



                                   (๑)    ในกรณยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามงญหรอืห้างหุ้นส่วนจำากงด ให้ยื่นสำาเนาหนงงสือรงบรองการ
จดทะเบยยนนิติบุคคล บงญชยรายชื่อหุ้นส่วนผู้จงดการ ผู้มยอำานาจควบคุม (ถ้ามย) พรอ้มทง้งรงบรองสำาเนาถูกต้อง  
                                           (ข)   บริษงทจำากงดหรือบริษงทมหาชนจำากงด ให้ยื่นสำาเนาหนงงสือรงบรองการจด
ทะเบยยนนิติบุคคล หนงงสือบริคณห์สนธิ บงญชยรายชื่อกรรมการผู้จงดการ ผู้มยอำานาจควบคุม (ถ้ามย) และบงญชยผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามย) พรอ้มทง้งรงบรองสำาเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทย่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำาเนาบงตรประจำาตงวประชาชนของผู้นง้น สำาเนาข้อตกลงทย่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามย) สำาเนาบงตรประจำาตงว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำาเนาหนงงสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนทย่มิได้ถือสงญชาติไทย พร้อมทง้งรงบรอง
สำาเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกงนในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำาเนาสงญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทยร่ะบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้รว่มค้า แล้วแต่กรณย 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   สำาเนาใบทะเบยยนพาณิชย์
                                           (๔.๒)   สำาเนาใบทะเบยยนภาษยมูลค่าเพิ่ม 
                                   (๕)    บงญชยเอกสารสว่นทย่ ๑ ทง้งหมดทย่ได้ยื่นพร้อมกงบการเสนอราคาทางระบบจงดซ้ือ
จงดจ้างภาครงฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) 
                                           ทง้งนย้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบงญชยเอกสารส่วนทย่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจงดซ้ือจงดจ้างภาครงฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบงญชยเอกสารส่วนทย่ ๑ ตามแบบในข้อ
๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบงญชยเอกสารส่วนทย่  ๑ ดงงกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนทย่ ๒ อย่างน้อยต้องมยเอกสารดงงต่อไปนย้ 
                                   (๑)    ในกรณยทย่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำานาจให้บุคคลอื่นกระทำาการแทนให้แนบหนงงสือ
มอบอำานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตตามกฎหมาย โดยมยหลงกฐานแสดงตงวตนของผู้มอบอำานาจและผู้รงบมอบอำานาจ
ทง้งนย้หากผู้รงบมอบอำานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทย่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านง้น 

                                   (๒)    สำาเนาหนงงสือรงบรองผลงานก่อสรา้งพร้อมทง้งรงบรองสำาเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    บงญชยรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต้องแสดง
รายการวงสดุอุปกรณ ์ค่าแรงงาน ภาษยประเภทต่างๆ รวมทง้งกำาไรไว้ดว้ย 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   บงญชยรายชือ่วิศวกร และหนงงสือรงบรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา
                                           (๔.๒)   สำาเนาหนงงสือรงบรองผลงานพร้อมสำาเนาสงญญาและบงญชยปริมาณงาน
ตามผลงานทยใ่ช้ยื่นเสนอราคา 
                                   (๕)    บงญชยเอกสารสว่นทย่ ๒ ทง้งหมดทย่ได้ยื่นพร้อมกงบการเสนอราคาทางระบบจงดซ้ือ
จงดจ้างภาครงฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) 
                                   ทง้งนย้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบงญชยเอกสารส่วนทย่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจงดซ้ือจงดจ้างภาครงฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบงญชยเอกสารส่วนทย่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑ .๗
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบงญชยเอกสารส่วนทย่ ๒ ดงงกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจงดซ้ือจงดจ้างภาครงฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทย่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นย้ โดยไม่มยเงื่อนไขใดๆ ทง้งสิ้น และจะต้อง



กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทง้งหลงกฐานแสดงตงวตนและทำาการยืนยงนตงวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอยยดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒
พร้อมจงดทำาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบงญชยรายการก่อสรา้งให้ครบถ้วน 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พยยงครง้งเดยยวและราคา
เดยยว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขทย่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูก
ต้อง ทง้งนย้ ราคารวมทย่เสนอจะต้องตรงกงนทง้งตงวเลขและตงวหนงงสือ ถ้าตงวเลขและตงวหนงงสือไม่ตรงกงน ให้ถือตงว
หนงงสือเป็นสำาคงญ โดยคดิราคารวมทง้งสิ้นซ่ึงรวมคา่ภาษยมูลคา่เพิ่ม ภาษยอากรอื่น และค่าใชจ้่ายทง้งปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาทย่เสนอจะต้องเสนอกำาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ วงน ตง้งแต่วงนเสนอราคา
โดยภายในกำาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรงบผิดชอบราคาทยต่นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วงน
นงบถงดจากวงนทย่ได้รงบหนงงสือแจ้งจาก หน่วยงาน ให้เริ่มทำางาน  
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสงญญา แบบรูป และรายการละเอยยด
ฯลฯ ให้ถย่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ทง้งหมดเสยยก่อนทย่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจงดซ้ือจงดจ้างภาครงฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวงนทย่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจงดซ้ือจงดจ้างภาครงฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
                                    เมื่อพ้นกำาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รงบเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจงดทำาเอกสารสำาหรงบใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รงบผิดชอบตรวจสอบความครบ
ถ้วน ถูกต้อง และชงดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทย่จะยืนยงนการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อ
เป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงาน ผา่นทางระบบจงดซ้ือจงดจ้างภาครงฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบงติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอทย่มยผลประโยชน์ร่วมกงนกงบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ
๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอทย่มยผลประโยชน์ร่วมกงนกงบผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตงดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาทย่มยผลประโยชน์ร่วมกงนนง้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะทย่มยการพิจารณาข้อเสนอ มยผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำาการองนเป็นการขงดขวางการแข่งขงนอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามยการกระทำาองนเป็นการขงดขวางการแข่งขงนอย่างเป็นธรรม คณะกรรม
การฯ จะตงดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนง้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และหน่วยงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อ
เสนอดงงกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ หน่วยงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนง้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มยการกระ
ทำาดงงกลา่วและไดใ้ห้ความรว่มมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงาน 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบงติ ดงงนย้ 
                                   (๑)    ปฏิบงติตามเงื่อนไขทย่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาทย่เสนอจะต้องเป็นราคาทย่รวมภาษยมูลคา่เพิ่ม และภาษยอื่นๆ (ถ้ามย) รวมค่า
ใชจ้่ายทง้งปวงไว้ดว้ยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบยยนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวงน เวลา
ทย่กำาหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทย่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำาความเข้าใจในระบบและวิธยการเสนอราคาด้วย
วธิยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบงญชยกลางทย่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลงกเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 



                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครง้งนย้ หน่วยงานจะ
พจิารณาตงดสินโดยใช้หลงกเกณฑ์ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
                                   กรณยใช้หลงกเกณฑร์าคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ หน่วยงาน จะพจิารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมยคุณสมบงติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลงกฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รงบพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนง้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอยยดคุณลงกษณะเฉพาะของพงสดุทย่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอยยด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขทย่หน่วยงานกำาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทย่มิใช่
สาระสำาคงญและความแตกตา่งนง้น ไม่มยผลทำาให้เกิดการไดเ้ปรยยบเสยยเปรยยบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิด
พลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตงดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนง้น 
                          ๕.๔     หน่วยงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มยการผ่อนผงน ใน
กรณยดงงตอ่ไปนย้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนง้นในบงญชยรายชื่อผู้รงบเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจงดซ้ือจงดจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบงญชยรายชือ่ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจงดซ้ือจงดจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงาน 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจงดซ้ือจงดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอยยดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทย่กำาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทย่เป็นสาระสำาคงญ หรือมยผลทำาให้เกิดความไดเ้ปรยยบเสยยเปรยยบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตงดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำาสงญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงาน มยสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชย้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
หน่วยงานมยสิทธิทย่จะไมร่งบข้อเสนอ ไม่รงบราคา หรือไม่ทำาสงญญา หากข้อเท็จจริงดงงกลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                          ๕.๖     หน่วยงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิทย่จะไม่รงบราคาต่ำาสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาทย่
เสนอทง้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจงดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทง้งนย้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสำาคงญ และให้ถือว่าการตงดสินของหน่วยงานเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรยยกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
คา่เสยยหายใดๆ มิได้ รวมทง้ง หน่วยงานจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอทย่ได้รงบการคงดเลือกหรือไม่กต็าม หากมยเหตุทย่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำา
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารองนเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น 
                               ในกรณยทย่ผู้ยื่นข้อเสนอรายทย่เสนอราคาต่ำาสุด เสนอราคาต่ำาจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือหน่วยงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนง้นชย้แจงและแสดงหลงกฐานทย่ทำาให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำาเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำาชย้แจงไม่เป็นทย่รงบฟไงได้ หน่วยงาน มยสิทธิทย่จะไม่รงบข้อ
เสนอหรือไม่รงบราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนง้น ทง้งนย้ผู้ยื่นข้อเสนอดงงกล่าวไม่มยสิทธเิรยยกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสยยหาย
ใดๆ จากหน่วยงาน 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสงญญา หน่วยงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามยการกระทำาทย่เข้าลงกษณะผู้ยื่นข้อเสนอทย่ชนะการประกวดราคาหรือทย่ได้รงบการคงด
เลือกมยผลประโยชน์ร่วมกงน หรือมยส่วนได้เสยยกงบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขงดขวางการแข่งขงนอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกงนกงบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทย่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำาการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา 

