
ร่าง 

 
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  กปภ.ข.6 /          /2560 

        จ้างเหมา  โครงการก าจัดตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น  วธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
         (e-Auction) 
 

ตามประกาศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ลงวันที่         เมษายน   2560 
 

                            --------------------------------------------------------- 
             การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กปภ.ข.6.”  มีความประสงค์จะประกวดราคา    
จ้างเหมา โครงการก าจัดตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction)  ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

                   1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา   
                             1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
                             1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
                             1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
                             1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                   1.5  แบบสัญญาจ้าง 
                   1.6  แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1)  หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

                             1.7   สูตรการปรับราคา 
         1.8  บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

                              1.9  แบบบัญชีเอกสาร 
(1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2     

                              1.10 รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                              1.11  แบบบัญชีรายชื่อวิศวกร/แนบหนังสือรับรองการเป็นวิศวกร  

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
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2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฎิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองทีว่่านั้น  

2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอ่ืน  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.8 
                         2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา 
ในครั้งนี้  กับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐหรือเอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 802,928.-บาท  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
สัญญา ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง
ของการประปาส่วนภูมิภาค  
       2.6 ผลงานในข้อ 2.5 หมายถึงผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงาน งานก าจัดตะกอนโดย
วิธีดูดตะกอน และ/หรือ รีดตะกอนและ/หรือ วิธีบีบอัดตะกอน โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบส าเนาสัญญา
และบัญชีปริมาณงานและราคาก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคาพร้อมซองยื่น
ข้อเสนอด้วย 
       2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
       2.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
       2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า   
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

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

 ห้างหุ้นส่วนสามัญ   หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม   และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)   ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้รวมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

(4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม   
          (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)   
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3.2 ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
     (1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 

ลงนาม พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)  
(2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย   ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ 

อ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน 
         (3)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  5 
         (4) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงานโดยต้องกรอกปริมาณวัสดุให้ครบถ้วน 

แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา) 
           (5)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                              (6) บัญชีรายชื่อวิศวกรและหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา  ตามแบบฟอร์มที่ 
กปภ.ข.6 ก าหนด พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (สาขาโยธา) ตาม พรบ. วิชาชีพ
วิศวกรรม พ.ศ.  2505หรือ พ.ศ. 2542  (ตามแบบในข้อ 1.11)  

         (7)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.9 (2) 
4.การเสนอราคา 

                         4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดย
ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน 
      4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
(โดยผู้เสนอราคายังไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา) 

4.3    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  150 วัน  นับแต่วันยืนยัน 
ราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
ได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้          

4.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว 
เสร็จไม่เกิน  100  วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างาน   

   4.5   ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                      4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประกวดราคา  
ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ ............... /2560 ยื่นต่อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่        เมษายน  2560 ระหว่างเวลา 09.00 น.  ถึงเวลา 09.30 น.        
ณ บริเวณหน้าห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  ถนนหลังศูนย์ราชการ   ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  

      เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลระโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  1.8 (1)  ณ  วันประกาศประกวด 
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์  ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2)  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิรายนั้นออกจาก 
การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และ กปภ .ข.6 จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   
                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น   เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน   หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว   ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  
3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้
ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ ภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือ ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือขัดข้องไม่
อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน   เวลาและ
สถานที่   เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่   โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด    
ราคา ฯ  เพ่ือให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ.ข.6 
       4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  
ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเริ่มต้นที่   
2,007,320.- บาท (เงินสองล้านเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                              (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)           
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว          
                                (4)  ผู้มีสิทธิเสนอหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
                               (5)  ผู้มีสิทธิเสนอหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียน แล้ว LOG IN เข้าสู่ระบบ           
                               (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  4,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด    
ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 4,000.-บาท  จากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  
                               (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯเสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
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          (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ 

ให้บริการเสนอราคา  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบ
ในวันเสนอราคา  
    (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่.......................  2560 ตั้งแต่เวลา
.............. น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)  ให้ทราบ
ต่อไป    
                                (10)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ WWW.gprocurement.go.th   และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
 

5. หลักประกันซอง  
             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค 

จ านวน 101,115.-บาท (เงินหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอราคาทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้                                                                                                                                        

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายแก่  กปภ.ข.6   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค 

หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 

1.6 (1) 
     5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
       5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ.ข.6 จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วันนับถัด
จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                      การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย                      

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                         6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กปภ.   จะพิจารณาตัดสินด้วย 
ราคารวมเป็นเกณฑ์ตัดสิน 
                        6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว   คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ  กปภ .ข.6 
เท่านั้น 
  6.3 กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
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(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กปภ. 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น 

6.4   ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.ข.6 มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  กปภ .ข.6  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา       
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

6.5   กปภ.ข.6  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอ 
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้   
เพ่ือประโยชน์ของทาง กปภ.ข.6 เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ  กปภ.ข.6  เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้   รวมทั้ง   กปภ .ข.6   จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
        ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.ข.6 จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้าง   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  กปภ.ข.6  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  

6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอ 
นิกส์ว่า  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ   1.8  กปภ.ข.6  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว  และกปภ.ข.6   จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

