
       ประกาศการประปาสว่นภูมิภาค เลขที่ กจห.          /2560
เรือ่ง  ประกวดราคาจา้งเหมาวางทอ่ขยายเขตจา่ยน้ำาพืืน้ท่ีอำาเภอเมอืงระยองและอำาเภอแกลง จวังหววัดระยอง   

 ดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) 
-------------------------------------------

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ำาพืื้นที่อำาเภอเมืองระยองและอำาเภอแกลง จวังหววัดระยอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครวั้งน้ี เป็นเงินทวั้งสิ้น 144,450,000.- บาท (เงินหน่ึงร้อยสี่สิบสี่
ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้้วน) 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบวัติ ดวังตอ่ไปน้ี
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพืรวับจ้างงานที่ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถู้กระบุชื่อไว้ในบวัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รวับผลของการสวั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รวับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกวัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รวัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคีำาสวั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกวันเช่นวา่นวั้น

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกวันกวับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกวันกวับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ววันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอวันเป็นการขวัดขวางการแข่งขวันราคา อย่างเป็น
ธรรม

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผา่นการควัดเลือกผู้มีคุณสมบวัติเบ้ืองตน้ในการรวับจ้างงานก่อสรา้ง
ของ กปภ. ชวั้นที่ 1-3 และ กปภ. จะพืิจารณาตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในหลวักเกณฑ์์การข้ึนทะเบียนผู้มีคุณสมบวัติ
เบ้ืองต้นในการรวับจา้งงานกอ่สร้างของ กปภ. ตามหลวักเกณฑ์ท์ี่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกวันกวับงานที่ประกวดราคาในครวั้งน้ี
กวับส่วนราชการ/รวัฐวิสาหกิจ /องค์กรของรวั ฐ /เอกชน ในวงเงิน ไม่ น้อยกว่ า  43,335,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพืิ่ม) และเป็นผลงานก่อสรา้งของสวัญญาเดยีว ซ่ึงเป็นคู่สวัญญาโดยตรงที่ไดด้ำาเนินการแลว้เสร็จ

7. ผลงานตามข้อ 6 หมายถึ้ง ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสรา้งวางท่อประปาและระบบ
สูบน้ำาโดยผู้มิสิทธิเสนอราคาต้องแนบสำาเนาสวัญญาและบวัญชีปริมาณงาน และราคาก่อสร้างพืร้อมหนวังสือรวับรอง
ผลงานของผู้มิสิทธิเสนอราคาพืร้อมยื่นซองข้อเสนอด้วย

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สวัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบวัญชีรายรวับ
รายจ่าย หรือแสดงบวัญชีรายรวับรายจ่ายไม่ถู้กต้องครบถ้้วนในสาระสำาควัญ
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9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สวัญญากวับหน่วยงานของรวัฐซ่ึงได้ดำาเนินการจวัดซ้ือจวัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบวัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจวัดซ้ือจวัดจา้งภาครวัฐ

10. คู่สวัญญาต้องรวับและจ่ายเงินผ่านบวัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครวั้งซ่ึงมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สวัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำาหนดดูสถ้านที่ก่อสร้าง ในววันที่        พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึ้งเวลา
11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง จวังหววัดระยอง

การดูสถ้านที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรวับผิดชอบของผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาที่จะไปดู
สถ้านที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือจะดูสถ้านที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้โดย กปภ. จะถื้อว่าผู้ซ้ือเอกสารประกวด
ราคาได้ทราบสถ้านที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ อย่างดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำางาน
จะนำามาอ้างให้พื้นความรวับผดิ และ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กวับ กปภ. ในภายหลวังไม่ได้

กำาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ในววันที่    พฤษภาคม 2560
ระหวา่งเวลา 09.30 น. ถึ้งเวลา 10.30 น. ณ ห้องประกวดราคา ชวั้น 2 อาคารประปาวิววัฒน์ สำานวักงานใหญ่ 
การประปาส่วนภูมิภาค และกำาหนดเสนอราคาในววันที่     พฤษภาคม 2560 ตวั้งแต่เวลา...............น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจตดิต่อขอรวับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นราคาชุดละ 
85,600.- บาท (ค่าเอกสาร 80,000.- บาท ภาษีมูลคา่เพืิ่ม 5,600.- บาท) ไดท้ี่กองจวัดหา สำานวักงานใหญ่   
การประปาส่วนภูมิภาค ระหว่างวนัท่ี       พฤษภาคม 2560 ถงึวันท่ี     พฤษภาคม 2560 ในววันทำาการ     
ตวั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. สามารถ้ดรูายละเอียดไดท้ี่ www.pwa.co.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือ สอบถ้ามข้อมูลเพืิ่มเติมได้ทางโทรศวัพืท์หมายเลข 0 2551 8123 - 4 ในววัน
และเวลาทำาการผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อชำาระเงินแล้ว กปภ. จะไม่คืนให้ 
ยกเว้นกรณทีี่ กปภ. ยกเลิกโครงการ

ประกาศ ณ ววันที่         พืฤษภาคม พื.ศ. 2560

  (นายเสรี  ศุภราทติย์)
                       ผู้วา่การการประปาสว่นภูมิภาค



เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กจห.       /2560
เรือ่ง  จา้งเหมาวางท่อขยายเขตจา่ยน้ำาพืืน้ทีอ่ำาเภอเมอืงระยองและอำาเภอแกลง จวังหววัดระยอง
        ดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเลขที่ กจห.    /2560  ลงววันที่      พืฤษภาคม 2560
------------------------------------

การประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงตอ่ไปน้ีเรียกว่า“กปภ.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
วางทอ่ขยายเขตจา่ยน้ำาพืืน้ทีอ่ำาเภอเมอืงระยองและอำาเภอแกลง จวังหววัดระยองดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e.–.Auction) โดยมีข้อแนะนำาและข้อกำาหนดดวังตอ่ไปน้ี

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.4 หนวังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสวัญญาจ้าง
๑.6 แบบหนวังสือค้ำาประกวัน

(1) หลวักประกวันซอง
(2) หลวักประกวันสวัญญา
(3) หลวักประกวันการรวับเงินค่าจา้งล่วงหน้า
(4) หลวักประกวันผลงาน

1.7 สูตรการปรวับราคา
๑.8 บทนิยาม

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่มกวัน
(2) การขวัดขวางการแข่งขวันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.9 แบบบวัญชีเอกสาร
(๑) บวัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(2) บวัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

1.10 รายละเอียดการคำานวนราคากลางงานก่อสรา้งตาม BOQ (Bill of Quantities)
1.11 …………………………….ฯลฯ...................................
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพืรวับจ้างงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์
2.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถู้กระบุชื่อไว้ในบวัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ

ทางราชการและไดแ้จ้งเวียนชื่อแลว้ หรือไม่เป็นผู้ที่ไดร้วับผลของการสวั่งให้นิตบุิคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รวับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกวัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รวัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดม้ีคำาสวั่งให้สละสิทธิค์วามคุ้มกวันเช่นวา่นวั้น

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกวันกวับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกวันกวับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ววันประกาศ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระทำาการอวันเป็นการขวัดขวางการแข่งขวันราคาอยา่ง
เป็นธรรม

2.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการควัดเลือกผู้มีคุณสมบวัติเบ้ืองต้นในการรวับจ้างงาน
ก่อสร้างของ กปภ. ชวั้นที่ 1-3 และ กปภ. จะพืิจารณาตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในหลวักเกณฑ์์การข้ึนทะเบียนผู้มี
คุณสมบวัติเบ้ืองต้นในการรวับจ้างงานกอ่สรา้งของ กปภ. ตามหลวักเกณฑ์ท์ี่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

2.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกวันกวับงานที่ประกวดราคาในครวั้งน้ี
กวับส่วนราชการ/รวัฐวิสาหกิจ /องค์กรของรวั ฐ /เอกชน ในวงเงิน ไม่ น้อยกว่ า  43,335,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพืิ่ม) และเป็นผลงานก่อสรา้งของสวัญญาเดยีว ซ่ึงเป็นคู่สวัญญาโดยตรงที่ไดด้ำาเนินการแลว้เสร็จ

2.7 ผลงานตามข้อ 2.๖ หมายถึ้ง ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างวางท่อประปา
และระบบสูบน้ำาโดยผู้มิสิทธิเสนอราคาต้องแนบสำาเนาสวัญญาและบวัญชีปริมาณงาน และราคาก่อสร้างพืร้อม
หนวังสือรวับรองผลงานของผู้มิสิทธิเสนอราคาพืร้อมยื่นซองข้อเสนอดว้ย 