                 ๖.     การทำาสงญญาจา้งก่อสร้าง 



                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำาสงญญาจ้างตามแบบสงญญา ดงงระบุใน
ข้อ ๑.๓ หรือทำาข้อตกลงเป็นหนงงสือกงบหน่วยงาน ภายใน ๗ วงน นงบถงดจากวงนทย่ได้รงบแจ้ง และจะต้องวางหลงก
ประกงนสงญญาเป็นจำานวนเงินเท่ากงบร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทย่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานยึดถือ
ไวใ้นขณะทำาสงญญาโดยใช้หลงกประกงนอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงงตอ่ไปนย้  
                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ทย่ธนาคารเซ็นสง่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวงนทย่ทย่ใช้เช็คหรือ
ดราฟท์นง้น ชำาระตอ่เจ้าหน้าทย่ในวงนทำาสงญญา หรือก่อนวงนนง้นไม่เกิน ๓ วงนทำาการ 
                          ๖.๓     หนงงสือค้ำาประกงนของธนาคารภายในประเทศ ตามตงวอย่างทย่คณะกรรมการนโยบาย
กำาหนด ดงงระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนงงสือค้ำาประกงนอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธยการทย่กรมบงญชยกลางกำาหนด 
                          ๖.๔     หนงงสือค้ำาประกงนของบริษงทเงินทุน หรือบริษงทเงินทุนหลงกทรงพย์ทย่ได้รงบอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำาประกงนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษงทเงินทุนทย่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวยยนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตงวอย่างหนงงสือค้ำา
ประกงนของธนาคารทย่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด ดงงระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๖.๕     พงนธบงตรรงฐบาลไทย 
                          หลงกประกงนนย้จะคืนให้ โดยไม่มยดอกเบย้ยภายใน ๑๕ วงนนงบถงดจากวงนทย่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รงบจ้าง) พ้นจากข้อผูกพงนตามสงญญาจา้งแล้ว 

                 ๗.    ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 

                        หน่วยงานจะจ่ายคา่จ้างซ่ึงไดร้วมภาษยมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษยอื่น ๆ และค่าใช้จา่ยทง้งปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำาหนดการจา่ยเงินตามผลงาน ดงงนย้

                        ๑. เป็นการจ้างแบบเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินทุกๆ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วงน
(ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วงน นงบจากวงนเริ่มทำางานตามสงญญา) และเบิกจ่ายตามผลงานทย่ผู้รงบจ้างได้ดำาเนินการ
ไปแล้วตามแบบรูป และรายการประกอบแบบ การจ่ายเงินนย้จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจำานวนเงินแต่ละหมวดงานของ
บงญชยแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง ซ่ึงผู้ว่าจ้างและผู้รงบจ้างได้ตกลงกงนกำาหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสม
สอดคล้องกงบแบบรูปและรายละเอยยดประกอบแบบ โดยยึดถือบงญชยราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรงบ
บงญชยปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดงงกล่าว หากมยข้อขงดแย้งในการปรงบปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดงงกล่าว
ผู้รงบจ้างตกลงทย่จะถือปฏิบงติตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง และให้ถือเป็นสิ้นสุด และเมื่อผู้รงบจ้างได้ปฏิบงติงานแล้ว
เสร็จเรยยบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามสงญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำาเนินการตรวจรงบมอบ
งานงวดสดุท้ายเรยยบร้อยแล้ว ผู้วา่จ้างก็จะจ่ายเงินทย่เหลือทง้งหมดตามสงญญา 

