
                                                                                                                                                     
     

               
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔  

            เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำารวจหานำำาสูญเส ย ในพื้ืำนที่ ่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพมพื้ร 
ดว้ยวิธ ประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ (e-bidding)  

                 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ม ความประสงค์จะ ประกวดราคาจา้งสำารวจหานำำาสูญเส ย      
ในพื้ืำนที่ ก่ารประปาสว่นภูมิภาคสาขาชุมพมพื้ร ดว้ยวิธ ประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานจ้างในการประกวดราคาครัำงน ำเป็นเงินที่ัำงสิำน ๖๔๒,๐๐๐.๐๐ บาที่ (หกแสนส ่หมื่นสองพื้ันบาที่
ถ้วน) (รวมภาษ มูลค่าเพื้ิ่ม) 
        ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องม คพณสมบัติ ดังตอ่ไปน ำ 

                 ๑. ม ความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบพคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบพคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือที่ำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชุมั่วคราวเน่ืองจากเป็นผู้ที่ ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบ ยบที่ ่
รัฐมนตร วา่การกระที่รวงการคลังกำาหนดตามที่ ่ประกาศเผยแพื้รใ่นระบบเครือข่ายสารสนเที่ศของกรม
บัญชุม กลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบพคคลซ่ึงถูกระบพชุมื่อไว้ในบัญชุม รายชุมือ่ผู้ที่ิำงงานและได้แจ้งเว ยนชุมื่อให้เป็นผู้ที่ิำงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเที่ศของกรมบัญชุม กลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบพคคลที่ ่ผู้ที่ิำงงานเป็นหพ้น
ส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ม อำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบพคคลนัำนด้วย 

                 ๖. ม คพณสมบัติและไม่ม ลักษณะตอ้งห้ามตามที่ ่คณะกรรมการนโยบายการจดัซืำอจัดจา้งและการ
บริหารพื้ัสดพภาครัฐกำาหนดในราชุมกจิจานพเบกษา 

                 ๗. เป็นบพคคลธรรมดาหรือนิติบพคคลผู้ม อาชุม พื้รับจ้างงานที่ ่ประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ดงักลา่ว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้ม ผลประโยชุมน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่ ่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงาน 

ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระที่ำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ครัำงน ำ 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิที่ธิ์หรือความคพ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึำนศาลไที่ย เว้นแต่ รฐับาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้ม คำาสั่งให้สละเอกสิที่ธิ์และความคพ้มกนัเชุม่นว่านัำน 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงที่ะเบ ยนในระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กที่รอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชุม กลาง 

                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงที่ะเบ ยนในระบบจัดซืำอจัดจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กที่รอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชุม กลาง ตามที่ ่คณะ
กรรมการ       ป.ป.ชุม. กำาหนด 

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชุม รายรับรายจา่ยหรือแสดงบัญชุม รายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถ้วนในสาระสำาคัญ ตามที่ ่คณะกรรมการ ป.ป.ชุม. กำาหนด 

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชุม ธนาคาร เว้นแต่
การจา่ยเงินแต่ละครัำงซ่ึงม มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาที่คู่สัญญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่ ่คณะ
กรรมการ ป.ป.ชุม. กำาหนด 



                 ๑๔. ผู้เสนอราคาต้องม ผลงานที่ ่เก ่ยวข้องกับการสำาราวจหานำำาสูญเส ยจากหน่วยงานของรัฐ 
และเป็นผลงานที่ ่ผ่านมาไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันเสนอราคา 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่างระบบจัดซืำอจัดจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กที่รอนิกส์ ใน
วันที่ ่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซืำอเอกสารประกวดราคาดว้ยอิเล็กที่รอนิกส์ ในราคาชุมพดละ ๒๑๔.๐๐ 
บาที่ ผา่นที่างระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กที่รอนิกส์และชุมำาระเงินผ่านที่างธนาคาร ตัำงแต่วันที่ ่
........................ ถึงวันที่ ่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านที่างระบบจัดซืำอจัดจา้งภาครฐัดว้ย
อิเล็กที่รอนิกส์ ได้ภายหลังจากชุมำาระเงินเป็นที่ ่เร ยบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอ ยดได้ที่ ่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามที่างโที่รศัพื้ที่ห์มายเลข ๐-๗๗๒๐-๐๕๑๗ ในวันและเวลาราชุมการ

                ผู้สนใจต้องการที่ราบรายละเอ ยดเพื้ิ่มเติมเก ่ยวกับรายละเอ ยดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ผา่นที่างอ เมล์ 555106@pwa.co.th หรือชุม่องที่างตาม
ที่ ่กรมบัญชุม กลางกำาหนดภายในวันที่ ่ ........................ โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔จะชุม ำแจงราย
ละเอ ยดดังกลา่วผา่นที่างเว็บไซต์ www.pwa.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ่
........................ 
  

