
 

 
       ประกาศการประปาสวนภมูภิาค เลขที ่กจห.          /2560 

 เร่ือง  ประกวดราคาจางเหมางานกอสรางปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งานวางทอจายน้ํา ขนาด 800 มม. 
   บริเวณคลอง  12 – คลอง 8 (ถนนรังสิต  – นครนายก) การประปาสวนภูมภิาคสาขาธัญบุรี            
   ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส (e – Auction)  

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

ดวยการประปาสวนภูมิภาค  (กปภ.) มคีวามประสงคจะประกวดราคาจางเหมางานกอสราง
ปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งานวางทอจายน้ํา ขนาด 800 มม. บริเวณคลอง 12 – คลอง 8 (ถนนรังสิต – 
นครนายก) การประปาสวนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ราคากลางของงาน
กอสรางในการประกวดราคาคร้ังน้ี เปนเงินทั้งสิ้น 98,591,000.- บาท (เงินเกาสิบแปดลานหาแสนเกาหมื่น   
หน่ึงพนับาทถวน)  

ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปน้ี 
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมอีาชีพรับจางงานที่ประกวดราคา  ดวยวิธกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส 
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวยีนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ    
ของทางราชการ 

๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอ กสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม  
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือ ตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรม 

๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมคีุณสมบัติเบื้องตนในการรับจางงานกอสราง
ของ กปภ. ชั้นที ่1-4 และ กปภ. จะพจิารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูมคีุณสมบัติ
เบื้องตนในการรับจางงานกอสรางของ กปภ. ตามหลักเกณฑที่แนบทายประกาศประกวดราคา 

6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมผีลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในคร้ังนี้           
กับสวนราชการ / รัฐ วิสาหกิจ /องคกรของรัฐ / เอกชน ในวงเงินไมนอยกวา  29,577,00๐ .00 บาท                      
(รวมภาษีมลูคาเพิ่ม) และเปนผลงานกอสรางของสัญญาเดียว ซึ่งเปนคูสญัญาโดยตรงที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ 

7. ผลงานตามขอ 6 หมายถึง ผลงานกอสรางตองมผีลงานวางทอ  (ชนิดรับแรงดัน ) โดยตอง
แนบสําเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคากอสราง  พรอมหนังสือรับรองผลงานของผูเสนอราคา
พรอมซองยื่นขอเสนอดวย  

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเ ปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
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 9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจดัซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบญัชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจดัซื้อจดัจางภาครัฐ 
 10. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมมีลูคา      
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

กําหนดดูสถานที่กอสราง  ในวนัที่        เมษายน 2560 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 
11.00 น. ณ การประปาสวนภูมภิาคสาขาธัญบุรี จงัหวัดปทุมธาน ี

การดูสถานที่กอสรางเปนภาระ/หนาที ่ความรับผิดชอบของผูซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไปดู 
สถานที่กอสรางดวยตนเอง และ/หรือจะดูสถานที่กอสรางหรือไมก็ไดโดย กปภ. จะถือวาผูซื้อเอกสารประกวดราคา
ไดทราบสถานที ่ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตางๆ อยางดีแลว เมื่อมอีุปสรรคและปญหาในเวลาทํางาน จะนํามา
อางใหพนความรับผิด และ/หรือจะยกเปนขอตอสูกับ กปภ. ในภายหลังไมได 

กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสในวนัที ่   พฤษภาคม 2560
ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ หองประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาววัิฒน สํานักงานใหญ 
การประปาสวนภูมภิาค และกําหนดเสนอราคาในวันที ่    พฤษภาคม 2560 ตั้งแตเวลา...............น. เปนตนไป 

ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ  
64,200.- บาท (คาเอกสาร 60,000.- บาท ภาษีมลูคาเพิ่ม  4,200.- บาท) ไดที่กองจดัหา สํานักงานใหญ   
การประปาสวนภูมภิาค  ระหวางว ันที่       เมษายน 2560 ถึงว ันที่     พฤษภาคม 2560 ในวนัทาํการ       
ตั้งแตเวลา 08.30 - 15.00 น. สามารถดูรายละเอียดไดที ่www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th      
หรือ สอบถามขอมลูเพิ่มเติมไดทางโทรศัพทหมายเลข 0 2551 8123 - 4 ในวนัและเวลาทําการผูซื้อเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสเมื่อชําระเงินแลว กปภ. จะไมคืนให ยกเวนกรณทีี่ กปภ. ยกเลิก
โครงการ 

 
ประกาศ ณ วนัที ่        เมษายน พ.ศ. 2560 
 
 
 
    (นายเสรี  ศุภราทิตย) 

                       ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที ่กจห.       /๒๕60 
เร่ือง  จางเหมางานกอสรางปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งานวางทอจายน้ํา ขนาด 800 มม. บริเวณคลอง 12        
        – คลอง 8 (ถนนรังสิต – นครนายก) การประปาสวนภูมภิาคสาขาธัญบุรี ดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  
 (e – Auction) ตามประกาศการประปาสวนภูมิภาคเลขที่ กจห.    /2560  ลงวนัที ่     เมษายน 2560 

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

การประปาสวนภูมภิาค ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา“กปภ.” มคีวามประสงคจะประกวดราคาจางเหมา
งานกอสรางปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งานวางทอจายนํ้า ขนาด 800 มม. บริเวณคลอง 12 – คลอง 8 
(ถนนรังสิต  – นครนายก) การประปาสวนภูมภิาคสาขาธัญบุรี  ดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส (e.–.Auction)     
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยว ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
 ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
 1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
 ๑.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
 1.5 แบบสัญญาจาง 
 ๑.6 แบบหนังสือค้ําประกัน 
  (1) หลักประกันซอง 
  (2) หลักประกันสัญญา 
  (3) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
  (4) หลักประกันผลงาน 
 1.7 สูตรการปรับราคา 
 ๑.8 บทนิยาม 
  (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธเิสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
  (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 ๑.9 แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 
  (2) บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 
 1.10 รายละเอียดการคํานวนราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
 1.11 …………………………….ฯลฯ................................... 
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2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมอีาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาดวยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 2.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ          
ทางราชการและไดแจงเวยีนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ      
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมคีําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวาน้ัน 
 2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือ ตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม 
 2.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมคีุณสมบัติเบื้องตนในการรับจางงาน
กอสรางของ กปภ. ชั้นที ่1-4 และ กปภ. จะพจิารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูมี
คุณสมบัติเบื้องตนในการรับจางงานกอสรางของ กปภ. ตามหลักเกณฑที่แนบทายประกาศประกวดราคา 
 2.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมผีลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในคร้ังนี้ 
กับสวนราชการ / รัฐ วิสาหกิจ /องคกรของรัฐ / เอกชน ในวงเงินไมนอยกวา  29,577,00๐ .00 บาท              
(รวมภาษีมลูคาเพิ่ม) และเปนผลงานกอสรางของสัญญาเดียว ซึ่งเปนคูสัญญาโดยตรงที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ 

 2.7 ผลงานตามขอ 2.๖ หมายถึง ผลงานกอสรางตองมผีลงานวางทอ (ชนิดรับแรงดัน) โดย
ตองแนบสําเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคากอสราง พรอมหนังสือรับรองผลงานของผูเสนอราคา
พรอมซองยื่นขอเสนอดวย 

 2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจดัซื้อ    
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เวบ็ไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 2.10 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่ง มมีูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน 2 สวน คือ 
  ๓.๑ สวนที ่๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (๑) ในกรณผีูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

     (ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง     
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัดใหยื่นสําเนาหนังสือ รับรอง         
การจดทะเบียนนติิบุคคลหนังสือบริคณหสนธบิัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
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  (2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี) สําเนาบัตร
ประจาํตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