                        ๒. การจ่ายเงินแต่ละงวด จะจ่ายเมื่อผู้รงบจ้างเสนอขอเบิก ซ่ึงผู้รงบจ้างจะต้องเสนอขอส่งงาน
และเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาทย่ไดก้่อสรา้งจรงิให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง และผู้
วา่จา้งจะหงกเงินจำานวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินทย่ต้องจ่ายในงวดนง้น เพื่อเป็นเงินประกงนผลงาน ในกรณยทย่เงินประกงน
ผลงานจะต้องถูกหงกไว้ทง้งสิ้นไม่ต่ำากว่า ๖ เดือน ผู้รงบจ้างมยสิทธิจะขอรงบเงินประกงนผลงานคืน โดยผู้รงบจ้างจะต้อง
วางหนงงสือค้ำาประกงนของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงงสือค้ำาประกงนดงงระบุ มาวางไว้ต่อการประปาส่วน
ภูมิภาค เพื่อเป็นหลงกประกงนแทนก็ได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกงนผลงานและ/หรือหนงงสือค้ำาประกงนของธนาคารดงง
กลา่วให้แก่ผู้รงบจ้างพร้อมกงบการจ่ายเงินงวดสุดทา้ย

                    ๓. การเบิกจ่ายเงินตามผลงานโครงการ ฯ นย้ หากข้อความใดทย่ระบุไว้ในแบบแปลนและ/หรือข้อ
กำาหนดเฉพาะงาน ทยข่งดแย้งกงบทย่ระบุไว้ในข้อความตอ่ไปนย้ ให้ยดึถือปฏิบงติตามข้อความต่อไปนย้

                        3.๑ การส่งผลงานวางท่อ



                        ผู้รงบจ้างจะตอ้งทำาการวางท่อ ทดสอบแรงดงน กลบดินหลงงท่อและจะต้องทำาการตดิตง้งอุปกรณ์
ในเส้นท่อ อาทิเช่น ประตูน้ำา สามทาง โค้ง ท่อนสง้น หน้าจาน หงวดงบเพลิง Air Valve Blow Off (ถ้ามย) ให้แล้ว
เสร็จในช่วงนง้นๆ ในกรณยทย่ผู้รงบจ้างไม่สามารถทำาการทดสอบท่อให้แล้วเสร็จในคราวเดยยวกงน อนุโลมให้ผู้รงบจ้าง
สามารถส่งผลงานวางท่อทย่วางไปแล้ว โดยยงงไม่มยการทดสอบแรงดงนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของค่างานวางท่อ
อุปกรณ์ รวมค่าแรง ตามขนาดและชนิดของท่อนง้นๆ ส่วนทย่เหลือผู้รงบจ้างจะเบิกได้เมื่อผู้รงบจ้างได้ทำาการทดสอบ
แรงดงนท่อช่วงนง้นแล้วเสร็จ และผู้รงบจ้างจะตอ้งทดสอบความดงนท่อให้แล้วเสร็จทง้งหมดก่อนส่งงานงวดสดุท้าย

                    งานวางท่อนย้จะต้องทำาการวางท่ออย่างต่อเน่ือง และจะอนุญาตให้ผู้รงบจ้างเปดดงานวางท่อได้ไม่
เกิน 3 จุด แต่ถ้าผู้รงบจ้างมยความประสงคจ์ะเปดดงานวางท่อเกินไปกว่าทย่กำาหนด ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
ของ กปภ.