  ประกาศ ณ วันที่ ่         กพมภาพื้ันธ์ พื้.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  
  

(นายบพญยก คงกจิ) 
    ผู้อำานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ 

  
  
 

  

หมายเหตพ  ผู้ประกอบการสามารถจดัเตร ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ่ ๒) ในระบบ e-GP ไดต้ัำงแต่วนัที่ ่ซืำอเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  

  



           

เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิ ประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ (e-bidding) 
 เลขที่ ่ ........................   

การจา้งสำารวจหานำำาสูญเส ย ในพื้ืำนที่ ก่ารประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพมพื้ร    
ตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔   

ลงวันที่ ่         กพมภาพื้ันธ์ ๒๕๖๑   

                  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ซ่ึงต่อไปน ำเร ยกว่า "หน่วยงาน" ม ความประสงค์จะ ประกวดราคาจา้ง
สำารวจหานำำาสูญเส ย ในพื้ืำนที่ ่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพมพื้ร ด้วยวิธ ประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ (e-bidding)
ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพมพื้ร โดยม ข้อแนะนำาและข้อกำาหนดดังต่อไปน ำ 

                 ๑.     เอกสารแนบที่้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์  
                          ๑.๑     รายละเอ ยดและขอบเขตของงาน  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ ่กำาหนดไว้ในระบบจัดซืำอจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กที่รอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญามาตรฐานหน่วยงาน  
                          ๑.๔     แบบหนังสือคำำาประกัน  

 (๑)   หลักประกันสัญญา  
 ๑.๕     บที่นิยาม  

                                    (๑)   ผู้ที่ ่ม ผลประโยชุมน์รว่มกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชุม เอกสารที่ ่กำาหนดไว้ในระบบจัดซืำอจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กที่รอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชุม เอกสารสว่นที่ ่ ๑  
                                    (๒)   บัญชุม เอกสารสว่นที่ ่ ๒  
                          ๑.๗     บัญชุม แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา(สำาหรับผู้รับจ้างกรอก) 
                 ๒.    คพณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  

                          ๒.๑     ม ความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบพคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบพคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือที่ำาสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชุมั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบ ยบที่ ่
รฐัมนตร ว่าการกระที่รวงการคลังกำาหนดตามที่ ่ประกาศเผยแพื้ร่ในระบบเครือข่ายสารสนเที่ศของกรมบัญชุม กลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบพคคลซ่ึงถูกระบพชุมื่อไว้ในบัญชุม รายชุมื่อผู้ที่ิำงงานและได้แจ้งเว ยนชุมื่อให้เป็นผู้ที่ิำง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเที่ศของกรมบัญชุม กลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบพคคลที่ ่ผู้ที่ิำงงานเป็นหพ้น
สว่นผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ม อำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบพคคลนัำนด้วย 
                          ๒.๖     ม คพณสมบัติและไม่ม ลักษณะต้องห้ามตามที่ ่คณะกรรมการนโยบายการจัดซืำอจัดจ้าง
และการบริหารพื้ัสดพภาครฐักำาหนดในราชุมกจิจานพเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นบพคคลธรรมดาหรือนิติบพคคลผู้ม อาชุม พื้รับจ้างงานที่ ่ประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์
ดงักล่าว 