2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สวัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบวัญชีรายรวับ
รายจ่าย หรือแสดงบวัญชีรายรวับรายจ่ายไม่ถู้กต้องครบถ้้วนในสาระสำาควัญ

2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สวัญญากวับหน่วยงานของรวัฐซ่ึงได้ดำาเนินการจวัดซ้ือ
จวัดจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบวัญชีกลางทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจวัดซ้ือจวัดจา้งภาครวัฐ

2.10 คู่สวัญญาตอ้งรวับและจา่ยเงินผา่นบวัญชธีนาคาร เว้นแต่การจา่ยเงินแต่ละครวัง้ซ่ึง มีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สวัญญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลวักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คอื

๓.๑ สว่นที่ ๑ อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดวังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามวัญหรอืห้างหุ้นสว่นจำากวัด ให้ยื่นสำาเนาหนวังสือรวับรอง    
การจดทะเบียนนิติบุคคล บวัญชีรายชื่อหุ้นสว่นผู้จวัดการ ผู้มีอำานาจควบคุม (ถ้้ามี) พืรอ้มรวับรองสำาเนาถู้กต้อง

  (ข) บริษวัทจำากวัดหรือบริษวัทมหาชนจำากวัดให้ยื่นสำาเนาหนวังสือรวับรอง        
การจดทะเบียนนิตบุิคคลหนวังสือบริคณห์สนธิบวัญชีรายชื่อกรรมการผู้จวัดการผู้มีอำานาจควบคุม (ถ้้ามี) และบวัญชีผู้
ถื้อหุ้นรายใหญ่พืรอ้มรวับรองสำาเนาถู้กตอ้ง 
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(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ให้ยื่นสำาเนาบวัตรประจำาตวัวประชาชนของผู้นวั้น สำาเนาข้อตกลงที่แสดงถึ้งการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้้ามี) สำาเนาบวัตร
ประจำาตวัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพืร้อมทวั้งรวับรองสำาเนาถู้กต้อง

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์เสนอราคาร่วมกวันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำาเนาสวัญญาของการเข้าร่วมค้า สำาเนาบวัตรประจำาตวัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้า
รว่มค้าฝ่าายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใชส่วัญชาตไิทยก็ให้ยื่นสำาเนาหนวังสือเดินทาง หรือผูร้่วมคา้ฝ่าายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามทีร่ะบุไว้ใน (1)

(4) สำาเนาใบทะเบียนพืาณิชย์ สำาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพืิ่ม พืร้อมทวั้งรวับรอง
สำาเนาถู้กต้อง

(5) บวัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ทวั้งหมดทีไ่ด้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.9 (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดวังตอ่ไปน้ี

(๑) หนวังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยต้อง
ลงนามพืร้อมประทวับตรา (ถ้้ามี)

(2) หนวังสือมอบอำานาจซ่ึงปดดอากรแสตมปตตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอำานาจให้บุคคลอื่นทำาการแทน

(3) หลวักประกวันซอง ตามข้อ 5
(4) สำาเนาสวัญญาและบวัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พืร้อมหนวังสือรวับรองผล

งานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา พืรอ้มทวั้งรวับรองสำาเนาถู้กต้อง
(5) บวัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) โดยต้องกรอกปริมาณววัสดุให้

ครบถ้้วนแตไ่ม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(7) บวัญชีเอกสารสว่นที่ 2 ทวั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.9 (2)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนวังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทวั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถู้กต้องครบถ้้วนรวมทวั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชวัดเจน

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกรอกปริมาณววัสดุในบวัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้้วน
(โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคายวังไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา)

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกำาหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 150 วัน นวับแต่ววันยืนยวัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกำาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรวับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว้และจะถ้อนการเสนอราคามิได้

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำาหนดระยะเวลาดำาเนินการตามสวัญญาที่จะจ้าง
ให้แลว้เสร็จ ภายใน 240 วนันับจากวันท่ีเริ่มทำางานตามสญัญา