                    3.๒ ข้อกำาหนดการจ่ายเงินสำาหรงบงานจงดหาตดิตง้งอุปกรณ์เครือ่งกลไฟฟอาอื่นๆ

                    ในกรณยทย่มยงานจงดหาและติดตง้ง อุปกรณ์เครื่องกล ไฟฟอา อื่นๆ ถ้าผู้รงบจ้างประสงค์จะทำาการส่ง
มอบของก่อนการติดตง้ง ให้ผู้รงบจ้างจงดหาสถานทย่กองเครื่องฯ ให้เหมาะสม ตามคำาแนะนำาของผู้ว่าจ้างและเมื่อ
ตงวแทนของผู้ว่าจา้งตรวจสอบ ยย่ห้อ รุ่น และอุปกรณ์ประจำาเครื่องครบชุดตรงตามสงญญาแล้ว จงึเบิกเงินค่าเครื่องฯ
จำานวนร้อยละ 80 ของราคาเครื่องฯ ตามสงญญาได้ เครื่องฯทย่กองไว้นย้ผู้รงบจ้างยงงคงต้องรงบผิดชอบทง้งหมดจนกว่า
จะได้ติดตง้ง ทดสอบให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนก่อนการส่งมอบในงวดสุดท้ายอยกครง้งหน่ึง จึงถือว่าสมบูรณ์หากมย
ความผดิพลาดใดๆ เกิดข้ึน ผู้รงบจ้างจะต้องยินยอมจงดเครื่องฯ ชดุใหม่ให้ด้วย

                ทง้งนย้รายการหมวดงานเครื่องกลและไฟฟอาทย่ทำาการส่งมอบจะสามารถเบิกผลงานได้เฉพาะการจงดหา
อุปกรณ์ ณ หน่วยงานก่อสรา้ง (Material on site) ดงงนย้

            1) เครื่องยนต ์– เครื่องสูบน้ำา

            2) เครื่องจา่ยสารเคมย เครื่องตรวจจงบแก๊สคลอรยน Booster Pump ชดุนิรภงย หรือหยบนิรภงย

            3) ตูค้วบคุมไฟฟอา

             4) ระบบสายไฟฟอาและท่อร้อยสายไฟทย่ตดิตงง้แล้วเสร็จ (คิดให้เฉพาะคา่วงสดุ) 

            5) หม้อแปลงไฟฟอา (กรณยกำาหนดให้ผู้รงบจ้างหา จะต้องแนบในใบรงบรองการตรวจสอบถูกต้องจาก กฟภ.
ดว้ย)

            6) Control Valve , Motorized Valve , Flow Meter , Air Compressor , Generator Set ,
Lifting Equipment , เครื่องกวาดตะกอน และ Priming Pump

            นอกจากรายการข้างต้นหมวดเดยยวกงนทย่มยความซงบซ้อนทง้งระบบ หากต้องการส่งมอบและเบิกเงินให้ใช้
หนงงสือค้ำาประกงนของธนาคารเท่าวงเงินทย่ขอเบิก
 

                 ๘.    องตราคา่ปรงบ 
                          ค่าปรงบตามสงญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นย้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนงงสือจะกำาหนด ดงงนย้ 



                          ๘.๑     กรณยทย่ผู้รงบจ้างนำางานทย่รงบจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำาอยกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รงบอนุญาต
จากหน่วยงาน จะกำาหนดค่าปรงบสำาหรงบการฝ่าฝืนาฝ่าฝังนดงงกล่าวเป็นจำานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วง
นง้น 
                          ๘.๒     กรณยทย่ผู้รงบจ้างปฏิบงติผิดสงญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำาหนดค่า
ปรงบเป็นรายวงนเป็นจำานวนเงินตายตงวในองตราร้อยละ๐.๒๕ ของราคางานจา้ง 

                 ๙.    การรงบประกงนความชำารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทำาสงญญาจ้าง ตามแบบ ดงงระบุในข้อ ๑ .๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนงงสือแล้วแต่กรณย จะต้องรงบประกงนความชำารุดบกพร่องของงานจ้างทย่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า     ๒ ปี  นงบถงดจากวงนทย่หน่วยงานไดร้งบมอบงาน โดยตอ้งรยบจงดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การไดด้ยดงงเดิม
ภายใน  ๗  วงน นงบถงดจากวงนทย่ได้รงบแจ้งความชำารดุบกพร่อง 