                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้ม ผลประโยชุมน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ ่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วย
งาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระที่ำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ครัำงน ำ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิที่ธิ์หรือความคพ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึำนศาลไที่ยเว้นแต่
รฐับาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้ม คำาสั่งให้สละเอกสิที่ธิ์และความคพ้มกันเชุม่นว่านัำน 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงที่ะเบ ยนในระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กที่รอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชุม กลาง 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงที่ะเบ ยนในระบบจัดซืำอจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กที่รอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชุม กลาง ตามที่ ่คณะ
กรรมการ ป.ป.ชุม. กำาหนด 
                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชุม รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชุม 
รายรบัรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ ตามที่ ่คณะกรรมการ ป.ป.ชุม. กำาหนด 
                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชุม ธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัำงซ่ึงม มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาที่คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่ ่คณะกรรมการ
ป.ป.ชุม. กำาหนด 
                          ๒.๑๔     ผู้เสนอราคาต้องม ผลงานที่ ่เก ่ยวข้องกับการสำาราวจหานำำาสูญเส ยจากหน่วยงาน
ของรัฐ และเป็นผลงานที่ ่ผ่านมาไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันเสนอราคา 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพื้ร้อมกับการเสนอราคาที่างระบบจัดซืำอจัด
จา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กที่รอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ่ ๑ อย่างน้อยต้องม เอกสารดงัต่อไปน ำ 
                                   (๑)    ในกรณ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบพคคล 
                                           (ก)   ห้างหพ้นส่วนสามัญหรอืห้างหพ้นส่วนจำากดั ให้ยื่นสำาเนาหนังสือรับรองการ
จดที่ะเบ ยนนิติบพคคล บัญชุม รายชุมื่อหพ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ม อำานาจควบคพม (ถ้าม ) พื้รอ้มที่ัำงรับรองสำาเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัที่จำากัดหรือบริษัที่มหาชุมนจำากัด ให้ยื่นสำาเนาหนังสือรับรองการจด
ที่ะเบ ยนนิติบพคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชุม รายชุมื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้ม อำานาจควบคพม (ถ้าม ) และบัญชุม ผู้ถือหพ้น
รายใหญ่ (ถ้าม ) พื้รอ้มที่ัำงรับรองสำาเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบพคคลธรรมดาหรือคณะบพคคลที่ ่มิใชุม่นิติบพคคล ให้ยื่น
สำาเนาบัตรประจำาตัวประชุมาชุมนของผู้นัำน สำาเนาข้อตกลงที่ ่แสดงถึงการเข้าเป็นหพ้นส่วน (ถ้าม ) สำาเนาบัตรประจำาตัว
ประชุมาชุมนของผู้เป็นหพ้นส่วน หรือสำาเนาหนังสือเดินที่างของผู้เป็นหพ้นส่วนที่ ่มิได้ถือสัญชุมาติไที่ย พื้ร้อมที่ัำงรับรอง
สำาเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ ร่ะบพไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้รว่มค้า แล้วแต่กรณ  
                                   (๔)    เอกสารเพื้ิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๔.๑)   สำาเนาใบที่ะเบ ยนพื้าณิชุมย์
                                           (๔.๒)   สำาเนาใบที่ะเบ ยนภาษ มูลค่าเพื้ิ่ม 
                                   (๕)    บัญชุม เอกสารสว่นที่ ่ ๑ ที่ัำงหมดที่ ่ได้ยื่นพื้ร้อมกบัการเสนอราคาที่างระบบจัดซืำอ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กที่รอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) 
                                           ที่ัำงน ำ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชุม เอกสารส่วนที่ ่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กที่รอนิกส์จะสร้างบัญชุม เอกสารส่วนที่ ่ ๑ ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชุม เอกสารส่วนที่ ่  ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) 



                          ๓.๒    ส่วนที่ ่ ๒ อย่างน้อยต้องม เอกสารดงัต่อไปน ำ 
                                   (๑)    ในกรณ ที่ ่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำานาจให้บพคคลอื่นกระที่ำาการแที่นให้แนบหนังสือ
มอบอำานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตตามกฎหมาย โดยม หลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำานาจและผู้รับมอบอำานาจ
ที่ัำงน ำ หากผู้รับมอบอำานาจเป็นบพคคลธรรมดาตอ้งเป็นผู้ที่ ่บรรลพนิตภิาวะตามกฎหมายแลว้เที่่านัำน 
                                   (๒)    เอกสารเพื้ิ่มเติมอื่นๆ
                                           (๒.๑)   สำาเนาหนังสือรับรองผลงานพื้ร้อมสำาเนาสัญญาและบัญชุม ปริมาณงาน
ตามผลงานที่ ใ่ชุม้ยื่นเสนอราคา
                                           (๒.๒)   บัญชุม แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
  