4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา ควรตรวจดูร่างสวัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ ให้ถ่ี้ถ้้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทวั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส์
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4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึ้งประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
“ เอกสารประกวดราคาตาม เอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ย วิ ธี ก า รทา งอิ เ ล็ กทรอ นิกส์  เ ล ขที่
กจห…………/2560”ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี       พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่
เวลา 09.30 น.          ถึงเวลา 10.30 น.ณ ห้องประกวดราคา ช้ัน 2 อาคารประปาวิวฒัน์ สำานักงานใหญ่
การประปาส่วนภูมิภาค

เมื่อพื้นกำาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะ
ไม่รวับเอกสารเพืิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา จะดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบวัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกวันกวับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกวันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากวับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.8 (1)
ณ ววันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พืร้อมทวั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพืิจารณาเฉพืาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรวับ
หรือวธิีอื่นใดทีม่ีหลวักฐานวา่ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารวับทราบแลว้

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำาการอวันเป็นการขวัดขวางการแข่งขวัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตวัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนวั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ กปภ. จะพืิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคาดวังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการควัดเลือกเบ้ืองต้น เพืราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์รว่มกวันกวับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอืน่ หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกวันระหวา่งผู้ประสงค์
จะเสนอราคากวับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ววันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำาการอวันเป็นการขวัดขวางการแข่งขวันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบวัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำาสวั่งดวังกล่าวต่อหวัวหน้าหน่วย
งานที่จวัดหาพืวัสดุภายใน 3 ววัน นวับแต่ววันที่ได้รวับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉวัยอุทธรณ์ของ
หวัวหน้าหน่วยงานที่จวัดหา ให้ถื้อเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขวัดข้อง จนไม่อาจดำาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำาหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสวั่งพืวักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพืบปะหรือติดต่อสื่อสาร
กวับบุคคลอื่นและเมื่อแก้ไขข้อขวัดข้องแล้ว จะให้ดำาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขวั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยวังเหลือก่อนจะสวั่งพืวักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในววันเดียวกวัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขวัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสวั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กำาหนดววัน เวลาและสถ้านที่ เพืื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่
ในสถ้านที่นวั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสทิธิ์ในการตวัดสินใจดำาเนินการใดๆ ระหวา่งการประกวด
ราคาฯ เพืื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่ กปภ.
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4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไดร้วับการควัดเลอืกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบวัติ
ดวังน้ี

(1) ปฏิบวัตติามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนวังสอืแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีไ่ด้ยื่นมาพืร้อมกวับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่ม
ต้นที่ 144,450,000.- บาท

(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพืิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้้ามี)        
รวมค่าใชจ้่ายทวั้งปวงไว้ดว้ยแลว้

(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะตอ้งมาลงทะเบียนเพืื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคา ตามววัน เวลา และสถ้านที่ที่กำาหนด

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสูร่ะบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แลว้ จะตอ้งดำาเนินการเสนอราคา   

โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งต่ำากวา่ราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขวั้นต่ำา (Minimum Bid) ไม่น้อยกวา่ครวั้งละ 200,000.- บาท จากราคาสูงสุด  
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครวัง้ถ้วัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครวั้งละไม่น้อยกวา่ 200,000.- บาท 
จากราคาครวัง้สุดทา้ยที่เสนอลดแลว้

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถ้อนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯเสร็จสิ้น
แลว้จะต้องยืนยวันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยวันจะต้องตรงกวับราคาที่เสนอหลวังสดุ

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รวับควัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ตอ้งรวับผิดชอบค่าใชจ้่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และคา่ใช้จา่ยในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์
ทวั้งน้ีจะแจ้งให้ทราบในววันเสนอราคา

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันท่ี       พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่
เวลา...............น. เป็นต้นไป ทวั้งน้ี จะแจ้งนวัดหมายตามแบบแจ้งววัน เวลา และสถ้านที่เสนอราคา (บก.005)     
ให้ทราบตอ่ไป

(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถ้ศึกษาและทำาความเข้าใจในระบบและวิธกีารเสนอ
ราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ที่แสดงไวใ้นเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ   
เสนอราคาต้องทำาการทดลองวิธกีารเสนอราคากอ่นถึ้งกำาหนดววันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ตวั้งแตว่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลวักประกวันซองพืร้อมกวับการยื่นซองเอกสาร