  (3) ในกรณผีูประสงคจะเสนอราคาเปนผู ประสงคเสนอราคารวมกันในฐานะเปน      
ผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณทีี่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติ
บุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

  (4) สําเนาใบทะเบียนพาณชิย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม  พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 

  (5) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.9 (๑) 
 ๓.๒ สวนที ่๒ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปน้ี 
  (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส โดยตอง  

ลงนามพรอมประทบัตรา (ถามี) 
  (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณทีี่ผูประสงคจะเสนอ

ราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
  (3) หลักประกันซอง ตามขอ 5 
  (4) สําเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาคากอสราง  พรอมหนังสือรับรอง

ผลงานของผูประสงคจะเสนอราคา พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (5) บัญชีรายการกอสราง  (หรือใบแจงปริมาณงาน ) โดยตองกรอกปริมาณวสัดุให

ครบถวนแตไมตองกรอกรายละเอียดของราคา 
  (6) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
  (7) บัญชีเอกสารสวนที ่2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบใน ขอ 1.9 (2) 

๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
จางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสนี้  
โดยไมมเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่ อของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน 
 4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน  
(โดยผูประสงคจะเสนอราคายังไมตองกรอกรายละเอียดของราคา) 
 4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกว า150วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธเิสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคา ที่       
ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

 4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจาง
ใหแลวเสร็จภายใน 150 ว ันนับจากวันที่เริ่มทาํงานตามสัญญา 
 4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา 
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่
จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
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 4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส  จาหนาซองถึ งประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการโดยระบุไวที่หนาซองวา        
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ กจห…………/2560”
ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในว ันที่       พฤษภาคม 2560 ตั้งแตเวลา 09.30 น.          
ถึงเวลา 10.30 น.ณ หองประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาว ิว ัฒน สํานักงานใหญ การประปาสวนภูมิภาค 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดว ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะ     
ไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกล างอิเล็กทรอนิกสตามขอ  1.8 (1)    
ณ วนัประกาศประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสห รือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตนทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับ
หรือวธีิอื่นใดที่มหีลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มกีารเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มผีูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธเิสนอราคากระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธเิสนอ
ราคารายน้ันออกจากการเปนผูมสีิทธเิสนอราคา และ กปภ. จะพจิารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธเิสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ    
ราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค
จะเสนอราคากับผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วนัประกาศประกวดราคาจางดวยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ ไมผานคุณสมบัติท างดานเทคนิค  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว ตอหัวหนา
หนวยงานที่จดัหาพสัดุภายใน 3 วนั นับแตวนัที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา  การวนิิจฉัยอุทธรณ
ของหัวหนาหนวยงานที่จดัหา ใหถือเปนที่สุด 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพกักระบวนการเสนอราคา  โดยมใิหผูแทนผูมีสิทธเิสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสาร         
กับบุคคลอ่ืนและเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพกักระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวนัเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย  
หรือขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลาและสถานที ่เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมสีิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู
ในสถานที่น้ันทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิใ์นการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอ กปภ. 
 4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมสีิทธเิสนอราคาจะตองปฏิบัตดิังน้ี 
  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธีิการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
 -5-/(2)ราคา... 
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  (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  จะตอง
เร่ิมตนที ่98,591,000.- บาท 
  (3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอ่ืนๆ  (ถามี)        
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
  (4) ผูมีสิทธเิสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
  (5) ผูมีสิทธเิสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
  (6) ผูมีสิทธเิสนอราคาหรือผูแทนที่  LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา    
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาคร้ังละ 100,000.- บาท จากราคาสูงสุด  
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา 100,000.- บาท 
จากราคาคร้ังสุดทายที่เสนอลดแลว 
  (7) หามผูมสีิทธเิสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯเสร็จสิ้น
แลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
  (8) ผูมีสิทธเิสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
  (9) ผูมีสิทธเิสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่       พฤษภาคม 2560 ตั้งแต
เวลา......... ......น. เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน  เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)     
ใหทราบตอไป 
  (10) ผูมสีิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาํความเขาใจในระบบและวธิกีาร เสนอ
ราคาของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ที่แสดงไวในเวบ็ไซต  www.gprocurement.go.th และผูมสีิทธิ   
เสนอราคาตองทาํการทดลองวธิกีารเสนอราคากอนถึงกําหนดวนัเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนกิส ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 

