
 

                                                 
                          ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเลขที ่กจห.      /๒๕60 

              เรื่อง  ประกวดราคาจ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล                                    
                    การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  

                                             ----------------------------- 
 

          ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  

           ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   1..ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ                 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
   2..ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ 
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
   3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น          
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   4..ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม              
   5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีผลงานการติดตั้งหรือการบ ารุงรักษาฯ ระบบเครือข่าย ให้แก่
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชน อย่างน้อย ๑ สัญญา โดยมีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาทต่อปี 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  
   6..ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีพนักงานที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีใบประกาศนียบัตร 
(Certified CCNP) หรือสูงกว่าในการวิเคราะห์ปัญหาและบ ารุงรักษาฯ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ กปภ. ติดตั้ง    
ใช้งานยี่ห้อ Cisco อย่างน้อย 1 คน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับข้อ 7 – ข้อ 9 
   7..ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีพนักงานที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีใบประกาศนียบัตร 
(Certified JNCIS-ENT) หรือสูงกว่าในการวิเคราะห์ปัญหาและบ ารุงรักษาฯ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ กปภ. 
ติดตั้งใช้งานยี่ห้อ Juniper อย่างน้อย 1 คน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับข้อ 6 ข้อ 8 และข้อ 9 
   8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีพนักงานที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีใบประกาศนียบัตร 
(Certified HP ASE) หรือสูงกว่า ในการวิเคราะห์ปัญหาและบ ารุงรักษาฯ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ กปภ. ติดตั้ง
ใช้งานยี่ห้อ HP อย่างน้อย 1 คนและต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 
   9.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์  ไม่น้อยกว่า 
๓ ปี และมีใบประกาศนียบัตร (Certification RHCE) ในการวิเคราะห์ปัญหาและบ ารุงรักษาฯ ระบบจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอุปกรณ์เก็บรักษาความลับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ กปภ. ติดตั้งใช้งาน   
อย่างน้อย ๑  คน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับข้อ 6 - ข้อ 8  
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  10.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการที่เป็นของผู้รับจ้างหรือตัวแทนที่กระจายอยู่ใน   
ส่วนภูมิภาคครอบคลุมสถานที่ตั้ง กปภ.ข. ๑ - ๑๐ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง เสนอมาให้ กปภ.พิจารณาโดยระบุ
สถานที่ตั้ง เบอร์โทร, เจ้าหน้าที่เทคนิค, ขั้นตอนการรับแจ้ง ความรับผิดชอบของแต่ละศูนย์ฯ 
                         การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประสานงานและรายละเอียดการติดต่อข้างต้น ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
      11.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  ๑2.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๑3.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน    
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

        ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่      พฤษภาคม 2560 
ระหว่างเวลา  09.๓0 น. ถึงเวลา  1๐.30 น. ณ  ห้องประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ ส านักงานใหญ่  
การประปาส่วนภูมิภาค 

         ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 
42,800.-บาท (ค่าเอกสาร  40,000.-บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 2,800.-บาท) ได้ที่กองจัดหา  การประปาส่วนภูมิภาค  
ระหว่างวันที่       เมษายน  2560 ถึงวันที่       พฤษภาคม  2560 ในวันท าการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา   
15.00 น. ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อช าระเงินแล้ว  กปภ. จะไม่คืนให้ ยกเว้น
กรณีท่ี  กปภ. ยกเลิกโครงการ  

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2551-8121-6 ในวันและเวลาท าการ 
 

  
            ประกาศ   ณ   วันที่        เมษายน  พ.ศ.  2560  
 
 
 

             (นายวรวุฒิ  เป้าศิลา) 
          ผูช้่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)  ปฏิบัติงานแทน 

            ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 

 
 
 
 

             



               
 

                     เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี  กจห.      /2560                                     
           งานจ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค  
                  ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่  กจห.      /๒๕60  ลงวันที่       เมษายน 2560 
                                              --------------------------------------------------------- 

การประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่ งต่อไปนี้ เรียกว่า  “กปภ .”.มีความประสงค์จะประกวดราคา                   
จ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์               
(e-Auction) ณ  ส านักงานใหญ่  กปภ.โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
1.1  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                               1.2  ขอบเขตงานจ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล กปภ. 
                          1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                          1.4  แบบสัญญาจ้าง 

                1.5  แบบหนังสือค้ าประกัน 
 (1)  หลักประกันซอง  
 (2)  หลักประกันสัญญา 

                           1.6  บทนิยาม 
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   

                           1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

                           ๑.๘  …………………………………………..ฯลฯ............................................................... 
 