                 ๑๐.    การจา่ยเงินล่วงหน้า
                          ผู้ยื่นข้อเสนอมยสิทธิเสนอขอรงบเงินล่วงหน้า ในองตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง
ทง้งหมด แต่ทง้งนย้จะต้องส่งมอบหลงกประกงนเงินล่วงหน้า เป็นพงนธบงตรรงฐบาลไทย หรือหนงงสือค้ำาประกงนหรือ
หนงงสือค้ำาประกงนอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดงงระบุในข้อ ๑.๔ (๒) ให้แก่หน่วยงานก่อนการ
รงบชำาระเงินล่วงหน้านง้น 
                 ๑๑.    การหงกเงินประกงนผลงาน
                          ในการจา่ยเงินแต่ละงวด หน่วยงานจะหงกเงินจำานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินทย่ต้องจ่ายในงวดนง้น
เพื่อเป็น ประกงนผลงาน ในกรณยทย่เงินประกงนผลงานจะต้องถูกหงกไว้ทง้งสิ้นไม่ต่ำากว่า ๖ เดือน (สำาหรงบสงญญาทย่เป็น
ราคาต่อหน่วย) หรือของคา่จ้างทง้งหมด (สำาหรงบสงญญาทย่เป็นราคาเหมารวม)

                          ผู้รงบจ้างมยสิทธิทย่จะขอเงินประกงนผลงานคืน โดยผู้รงบจ้างจะต้องนำาหนงงสือค้ำาประกงนของ
ธนาคาร หรือหนงงสือค้ำาประกงนอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงงสือค้ำาประกงนดงงระบุในข้อ
๑.๔ (๓) มาวางไว้ต่อหน่วยงาน เพื่อเป็นหลงกประกงนแทน
                          หน่วยงานจะคืนเงินประกงนผลงาน และ/หรือหนงงสือค้ำาประกงนของธนาคารดงงกล่าวให้แก่
ผู้รงบจ้างพร้อมกงบการจา่ยเงินค่าจ้างงวดสุดทา้ย 
                 ๑๒.    ข้อสงวนสิทธใินการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๒.๑   เงินค่าจา้งสำาหรงบงานจา้งครง้งนย้ ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจำาปี พ .ศ.๒๕๖๐ (งบ
สำารองกรณยจำาเป็นเร่งด่วน)   
                                    การลงนามในสงญญาจะกระทำาได้ต่อเมื่อ หน่วยงานได้รงบอนุมงติเงินค่าก่อสร้างจาก
  เงินงบประมาณประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๐ (งบสำารองกรณยจำาเป็นเร่งด่วน) 
 
                          ๑๒.๒   เมื่อหน่วยงานได้คงดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รงบจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รงบจ้างจะต้องสง่งหรือนำาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดงงกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทศ และของนง้นต้องนำาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทย่มยเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรงบขนได้ตามทย่
รงฐมนตรยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้รงบจ้างจะต้องปฏิบงติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณชิยนาวย ดงงนย้ 
                                   (๑)    แจ้งการสง่งหรือนำาสิ่งของดงงกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศต่อกรมเจ้าทา่ ภายใน
๗ วงน นงบตง้งแต่วงนทย่ผู้รงบจ้างสง่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทย่รงฐมนตรยว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่นได ้
                                   (๒)    จงดการให้สิ่งของดงงกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทย่มยสิทธิเช่นเดยยวกงบเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายงงประเทศไทย เว้นแต่จะได้รงบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนง้น โดยเรืออื่นทย่
มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รงบอนุญาตเช่นนง้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของทย่รงฐมนตรยว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณยทย่ไม่ปฏิบงติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รงบจ้างจะต้องรงบผิดตามกฎหมายว่า
ดว้ยการส่งเสริมการพาณชิยนาวย 