๕. หลักประกันซอง 
 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสาร              

ทางดานเทคนิคจํานวน 5,350,000,.- บาท (เงินหาลานสามแสนหาหมื่นบาทถวน ) โดยหลักประกันซอง              
จะตองมรีะยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวนัยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ้นสุดการยืนราคา
โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี ้

 5.1 เงินสด 
 5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายแก กปภ. โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค  

หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 
 5.3 หนงัสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ1.6(1) 

 5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิยและประกอบธรุกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งได
แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1) 
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 5.5 พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามขอน้ี  กปภ. จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน  15 วัน    

นับถัดจากวันที่ไดพจิารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืน
ใหตอเมื่อไดทาํสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพนัแลว 

การคืนหลักประกันซองไมวากรณใีดๆ จะคืนใหโดยไมมดีอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสน้ี กปภ. จะพจิารณาตัดสินดวย
ราคารวมเปนเกณฑตัดสิน 
 6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  
ไมถูกตองตามขอ 4 แลวคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไมรับพจิารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอ
ราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพยีงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มใิชสาระสําคัญทั้งน้ี  เฉพาะในกรณทีี่พจิารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ กปภ. เทาน้ัน 
 6.3 กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ไมพจิารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมกีารผอนผัน 
ในกรณดีังตอไปนี ้
  (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา     
จางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส      
ของ กปภ. 
  (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมผีลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในการทาํสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.มีสิทธใิหผูประส งคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเทจ็จริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กปภ. มสีิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทาํสัญญา หากหลักฐานดังกลาว
ไมมคีวามเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
 6.5 กปภ. ทรงไวซึ่งสิทธทิี่จะไมรับ ราคาต่ําสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพจิารณาเลือกจางในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ได  สุดแตจะพจิารณา  
ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทาง กปภ. เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กปภ. เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ  มไิด รวมทั้ง กปภ. จะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาทีไ่ดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตามหากมี
เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทาํการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
 ในกรณทีี่ผูมสีิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ. จะใหผูมสีิทธเิสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาํใหเชื่อไดวาผูมสีิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวธิกีารทา ง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กปภ. มสีิทธิที่จะไมรับราคาของผูมสีิทธิเสนอราคา
รายนั้น 
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 6.6 ในกรณทีี่ปรากฏขอเทจ็จริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส วา ผูประสงคจะเสนอราคาที่มสีิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน      
กับมีสิทธเิสนอราคารายอ่ืนหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมสีิทธเิสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูมสีิทธิเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8 กปภ. มอํีานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลาว และ กปภ. จะพจิารณาลงโทษผูมีสิทธเิสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

7. การทาํสัญญาจาง 
 ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทาํสัญญาจาง

ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.5 กับ กปภ. ภายใน 7 ว ันนับถัดจากวนัที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจาํนวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิ ธกีารทางอิเล็กทรอนิกส          
ไดให กปภ. ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี ้

 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คที่ธนาคารสัง่จายใหแก กปภ. โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทาํสัญญาหรือกอนหนาน้ันไม

เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 
 7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน  ดังระบุใน

ขอ 1.6 (2) 
 7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณชิยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    
ซึ่งไดแจงเวยีนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6(2) 