ทางด้านเทคนิคจำานวน 7,222,500.- บาท (เงินเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสองพืวันห้าร้อยบาทถ้้วน) โดยหลวัก
ประกวันซองจะต้องมรีะยะเวลาการค้ำาประกวันตวั้งแต่ววันยื่นซองข้อเสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึ้งววันสิ้นสุด
การยืนราคาโดยใช้หลวักประกวันอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดวังตอ่ไปน้ี

5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสวั่งจา่ยแก่ กปภ. โดยเป็นเช็คลงววันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดา้นเทคนิค 

หรือก่อนหน้านวั้นไม่เกิน 3 ววันทำาการของทางราชการ
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      5.3 หนวังสือค้ำาประกวันของธนาคารในประเทศตามแบบหนวังสือค้ำาประกวันดวังระบุในข้อ 1.6(1)
5.4 หนวังสือค้ำาประกวันของบริษวัทเงินทุน หรือบริษวัทเงินทุนหลวักทรวัพืย์ที่ไดร้วับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพืือ่การพืาณิชย์และประกอบธุรกจิค้ำาประกวัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซ่ึงไดแ้จ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการตา่งๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนวังสือค้ำาประกวัน ดวังระบุในข้อ 1.6 
(1)

5.5 พืวันธบวัตรรวัฐบาลไทย
หลวักประกวันซองตามข้อน้ี กปภ. จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำาประกวันภายใน 15 ววัน    

นวับถ้วัดจากววันที่ไดพ้ืิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่ควัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ำาสุดจะ
คืนให้ต่อเมื่อได้ทำาสวัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาไดพ้ื้นจากข้อผกูพืวันแล้ว

การคืนหลวักประกวันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.๑ ในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี กปภ. จะพืจิารณาตวัดสินดว้ย

ราคารวมเป็นเกณฑต์ัดสิน
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบวัติไม่ถู้กต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลวักฐาน

การเสนอราคาไม่ถู้กต้องหรือไม่ครบถ้้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ถู้กต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการดำาเนินการประกวดราคาจะไม่รวับพืิจารณาข้อเสนอของผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายนวั้น เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพืลาด หรือผดิหลงเพืียงเล็กน้อย หรือผิดพืลาดไปจากเงือ่นไขของ
เอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นที่มิใช่สาระสำาควัญทวั้งน้ี เฉพืาะในกรณีที่พืจิารณา
เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อ กปภ. เทา่นวั้น

6.3 กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พืจิารณาราคาของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผวัน 
ในกรณีดวังตอ่ไปน้ี

(1) ไม่ปรากฏชือ่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนวั้นในบวัญชีผู้รวับเอกสารประกวดราคา   
จ้างดว้ยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือในหลวักฐานการรวับเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
ของ กปภ.

(2) เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื่อนไขที่กำาหนดในเอกสารประกวดราคาจา้ง
ดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำาควัญ หรือมีผลทำาให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น

6.4 ในการตวัดสินการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรอืในการทำาสวัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพื ฐานะ หรอืข้อ
เทจ็จริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกวับผู้เสนอราคาได ้กปภ. มีสิทธิทีจ่ะไม่รวับราคาหรือไมท่ำาสวัญญา หากหลวักฐานดวังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถู้กต้อง
6.5 กปภ. ทรงไว้ซ่ึงสิทธทิี่จะไม่รวับราคาต่ำาสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทวั้งหมด
ก็ได้ และอาจพืจิารณาเลือกจา้งในจำานวน หรือขนาด หรือเฉพืาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พืจิารณาจวัดจ้างเลยก็ได้ สุดแตจ่ะพืิจารณา ทวั้งน้ี เพืื่อ
ประโยชน์ของทาง กปภ. เป็นสำาควัญ และให้ถื้อว่าการตวัดสินของ กปภ. เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอ
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ราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ มิได ้รวมทวั้ง กปภ. จะพืิจารณายกเลกิการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผู้เสนอราคาที่ไดร้วับการควัดเลอืกหรือไม่กต็ามหาก
มีเหตุที่เชื่อไดว้่าการเสนอราคากระทำาการโดยไม่สจุรติ เช่น การเสนอเอกสารอวันเป็นเท็จ หรอืใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำาสดุ เสนอราคาต่ำาจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจ
ดำาเนินงานตามสวัญญาได ้คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ. จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคานวั้นชี้แจงและแสดงหลวัก
ฐานทีท่ำาให้เชื่อไดว้า่ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถ้ดำาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส์
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำาชี้แจงไม่เป็นที่รวับฟัังได้ กปภ. มีสิทธิทีจ่ะไม่รวับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนวั้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลวังจากการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทาง
อิเลก็ทรอนิกสว์่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิไดร้วับการควัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่มกวัน     
กวับมีสทิธิเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกวันระหวา่งผู้มีสิทธิเสนอราคากวับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ณ ววันประกาศประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
กระทำาการอวันเป็นการขวัดขวางการแข่งขวันราคาอยา่งเป็นธรรมตามข้อ 1.8 กปภ. มีอำานาจที่จะตวัดรายชื่อผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดวังกลา่ว และ กปภ. จะพืจิารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนวั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

7. การทำาสญัญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้รวับจา้ง) จะต้องทำาสวัญญาจา้ง

ตามแบบสวัญญา ดวังระบุในข้อ 1.5 กวับ กปภ. ภายใน 7 วันนวับถ้วัดจากววันที่ไดร้วับแจ้งและจะต้องวางหลวักประกวัน
สวัญญาเป็นจำานวนเงินเท่ากวับ รอ้ยละ 5 ของราคาคา่จ้างทีป่ระกวดราคาจา้งด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์         
ได้ให้ กปภ. ยึดถื้อไว้ในขณะทำาสวัญญาโดยใชห้ลวักประกวันอย่างหน่ึงอย่างใด ดวังต่อไปน้ี

7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสวั่งจา่ยให้แก่ กปภ. โดยเป็นเช็คลงววันที่ที่ทำาสวัญญาหรือก่อนหน้านวั้นไม่

เกิน 3 ววันทำาการของทางราชการ
7.3 หนวังสือค้ำาประกวันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนวังสือค้ำาประกวัน ดวังระบุใน

ข้อ 1.6 (2)
7.4 หนวังสือค้ำาประกวันของบริษวัทเงินลงทุน หรือบริษวัทเงินทุนหลวักทรวัพืย์ที่ไดร้วับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพืือ่การพืาณิชย์และประกอบธุรกจิค้ำาประกวัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซ่ึงไดแ้จ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการตา่งๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนวังสือค้ำาประกวันดวังระบุในข้อ 
1.6(2)

7.5 พืวันธบวัตรรวัฐบาลไทย
หลวักประกวันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มดีอกเบ้ียภายใน 15 ววัน นวับถ้วัดจากววันที่คู่สวัญญาพื้นจากข้อ

ผูกพืวันตามสวัญญาจ้างแล้ว

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
 กรณจี้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานใช้ข้อ 8.1
 กรณจี้างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ่งจา่ยตามผลงานใช้ข้อ 8.2

     -8-/ข้อ 8.1 กรณี….
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ข้อ 8.1 กรณจี้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน
กปภ. จะจา่ยเงินค่าจา้งโดยแบ่งออกเป็น   - งวด ดวังรายละเอียดปรากฏในการแบ่ง

งวดงานและการจ่ายเงินแนบท้ายประกาศน้ี
ข้อ 8.2 กรณจี้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจา่ยตามผลงาน

    ข้อ 8.2.1 เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการจา่ยเงินออกเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกวา่ 30 ววัน และเบิกจา่ยตามผลงานที่ผู้รวับจา้งไดด้ำาเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ 
การจา่ยเงินน้ีจะจา่ยเงินให้ไม่เกินจำานวนเงินแตล่ะหมวดงานของบวัญชีแสดงปริมาณและราคาคา่ก่อสรา้ง ซ่ึงผู้วา่
จ้างและผู้รวับจา้งได้ตกลงกำาหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกวับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบ
แบบ โดยยดึถื้อบวัญชีราคากลางของผู้ว่าจา้งเป็นฐานในการปรวับบวัญชีปริมาณ และราคาค่าก่อสร้างดวังกล่าว หากมี
ข้อขวัดแย้งในการปรวับปริมาณงานและราคาคา่ก่อสรา้งดวังกล่าว ผู้รวับจา้งตกลงทีจ่ะถื้อปฏิบวัติตามความเห็นของผู้วา่
จ้างและให้ถื้อเป็นที่สิ้นสดุ และเมื่อผูร้วับจา้งได้ปฏิบวัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้้วนถู้กตอ้งตามสวัญญาทุก
ประการและคณะกรรมการตรวจการจ้างไดด้ำาเนินการตรวจรวับมอบงานงวดสดุท้ายเรียบร้อยแล้ว ผู้วา่จ้างกจ็ะ
จ่ายเงินที่เหลือทวั้งหมดตามสวัญญา