              ๒.   คณุสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา 

  2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

  ๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรายอ่ืน  
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ เสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์                      
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง                      
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.6 
                          ๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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        2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีผลงานการติดตั้งหรือการบ ารุงรักษาฯ ระบบเครือข่าย ให้แก่
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชน อย่างน้อย ๑ สัญญา โดยมีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาทต่อปี 
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  
   2.6 ผู้ ป ระส งค์ จ ะ เส น อราค าจะต้ อ งมี พ นั ก งาน ที่ มี ป ระสบ การณ์ ไม่ น้ อ ยกว่ า  3  ปี                              
มีใบประกาศนียบัตร (Certified CCNP) หรือสูงกว่าในการวิเคราะห์ปัญหาและบ ารุงรักษาฯ ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลที่ กปภ. ติดตั้งใช้งานยี่ห้อ Cisco อย่างน้อย 1 คน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับข้อ 2.7 – ข้อ 2.9 
   2 .7  .ผู้ ป ระส งค์ จะ เสนอราคาจะต้ อ งมี พนั ก งานที่ มี ป ระสบ การณ์ ไม่ น้ อยกว่ า  3  ปี                           
มีใบประกาศนียบัตร (Certified JNCIS-ENT) หรือสูงกว่าในการวิเคราะห์ปัญหาและบ ารุงรักษาฯ ระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลที่ กปภ. ติดตั้งใช้งานยี่ห้อ Juniper อย่างน้อย 1 คน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับข้อ 2.6 ข้อ 2.8 
และข้อ 2.9 
   2 .8  ผู้ ป ระส งค์ จ ะ เสน อราค าจะต้ อ ง มี พนั ก งาน ที่ มี ป ระสบ การณ์ ไม่ น้ อยกว่ า  3  ปี                              
มีใบประกาศนียบัตร (Certified HP ASE) หรือสูงกว่า ในการวิเคราะห์ปัญหาและบ ารุงรักษาฯ ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลที่ กปภ. ติดตั้งใช้งานยี่ห้อ HP อย่างน้อย 1 คนและต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับข้อ 2.6 ข้อ 2.7 และข้อ 2.9 
   2.9  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์  ไม่น้อย
กว่า ๓ ปี และมีใบประกาศนียบัตร (Certification RHCE) ในการวิเคราะห์ปัญหาและบ ารุงรักษาฯ ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอุปกรณ์เก็บรักษาความลับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่ กปภ. ติดตั้ง               
ใช้งาน  อย่างน้อย ๑  คน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับข้อ 2.6 - ข้อ 2.8  
            ๒.10  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการที่เป็นของผู้รับจ้างหรือตัวแทนที่กระจายอยู่ใน
ส่วนภูมิภาคครอบคลุมสถานที่ตั้ง กปภ.ข. ๑ - ๑๐ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง เสนอมาให้ กปภ.พิจารณาโดยระบุ
สถานที่ตั้ง เบอร์โทร, เจ้าหน้าที่เทคนิค, ขั้นตอนการรับแจ้ง ความรับผิดชอบของแต่ละศูนย์ฯ 
            การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประสานงานและรายละเอียดการติดต่อข้างต้น ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
                     ๒.11  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

            ๒.๑2  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ          
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-Gp)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
     ๒.๑3  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกนิสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
  3.  หลักฐานการเสนอราคา 

     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ  
      3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
              (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                         ก . ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้ างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง                   
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                     ข.บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                
 

 
3/(2)ในกรณี... 
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                                 (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล     
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

  (๓)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงคเ์สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด   
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้รวมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
                                  (4)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม   
                                  (5)   บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7(1) 

3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                 (๑)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง           
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
                                   (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคา              
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 

              (๓)  หลักประกันซอง ตามข้อ  5 
              (๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
              (๕)  ต้นฉบับหนงัสือรับรองผลงานการบ ารุงรักษาฯ ตามขอบเขตของงานข้อ  8.2.1   

ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานผู้ว่าจ้างตามสัญญานั้น ๆ พร้อมแนบส าเนาสัญญาการบ ารุงรักษาฯ ระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล  ที่แสดงให้เห็นมูลค่างาน  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (6)  รายชื่อพนักงานตามขอบเขตของงานข้อ 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 และ ข้อ 8.2.5 
พร้อมหลักฐานประวัติการท างาน การศึกษาและเอกสารแสดงความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน
แต่ละคน 

   (7)  เอกสารรายละเอียดศูนย์บริการหรือตัวแทน ตามขอบเขตของงานข้อ 4.2.1  
                        (8)  จัดท าตารางเปรียบเทียบข้อก าหนด กปภ. กับข้อเสนอของผู้เสนอราคา ให้ครบทุก

รายการ  พร้อมระบุหมายเลขหน้าเอกสารอ้างอิงของแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน 
                                    

4.  การเสนอราคา 
                              ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้ง  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
                             4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...90…วัน  นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้   
                             4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดระยะเวลาด าเนินการจ้างบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล   การประปาส่วนภูมิภาค  แล้วเสร็จภายใน 1 ปี  นับจากวันที่                     
1 มิถุนายน  2560  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561                                                                                                       
                             4.๔ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
                             ๔/๔.๕ ผู้ประสงค์….. 
 