                                   (๓)    บัญชุม เอกสารสว่นที่ ่ ๒ ที่ัำงหมดที่ ่ได้ยื่นพื้ร้อมกบัการเสนอราคาที่างระบบจัดซืำอ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กที่รอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) 
                                           ที่ัำงน ำ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชุม เอกสารส่วนที่ ่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กที่รอนิกส์จะสร้างบัญชุม เอกสารส่วนที่ ่ ๒ ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชุม เอกสารส่วนที่ ่  ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่างระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กที่รอนิกส์ตามที่ ่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์น ำ โดยไม่ม เงื่อนไขใดๆ ที่ัำงสิำน และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พื้ร้อมที่ัำงหลักฐานแสดงตัวตนและที่ำาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาที่และเสนอราคาได้เพื้ ยงครัำงเด ยวและ
ราคาเด ยวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ ่ระบพไว้ที่้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ที่ัำงน ำ ราคารวมที่ ่เสนอจะต้องตรงกันที่ัำงตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้
ถือตัวหนังสือเป็นสำาคัญ โดยคิดราคารวมที่ัำงสิำนซ่ึงรวมค่าภาษ มูลค่าเพื้ิ่ม ภาษ อากรอื่น และค่าใชุม้จ่ายอื่นๆ ที่ัำงปวง
ไวแ้ล้ว 
                                   ราคาที่ ่เสนอจะต้องเสนอกำาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ วัน ตัำงแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกำาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชุมอบราคาที่ ต่นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
                          ๔.๓      ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการแล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน (นับ
ตัำงแต่ วนัที่ ่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอ ยด ฯลฯ
ให้ถ ่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กที่รอนิกส์ที่ัำงหมดเส ยก่อนที่ ่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กที่รอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่างระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กที่รอนิกส์ ในวันที่ ่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กที่รอนิกส์เป็นเกณฑ์  
                          เมื่อพื้้นกำาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดที่ำาเอกสารสำาหรับใชุม้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภที่ PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชุมอบตรวจสอบความครบ
ถ้วน ถูกต้อง และชุมัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่ ่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื้ื่อ
เป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานผ่านที่างระบบจัดซืำอจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กที่รอนิกส์ 



                          ๔.๗    คณะกรรมการพื้ิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์จะดำาเนินการตรวจสอบ
คพณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ ่ม ผลประโยชุมน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ ่ม ผลประโยชุมน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชุมื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ ่ม ผลประโยชุมน์ร่วมกันนัำนออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพื้ิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่ ่ม การพื้ิจารณาข้อเสนอ ม ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระที่ำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชุมื่อว่าม การกระที่ำาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรม
การฯ จะตัดรายชุมื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนัำนออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และหน่วยงานจะพื้ิจารณาลงโที่ษผู้ยื่นข้อ
เสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่ิำงงาน เว้นแต่หน่วยงานจะพื้ิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนัำนมิใชุม่เป็นผู้ริเริ่มให้ม การกระที่ำา
ดงักล่าวและได้ให้ความร่วมมอืเป็นประโยชุมน์ต่อการพื้จิารณาของหน่วยงาน  
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน ำ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ่ระบพไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่ ่เสนอจะต้องเป็นราคาที่ ่รวมภาษ มูลคา่เพื้ิ่ม และภาษ อื่นๆ (ถ้าม ) รวมค่า
ใชุมจ้่ายที่ัำงปวงไว้ดว้ยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงที่ะเบ ยนเพื้ื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่ ่กำาหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่ ่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและที่ำาความเข้าใจในระบบและวิธ การเสนอราคาด้วย
วธิ ประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ ของกรมบัญชุม กลางที่ ่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิที่ธิในการพื้จิารณา 
                          ๕.๑     ในการพื้ิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ครัำงน ำ หน่วยงานจะ
พื้จิารณาตดัสินโดยใชุม้หลักเกณฑ์ ราคา  
                          ๕.๒     การพื้ิจารณาผู้ชุมนะการยื่นข้อเสนอ
                                   กรณ ใชุม้หลักเกณฑร์าคาในการพื้ิจารณาผู้ชุมนะการยื่นข้อเสนอ หน่วยงาน จะพื้จิารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดม คพณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพื้ิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์จะไม่รับพื้ิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัำน เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารที่างเที่คนิคหรือรายละเอ ยดคพณลกัษณะเฉพื้าะของพื้ัสดพที่ จ่ะจ้างไม่ครบถ้วน หรอืเสนอรายละเอ ยดแตกตา่ง
ไปจากเงื่อนไขที่ ่หน่วยงานกำาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ ในส่วนที่ ่มิใชุม่สาระสำาคัญ
และความแตกต่างนัำนไม่ม ผลที่ำาให้เกิดการได้เปร ยบเส ยเปร ยบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพื้ลาดเล็ก
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพื้ิจารณาผ่อนปรนการตดัสิที่ธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนัำน 
                          ๕.๔     หน่วยงานสงวนสิที่ธิไม่พื้ิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ม การผ่อนผัน ใน
กรณ ดังตอ่ไปน ำ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชุมื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนัำนในบัญชุม ผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กที่รอนิกส์ที่างระบบจัดซืำอจัดจา้งด้วยอิเล็กที่รอนิกส์ หรอืบัญชุม รายชุมือ่ผู้ซืำอเอกสารประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์
ที่างระบบการจดัซืำอจัดจา้งดว้ยอิเล็กที่รอนิกส์ของหน่วยงาน 
                                   (๒)    ไม่กรอกชุมื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาที่างระบบจัดซืำอจัดจ้างด้วย
อิเล็กที่รอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอ ยดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ่กำาหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กที่รอนิกส์ที่ ่เป็นสาระสำาคัญ หรือม ผลที่ำาให้เกิดความได้เปร ยบเส ยเปร ยบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  