7.  การท าสัญญาจ้าง 
      ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข้อ  1.5  กับ กปภ.ข.6 ภายใน 7  วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้  
กปภ.  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  กปภ.ข.6  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น 

ไม่เกิน 3  วันท าการของทางราชการ 
       7.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุใน
ข้อ  1.6 (2) 
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      7.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินลงทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2) 
       7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
         กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานใช้ข้อ  8.1 

                 กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงานใช้ข้อ  8.2 
                                   ข้อ  8.1  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน        
                                                กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น  1  งวด  ดังรายละเอียดปรากฏ
ในการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินแนบท้ายประกาศนี้ 

                             ข้อ 8.2  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน 
                             ข้อ 8.2.1  เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม  โดยแบ่งงวดการเงินระยะเวลาไม่น้อยกว่า   

30 วัน  และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ  การจ่ายเงิน 
นี้ จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจ านวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้างซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
ได้ตกลงก าหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ  โดยยึดถือ
บัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว  หากมีข้อขัดแย้งในการ
ปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว   ผู้รับจ้างตกลงที่จะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าจ้าง  และให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด  และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการ   และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ด าเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว   ผู้ว่าจ้างก็จะจ่ายเงินที่เหลือ
ทั้งหมดตามสัญญา 

   ข้อ 8.2.2  การจ่ายเงินแต่ละงวด  จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง 
เสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง    โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
ความถูกต้อง  และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ…10…(สิบ)    ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือประกันผลงาน  
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแต่ละงวดคืน   โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  หรือพันธบัตรรัฐบาล  หรือพันธบัตร กปภ . หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
อ่ืนให้ กปภ. เพ่ือเป็นหลักประกันแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้
รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

  ข้อ 8.2.3  กปภ.ข.6 จะช าระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ 
ผู้รับจ้างต้องน าส าเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ  และเลขที่บัญชี   แจ้ง  กปภ.ข.6  ก่อนวันท าสัญญา 

9.  อัตราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17  จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

10.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
        ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ 

ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง  ที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจากวันที่ กปภ.ข.6 ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง        
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    11.การจ่ายเงินล่วงหน้า 
      ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ 

ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ 
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6(3) หรือหนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกันประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามหนังสือแบบหนังสือ  ค้ าประกัน
ดังระบุในข้อ1.6(3) ให้แก่ กปภ.ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
                           11.1 ผู้รับจ้างที่ประสงค์จะรับเงินล่วงหน้าต้องยื่นความจ านงกับ กปภ.ภายใน 60 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา  
                           11.2 กปภ.จะหักเงินค่างานชดใช้เงินล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการรับเงินงวด โดยหักเงินครั้งละ
15%  ของเงินค่างานในงวดนั้นๆ   โดยเริ่มหักเงินตั้งแต่เงินค่างานงวดแรกเป็นต้นไป  จนกว่าจะครบตามจ านวน
เงินล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไป 
                          11.3 ในกรณีที่มีการหักเงินชดเชยใช้คืนตามข้อ11.2 จนถึงงวดสุดท้ายแล้วยังไม่ครบจ านวน
เงินล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างขอรับไป กปภ.จะหักเงินส่วนที่ยังไม่ครบจ านวนทั้งหมดจากเงินค่างานงวดสุดท้ายและ/หรือ
จากหลักประกัน การเบิกจ่ายล่วงหน้า    

12.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
           12.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจาก งบประมาณท าการปี 2560 เงินกู้
จาก……........................….และเงินช่วยเหลือจาก………….……….............................. 

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กปภ. ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
ท าการปี 2560 เงินกู้จาก................... และเงินช่วยเหลือจาก…………………….แล้วเท่านั้น 

 ราคากลางของงาน โครงการก าจัดตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,007,320.- บาท (เงินสองล้านเจ็ดพัน
สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

 12.2  เมื่อ กปภ.ข.6   ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว     ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง หรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่   และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 
   (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน     
7 วัน   นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของมาจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
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 12.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อ กปภ.ข.6 แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได้  และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
แล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อ  4.7(4) (5) (6) และ (7)   
มิฉะนั้น  กปภ.ข.6  จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม 

 12.4   ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง กปภ.ข.6ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน 
เวลาที่ กปภ.ข.6  ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  7   กปภ.ข.6  จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ   
ค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
ตามระเบียบของทางราชการ 

12.5  กปภ.ข.6  สงวนสทิธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข   หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสูด (ถ้ามี) 

                      13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา  ดังระบุในข้อ 1.7  จะน ามาใช้ในกรณี 

ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการต่อไปนี้ 
      ตามหลักเกณฑ์และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียดการจ่ายเงิน   ก าหนดวันแล้วเสร็จและส่ง 

มอบงานแนบท้ายประกาศนี้ 
          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงท่ีที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่  กปภ.ข.6  ได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7 

  14.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
           เมื่อ  กปภ.ข.6  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง 
มีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ  ปวช. ปวส. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้.- 
            14.1  ช่างโยธา 

15.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
     ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
                                                      การประปาส่วนภูมิภาค 
 
 
 

วันที่          เมษายน   พ.ศ.  2560 
 
 
 
 
 
 