 7.5 พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวนัที่คูสัญญาพนจากขอ

ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

8. คาจางและการจายเงิน 
 o กรณจีางแบบราคาเหมารวมและจายเงินตามการแบงงวดงานใชขอ 8.1 
 þ กรณจีางแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบงจายตามผลงานใชขอ 8.2 
 ขอ 8.1 กรณจีางแบบราคาเหมารวมและจายเงินตามการแบงงวดงาน 
   กปภ. จะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน - งวด ดังรายละเอียดปรากฏในการแบง

งวดงานและการจายเงินแนบทายประกาศนี ้
 ขอ 8.2 กรณจีางแบบราคาเหมารวมและจายเงินแบบแบงจายตามผลงาน 
     ขอ 8.2.1 เปนการจางแบบราคาเหมารวม โดยแบงงวดการจายเงินออกเปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 30 วัน และเบิกจายตามผลงานที่ผูรับจางไดดําเนินการไปแลวตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ 
การจายเงินนี้จะจายเงินใหไมเกินจํานวนเงินแตละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาคากอสราง  ซึ่งผูวา
จางและผูรับจางไดตกลงกําหนดปริมาณและราคาใหเหมาะสมสอดคลองกับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบ
แบบ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผูวาจางเปนฐานในการปรับบัญชีปริมาณ และราคาคากอสรางดังกลาว หากมี
ขอขัดแยงในการปรับปริมาณงานและราคาคากอสรางดังกลาว ผูรับจางตกลงที่จะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู
วาจางและใหถือเปนที่สิ้นสุด  และเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จเรียบรอยครบถวนถูกตองตามสัญญาทกุ
ประการและคณะกรรมการตรวจการจางไดดําเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดทายเรียบรอยแลว  ผูวาจางก็จะ
จายเงินที่เหลือทัง้หมดตามสัญญา 
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 ขอ 8.2.2 การจายเงินแตละงวด จะจายเมื่อผูรับจางเสนอขอเบิก ซึ่งผูรับจางจะตองเสนอ
ขอสงงานและเบิกเงินตอผูวาจาง โดยสงปริมาณงานและราคาที่ไดกอสรางจริงใหผูควบคุมงานตรวจสอบความ
ถูกตอง และผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ 10 (สิบ) ของเงินที่ตองจายในงวดน้ันเพื่อเปนประกันผลงาน ผูรับ
จางมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแตละงวดคื น โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน หรือพนัธบัตรรัฐบาล หรือพนัธบัตร กปภ. หรือพันธบัตรรัฐวสิาหกิจ
อ่ืนให กปภ. เพื่อเปนหลักประกันแทนได ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกลาวใหแกผู
รับจาง พรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย 
 ขอ 8.2.3 กปภ. จะชําระคาจางโดยวธีิโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับจาง ทั้งนี้ผูรับจาง
ตองนําสําเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ และเลขที่บัญชีแจง กปภ. กอนวนัทําสัญญา 

9. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 16 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญา

ตอวนั 
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือ
ทาํสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ปนับถัดจากวนัที ่กปภ. ไดรับมอบงานโดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วันนับถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

11. การจายเงินลวงหนา 
 ผูมสีิทธเิสนอราคามสีิทธเิสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตรา ไมเกินรอยละ 15 (สิบหา )     

ของราคาคาจางทั้งหมดแตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพนัธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ       
ค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.6 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทนุหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณชิยและประกอบธรุกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวยีนใหสวนราชการตางๆ  ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตาม   
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (3) ใหแกกปภ. กอนการรับชําระเงินลวงหนาน้ัน 

 11.1 ผูรับจางที่ประสงคจะรับเงินลวงหนาตองยื่นความจํานงกับกปภ .ภายใน 60 วัน   
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 11.2 กปภ.จะหักเงินคางานชดใชเงินลวงหนาทุกคร้ังที่มกีารรับเงินงวดโดยหักเงินคร้ังละ  
15% (สิบหา) ของเงินคางานในงวดน้ันๆ รวมภาษีมลูคาเพิ่ม  โดยเร่ิมหักเงินตั้งแตการจายเงินคาจางงวดแรก  
เปนตนไปจนกวาจะครบตามจาํนวนเงินลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไป 