                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์หรือในการที่ำาสัญญา คณะกรรมการ
พื้ิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์หรือหน่วยงาน ม สิที่ธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชุม ำแจงข้อเที่็จจริงเพื้ิ่มเติมได้
หน่วยงานม สิที่ธิที่ ่จะไมร่ับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ที่ำาสัญญา หากข้อเที่็จจริงดังกลา่วไม่ม ความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
                          ๕.๖     หน่วยงานที่รงไว้ซ่ึงสิที่ธิที่ ่จะไม่รับราคาต่ำาสพด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่ ่
เสนอที่ัำงหมดก็ได้ และอาจพื้ิจารณาเลือกจ้างในจำานวน หรือขนาด หรือเฉพื้าะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์โดยไม่พื้ิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สพดแต่จะพื้ิจารณา ที่ัำงน ำ เพื้ื่อประโยชุมน์ของ
ที่างราชุมการเป็นสำาคัญ และให้ถือว่าการตดัสินของหน่วยงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเร ยกร้องค่าใชุม้จ่าย หรือ
ค่าเส ยหายใดๆ มิได้ รวมที่ัำงหน่วยงานจะพื้ิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์และลงโที่ษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ที่ิำงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ ่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากม เหตพที่ ่เชุมื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอ
กระที่ำาการโดยไม่สพจริต เชุม่น การเสนอเอกสารอันเป็นเที่็จ หรือใชุม้ชุมื่อบพคคลธรรมดา หรือนิติบพคคลอื่นมายื่นข้อ
เสนอแที่น เป็นต้น 
                                ในกรณ ที่ ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ ่เสนอราคาต่ำาสพด เสนอราคาต่ำาจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ได ้คณะกรรมการพื้ิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์
หรือหน่วยงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัำนชุม ำแจงและแสดงหลักฐานที่ ่ที่ำาให้เชุมื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำาเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำาชุม ำแจงไม่เป็นที่ ่รับฟงงได้ หน่วยงาน ม สทิี่ธิที่ ่จะไมร่ับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัำน ที่ัำงน ำ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ม สิที่ธิเร ยกร้องค่าใชุม้จ่ายหรือค่าเส ย
หายใดๆ จากหน่วยงาน 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กที่รอนิกส์ หากปรากฏว่าม การกระที่ำาที่ ่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ ่ชุมนะการประกวดราคาหรือที่ ่ได้รับการคัด
เลือกม ผลประโยชุมน์ร่วมกัน หรือม ส่วนได้เส ยกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ ่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระที่ำาการที่พจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา 