                          ๑๒.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงหน่วยงานได้คงดเลือกแล้ว ไม่ไปทำาสงญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนงงสือภายในเวลาทย่กำาหนดดงงระบุไว้ในข้อ ๗ หน่วยงานจะริบหลงกประกงนการยื่นข้อเสนอ หรือเรยยกร้องจากผู้
ออกหนงงสือค้ำาประกงน การยื่นข้อเสนอทงนทย และอาจพิจารณาเรยยกร้องให้ชดใช้ความเสยยหายอื่น (ถ้ามย) รวมทง้งจะ
พจิารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบยยบกระทรวงการคลงงวา่ด้วยการจงดซ้ือจงดจ้างและการบริหารพงสดุภาครงฐ  
                          ๑๒.๔   หน่วยงานสงวนสิทธิ์ทยจ่ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำาหนดในแบบสงญญาหรือข้อ
ตกลงจา้งเป็นหนงงสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำานงกงานองยการสูงสุด (ถ้ามย) 
                          ๑๒.๕   ในกรณยทย่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นย้ มยความขงดหรือแย้ง
กงนผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบงติตามคำาวินิจฉงยของหน่วยงาน คำาวินิจฉงยดงงกล่าวให้ถือเป็นทย่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มยสิทธิเรยยกรอ้งค่าใชจ้่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๒.๖   หน่วยงาน อาจประกาศยกเลิกการจงดจ้างในกรณยต่อไปนย้ได้ โดยทย่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรยยกร้องคา่เสยยหายใดๆ จากหน่วยงานไม่ได้ 
                                   (๑)    หน่วยงานไม่ได้รงบการจงดสรรเงินทย่จะใช้ในการจงดจ้างหรือได้รงบจงดสรรแต่ไม่
เพยยงพอทย่จะทำาการจงดจ้างครงง้นย้ต่อไป 
                                   (๒)    มยการกระทำาทย่เข้าลงกษณะผู้ยื่นข้อเสนอทย่ชนะการจงดจ้างหรือทย่ได้รงบการคงด
เลือกมยผลประโยชน์ร่วมกงน หรือมยส่วนได้เสยยกงบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขงดขวางการแข่งขงนอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกงนกงบผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทย่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำาการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา 
                                   (๓)    การทำาการจงดจ้างครง้งนย้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสยยหายแก่หน่วยงาน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณยอื่นในทำานองเดยยวกงบ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทย่กำาหนดในกฎกระทรวงซ่ึง
ออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจงดซ้ือจงดจ้างและการบริหารพงสดภุาครงฐ 
                 ๑๓.    การปรงบราคาคา่งานก่อสร้าง
                          การปรงบราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรงบราคาดงงระบุในข้อ ๑ .๕ จะนำามาใช้ในกรณยทย่
คา่งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวธิยการตอ่ไปนย้
                          ตามเงื่อนไข หลงกเกณฑ์ สูตรและวิธยคำานวณทย่ใช้กงบสงญญาแบบปรงบราคาได้ตามมติคณะ
รงฐมนตรยเมื่อวงนทย่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชยพงานก่อสร้าง ตามหนงงสือ
สำานงกเลขาธิการคณะรงฐมนตรย ทย่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวงนทย่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
                          สูตรการปรงบราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงทย่ทยร่ะดงบทย่กำาหนดไว้ในวงนแล้วเสร็จตามทย่กำาหนดไว้
ในสงญญา หรือภายในระยะเวลาทย่หน่วยงานได้ขยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการทย่ไดร้ะบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๔.    มาตรฐานฝ่าฝีมือชา่ง
                          เมื่อหน่วยงานได้คงดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รงบจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนย้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบงติงานก่อสร้างดงงกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมยและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบ มาตรฐานฝ่าฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝ่าฝีมือช่างจาก กรมพงฒนาฝ่าฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน หรือผู้มยวุฒิบงตรระดงบ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทยยบเท่าจากสถาบงนการศึกษาทย่ ก.พ. รงบรองให้เข้ารงบ
ราชการได้ ในองตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมยจำานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ
สาขาช่าง ดงงต่อไปนย้ 
                          ๑๔.๑    ชา่งโยธาหรือช่างก่อสรา้ง
                          ๑๔.๒    ชา่งเชื่อมท่อ HDPE 
                 ๑๕.    การปฏิบงติตามกฎหมายและระเบยยบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสรา้ง ผู้ยื่นข้อเสนอทย่ได้รงบการคงดเลือกให้เป็นผู้รงบจ้างต้องปฏิบงติ
ตามหลงกเกณฑ์ทย่กฎหมายและระเบยยบได้กำาหนดไวโ้ดยเคร่งครงด 
                 ๑๖..    การประเมินผลการปฏิบงติงานของผู้ประกอบการ 
                          หน่วยงาน สามารถนำาผลการปฏิบงติงานแล้วเสร็จตามสงญญาของผู้ยื่นข้อเสนอทย่ได้รงบการคงด
เลือกให้เป็นผู้รงบจ้างเพื่อนำามาประเมินผลการปฏิบงติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทง้งนย้ หากผู้ยื่นข้อเสนอทย่ได้รงบการคงดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ทย่กำาหนดจะถูกระงงบการยื่นข้อเสนอ
หรือทำาสงญญากงบหน่วยงาน ไว้ชงว่คราว 
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