 
                                                                    -  ๔  - 
                  
                         ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  กจห........./๒๕60” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  ในวันที่……..พฤษภาคม  2560 ระหว่างเวลา 09.๓0 น.  ถึงเวลา       
1๐.30 น. ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ ส านักงานใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาค 

                 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
        คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลระโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.6 (1) ณ  วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ  3.2   และแจ้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดที่มี
หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือมีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา  
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและ  กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น   เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน            
3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา ให้ถือ
เป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่ากระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น  
และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือ ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน              
เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนด วัน  เวลาและสถานที่              
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ 
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ.                                             
       4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้น 
ที่  20,330,000.- บาท 
                                                                                                                    ๕/(๓) ราคาที่..... 



 
 

-  ๕  - 
 
 

(3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                               (๔)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคาโดยราคาที่ 

เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 40,๐๐๐.-บาท  จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 40,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท้าย
ที่เสนอลดแล้ว 
   (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวดราคาฯ  เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุดแล้ว 
   (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวัน
เสนอราคา 

(๙)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่...........พฤษภาคม ๒๕60  ตั้งแต่เวลา 
...............น.  เปน็ต้นไป ท้ังนี้ จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้ วนั เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕)   
ให้ทราบต่อไป 
           (๑๐)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บ ไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 

5. หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคจ านวน 

1,016,500.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ                 
ค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้                                                                                                         

5.1  เงินสด 
5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายแก่ กปภ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
                         5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (1)  

    5.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕(๑) 
 
 
           ๖/๕.๕ พันธบัตร...... 
 
     

http://www.gprocurement.go.th/


-  ๖  - 
 
                         5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ. จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคา
ต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  กปภ. จะพิจารณาตัดสินด้วย 

ราคารวมเป็นเกณฑ์ตัดสิน 
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐาน 

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3   หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กปภ. 
เท่านั้น 

6.3 กปภ.  ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ  
กปภ. 

(๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอ่ืน 

6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ  กปภ. มีสิทธิให้ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา  ชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ  หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕  กปภ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด 
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
ของทาง  กปภ. เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ. เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  มิได้ รวมทั้ง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน     
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

       ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด   เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้     
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ. จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ มี
สิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้เสร็จสมบูรณ์         
หากค าชี้แจงไม่เป็นทีร่ับฟังได้  กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
 

           ๗/๖.๖ ในกรณี....... 
 



-  ๗  - 
 
 
                          ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ  
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ มีสิทธิเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.6  กปภ.  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าวและ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

7.  การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข้อ  1.5  กับ  กปภ.  ภายใน…7…วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ....5….....ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้  
กปภ. ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

7.1  เงินสด 
7.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  กปภ.  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  

3  วันท าการของทางราชการ    
       7.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุ 
ในข้อ  1.5 (2)       

     7.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินลงทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2) 
            7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก               
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
      กปภ. จะช าระค่าจ้างเป็นรายงวด  (3 เดือนต่องวด) งวดละเท่า  ๆ  กัน  จ านวน   4  งวด  

โดยจะช าระให้หลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างของ กปภ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา
เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้การเบิกจ่ายเงินจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของ กปภ. (ตาม TOR ข้อ ๙) 

                 กปภ.  จะช าระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง  ทั้งนี้   ผู้รับจ้างต้องน า 
ส าเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ  และเลขท่ีบัญชี  แจ้ง กปภ. ก่อนวันท าสัญญา 
 

9.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับเป็นไปตามขอบเขตงานจ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล   

การประปาส่วนภูมิภาค (ตาม TOR ข้อ 5)  
 
 
                     ๘/๑๐ การรับประกัน....... 
 
 
 

 
 



-  ๘  - 
 
 
  

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ 

ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 (2)  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
ทีเ่กิดข้ึนตาม TOR ข้อ 5  
    

                    11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
   11.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงิน งบประมาณปี  2560 การลงนาม 

ในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  กปภ. ได้รับอนุมัติเงิน งบประมาณประจ าปี  2560  แล้วเท่านั้น 
          11.2  เมื่อ  กปภ. ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม 
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง หรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่   และสามารถให้บริการรับขนได้  
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 
                                      (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ  ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน   
7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

        (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                      (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อ กปภ. แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว  
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  4.6(3) (4) และ (5)  มิฉะนั้น  
กปภ. จะริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

  11.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง  กปภ. ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่  กปภ. ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7  กปภ. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที    
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)   รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 
 

          ๙/๑๑.๕ กปภ.สงวนสิทธิ…์ 
 
 
 
 
      

 
 



-   ๙   - 
 
 
 
         11.5  กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสูด (ถ้ามี) 
 

  12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
   ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงาน    ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย 
และระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 

   การประปาส่วนภูมิภาค 
 
 

 
                                                           วันที่       เมษายน พ.ศ.  2560 

 
 
 
 

 
  