                 ๖.     การที่ำาสัญญาจา้ง 
                               ผู้ชุมนะการประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์จะต้องที่ำาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบพใน
ข้อ ๑.๓ หรือที่ำาข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ ่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลัก
ประกันสัญญาเป็นจำานวนเงินเที่่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ ่ประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ได้ ให้หน่วยงาน
ยดึถือไว้ในขณะที่ำาสัญญา โดยใชุมห้ลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังตอ่ไปน ำ  
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เชุม็คหรือดราฟที่์ที่ ธ่นาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยงาน โดยเป็นเชุม็คลงวันที่ ่ที่ ่ที่ำาสัญญา

หรือก่อนหน้านัำน ไม่เกิน ๓ วนั ที่ำาการของที่างราชุมการ 
                          ๖.๓     หนังสือคำำาประกันของธนาคารภายในประเที่ศ ตามแบบหนังสือคำำาประกัน ดงัระบพใน
ข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคำำาประกันอิเล็กที่รอนิกสต์ามวธิ การที่ ่กรมบัญชุม กลางกำาหนด 
                          ๖.๔     หนังสือคำำาประกันของบริษัที่เงินที่พน หรือบริษัที่เงินที่พนหลักที่รัพื้ย์ที่ ่ได้รับอนพญาตให้
ประกอบกิจการเงินที่พนเพื้ื่อการพื้าณิชุมย์และประกอบธพรกิจคำำาประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย
ตามรายชุมื่อบริษัที่เงินที่พนที่ ่ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยแจ้งเว ยนให้ที่ราบ โดยอนพโลมให้ใชุม้ตามตัวอย่างหนังสือคำำา
ประกันของธนาคารที่ ่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด ดังระบพในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พื้นัธบัตรรัฐบาลไที่ย 
                          หลักประกันน ำจะคืนให้ โดยไม่ม ดอกเบ ำยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ ่ผู้ชุมนะการประกวด
ราคาอิเล็กที่รอนิกส์ (ผู้รบัจ้าง) พื้้นจากข้อผูกพื้ันตามสัญญาจา้งแล้ว 
                          หลักประกันน ำจะคืนให้ โดยไม่ม ดอกเบ ำย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซ่ึงหน่วยงาน ได้รับมอบ
ไวแ้ล้ว 



                 ๗.    ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 
                         หน่วยงานจะจ่ายค่าจ้างซ่ึงได้รวมภาษ มูลค่าเพื้ิ่ม ตลอดจนภาษ อื่น ๆ และค่าใชุม้จ่ายที่ัำงปวง
แล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ่ได้รับการคัด้ลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๖ งวด(จ่ายตามความก้าวหน้าของ
งาน) 

                 ๘.    อัตราคา่ปรับ 
                          ๘.๑     กรณ ที่ ่ผู้รับจ้างนำางานที่ ่รับจ้างไปจ้างชุม่วงให้ผู้อื่นที่ำาอ กที่อดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนพญาต
จากหน่วยงาน จะกำาหนดค่าปรับสำาหรับการฝ่าฝืนาฝ่าฝังนดังกล่าวเป็นจำานวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างชุม่วง
นัำน
 
                          ๘.๒     คา่ปรับตามแบบร่างขอบเขตงานแนบที่้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์

                ๙.    การรับประกันความชุมำารพดบกพื้ร่อง 
                          ผู้ชุมนะการประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์ซ่ึงได้ที่ำาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือที่ำาสัญญาจ้าง ตาม
แบบ ดังระบพในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณ  จะต้องรับประกันความชุมำารพดบกพื้ร่องของงานจ้างที่ ่เกิดขึำนภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า - ปี    นับถัดจากวันที่ ่หน่วยงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องร บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใชุม้การได้ด 
ดงัเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ ่ไดร้ับแจ้งความชุมำารพดบกพื้ร่อง  

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิที่ธใินการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                           ๑๐.๑   เงินค่าจ้างสำาหรับงานจ้างครัำงน ำ ได้มาจาก เงินงบประมาณที่ำาการประจำาปี พื้.ศ.
๒๕๖๑
                           การลงนามในสัญญาจะกระที่ำาได้ต่อเมื่อ หน่วยงาน ได้รับอนพมัติเงินค่าจ้างจาก
เงินงบประมาณที่ำาการประจำาปี พื้.ศ.๒๕๖๑ แล้วเที่่านัำน  
                                     