 11.3 ในกรณทีี่มีการหักเงินชดใชคืนตามขอ 11.2 จนถึงงวดสุดทายแลวยังไมครบจาํนวนเงิน
ลวงหนาที่ผูรับจางขอรับไปกปภ.จะหักเงินสวนที่ยังไมครบจํานวนน้ันทั้งหมดจากเงินคางานงวดสุดทายและ/หรือ
จากหลักประกันการเบิกเงินลวงหนา 

12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
 12.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี ้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2558 (เงินรายได)  
 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กปภ. ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณ

ประจาํ ป 2558 แลวเทาน้ัน 
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 ราคากลางของงานจางเหมางานกอสรางปรับปรุงระบบประปาและอาคาร งานวางทอจายน้ํา 
ขนาด 800 มม. บริเวณคลอง 12 – คลอง 8 (ถนนรังสิต – นครนายก) การประปาสวนภูมภิาคสาขาธัญบุรี     
ดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) คร้ังน้ีเปนเงิน 98,591,000.-บาท (เงินเกาสิบแปดลานหาแสนเกา
หมื่นหน่ึงพนับาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิม่ 

 12.2 เมื่อ กปภ. ไดคัดเลือกผูมสีิทธเิสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
การประกวดราคาดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฏหมายวาดวยการสงเสริมพาณชิยนาวี ดังน้ี 

   (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่ง ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณชิยนาวีภายใน 7 วนั นับตั้งแตวนัที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของมาจากตางประเทศ เวน
แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนได 

   (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธเิชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวี
ใหบรรทกุสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มใิชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทกุของลงเรืออื่น  หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืน 

   (3) ในกรณทีี่ไมปฏิบัติตาม  (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวี 

 12.3 ผูประสงคจะเสนอราคา ซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส  
ตอ กปภ. แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มไิด และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมสีิทธเิขาเสนอราคา       
แลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) 
มฉิะน้ัน กปภ. จะริบหลักประกันซองจาํนวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จดัหาทนัที และอาจพิจารณาเรียกรองให     
ชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานได  หากมพีฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน   
ราคาอยางเปนธรรม 

 12.4 ผูมีสิทธิ เสนอราคาซึ่ง กปภ. ไดคัดเลือกแลว  ไมไปทาํสัญญาหรือขอตกลงภายใน     
เวลาที ่กปภ. กําหนด ดังระบุไวในขอ 7 กปภ. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
ซองทนัที และอาจพิจารณาเรียงรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน  (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง งานตาม
ระเบียบของทางราชการ    
 12.5 กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสูด (ถาม)ี 

13. การปรับราคาคางานกอสราง 
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีที่

คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวธีิการดังตอไปน้ี 
ตามหลักเกณฑและสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียดการจายเงิน  กําหนดวนัแลวเสร็จ      

และกําหนดสงมอบงานแนบทายประกาศน้ี 
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว

ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที ่กปภ. ไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.7 
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14. มาตรฐานฝมือชาง 
 เมื่อกปภ. ไดคัดเลือกผูมสีิทธเิสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศน้ีแลวผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูมสีิทธิเสนอราคา           
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมอืชางจากกรมพฒันาฝมือแรงงานกระทรวงแรงงาน หรือผูมวุีฒิบัตร
ระดับปวช. ปวส. และ ปวท. ของแตละสาขาชางแตจะตองมีชางจาํนวนอยางนอย  1 คนในแตละสาขาชาง
ดังตอไปน้ี 

 14.1 ชางไมกอสราง 
 14.2 ชางกออิฐ 
 14.3 ชางฉาบปูน  
 14.4 ชางเชื่อมทอ HDPE  

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวางระยะเวลากอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

การประปาสวนภูมิภาค 
 
 
 

วนัที ่       เมษายน พ.ศ. 2560 