                          ๑๐.๒   เมื่อหน่วยงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำาสิ่งของมาเพื้ื่องานจา้งดังกลา่วเข้ามาจากตา่งประเที่ศ
และของนัำนต้องนำาเข้ามาโดยที่างเรือในเส้นที่างที่ ่ม เรือไที่ยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ ่รัฐมนตร 
ว่าการกระที่รวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
เสริมการพื้าณชิุมยนาว  ดังน ำ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนำาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเที่ศ ต่อกรมเจ้าที่่า
ภายใน ๗ วัน นับตัำงแต่วันที่ ่ผู้รับจ้างสั่งหรือซืำอของจากต่างประเที่ศ เว้นแต่เป็นของที่ ่รัฐมนตร ว่าการกระที่รวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรที่พกโดยเรืออื่นได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรที่พกโดยเรือไที่ย หรือเรือที่ ่ม สิที่ธิเชุม่นเด ยวกับเรือ
ไที่ย จากต่างประเที่ศมายังประเที่ศไที่ย เว้นแต่จะได้รับอนพญาตจากกรมเจ้าที่่า ให้บรรที่พกสิ่งของนัำน โดยเรืออื่นที่ ่
มิใชุม่เรือไที่ย ซ่ึงจะต้องได้รับอนพญาตเชุม่นนัำนก่อนบรรที่พกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ ่รัฐมนตร ว่าการกระที่รวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรที่พกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณ ที่ ่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ดว้ยการส่งเสริมการพื้าณชิุมยนาว  
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงหน่วยงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปที่ำาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ ่ที่างราชุมการกำาหนดดังระบพไว้ในข้อ ๗ หน่วยงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเร ยกร้องจากผู้ออก
หนังสือคำำาประกันการยื่นข้อเสนอที่ันที่  และอาจพื้ิจารณาเร ยกร้องให้ชุมดใชุม้ความเส ยหายอื่น (ถ้าม ) รวมที่ัำงจะ
พื้จิารณาให้เป็นผู้ที่ิำงงานตามระเบ ยบกระที่รวงการคลังว่าดว้ยการจดัซืำอจัดจา้งและการบริหารพื้สัดพภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   หน่วยงานสงวนสิที่ธิ์ที่ ่จะแก้ไขเพื้ิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำาหนดในแบบสัญญาให้เป็น
ไปตามความเห็นของสำานักงานอัยการสูงสพด (ถ้าม ) 



                          ๑๐.๕   ในกรณ ที่ ่เอกสารแนบที่้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กที่รอนิกส์น ำ ม ความขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำาวินิจฉัยของหน่วยงาน คำาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่ ่สพด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่ม สิที่ธิเร ยกรอ้งค่าใชุมจ้่ายใดๆ เพื้ิ่มเติม 
                          ๑๐.๖   หน่วยงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณ ต่อไปน ำได้ โดยที่ ่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เร ยกร้องคา่เส ยหายใดๆ จากหน่วยงานไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่ ่จะใชุม้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพื้ ยงพื้อที่ ่
จะที่ำาการจดัจ้างครัำงน ำต่อไป 
                                   (๒)    ม การกระที่ำาที่ ่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ ่ชุมนะการจัดจ้างหรือที่ ่ได้รับการคัด
เลือกม ผลประโยชุมน์ร่วมกัน หรือม ส่วนได้เส ยกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ ่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระที่ำาการที่พจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา 
                                   (๓)    การที่ำาการจัดจ้างครัำงน ำต่อไปอาจก่อให้เกิดความเส ยหายแก่หน่วยงาน หรือ
กระที่บต่อประโยชุมน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณ อื่นในที่ำานองเด ยวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ ่กำาหนดในกฎกระที่รวง ซ่ึง
ออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจัดซืำอจดัจ้างและการบริหารพื้ัสดพภาครฐั 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบ ยบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการจา้ง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างตอ้งปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก่ฎหมายและระเบ ยบได้กำาหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          หน่วยงาน สามารถนำาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ ่ได้รับการคดั
เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื้ื่อนำามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ที่ัำงน ำ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ ่ได้รับการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ่กำาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือที่ำาสัญญากับหน่วยงาน ไว้ชุมัว่คราว
  

การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๔ 
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