     ข้อ 8.2.2 การจา่ยเงินแต่ละงวด จะจ่ายเมื่อผู้รวับจา้งเสนอขอเบิก ซ่ึงผู้รวับจา้งจะต้อง
เสนอขอส่งงานและเบิกเงินตอ่ผู้ว่าจา้ง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ไดก้่อสรา้งจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
ความถู้กต้อง และผู้วา่จ้างจะหวักเงินจำานวนร้อยละ 10 (สิบ) ของเงินที่ตอ้งจ่ายในงวดนวั้นเพืื่อเป็นประกวันผลงาน  
ผู้รวับจ้างมีสทิธิขอเบิกเงินประกวันผลงานแต่ละงวดคืน โดยผู้รวับจา้งจะต้องวางหนวังสือค้ำาประกวันของธนาคารภายใน
ประเทศ ตามแบบหนวังสือค้ำาประกวัน หรือพืวันธบวัตรรวัฐบาล หรือพืวันธบวัตร กปภ. หรือพืวันธบวัตรรวัฐวสิาหกิจอื่นให้ 
กปภ. เพืื่อเป็นหลวักประกวันแทนได ้ผู้วา่จา้งจะคืนเงินประกวันผลงาน และ/หรือหลวักประกวันดวังกล่าวให้แก่ผู้รวับจ้าง 
พืรอ้มกวับการจ่ายเงินงวดสุดทา้ย

ข้อ 8.2.3 กปภ. จะชำาระคา่จา้งโดยวธิีโอนเงินเข้าบวัญชีเงินฝ่ากของผู้รวับจา้ง ทวั้งน้ีผู้รวับจา้ง
ต้องนำาสำาเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ และเลขที่บวัญชีแจ้ง กปภ. ก่อนววันทำาสวัญญา

9. อัตราค่าปรับ
คา่ปรวับตามแบบสวัญญาจา้งข้อ 16 จะกำาหนดในอวัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจา้งตามสวัญญา

ต่อววัน
10. การรบัประกันความชำารุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงไดท้ำาข้อตกลงเป็นหนวังสือหรือ
ทำาสวัญญาจ้างตามแบบดวังระบุในข้อ 1.5 แล้วแตก่รณีจะตอ้งรวับประกวันความชำารุดบกพืร่องของงานจา้งที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 2 ปีนวับถ้วัดจากววันที่ กปภ. ไดร้วับมอบงานโดยผู้รวับจา้งต้องรบีจวัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การไดด้ีดวังเดิมภายใน 7 วนันวับถ้วัดจากววันที่ได้รวับแจ้งความชำารดุบกพืร่อง

11. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรวับเงินล่วงหน้าในอวัตราไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า)     

ของราคาค่าจา้งทวั้งหมดแต่ทวั้งน้ีจะตอ้งส่งมอบหลวักประกวันเงินล่วงหน้าเป็นพืวันธบวัตรรวัฐบาลไทยหรือหนวังสอื      
ค้ำาประกวันของธนาคารในประเทศตามแบบดวังระบุในข้อ 1.6 (3) หรือหนวังสอืค้ำาประกวันของบรรษวัทเงินทุนหรือ
บริษวัทเงินทุนหลวักทรวัพืย์ที่ไดร้วับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพืื่อการพืาณชิย์และประกอบธรุกิจค้ำาประกวัน
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ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงไดแ้จง้เวียนให้สว่นราชการตา่งๆ ทราบแลว้โดย

อนุโลมให้ใช้ตาม  แบบหนวังสือค้ำาประกวันดวังระบุในข้อ 1.6 (3) ให้แก่กปภ. กอ่นการรวับชำาระเงินล่วงหน้านวั้น

11.1 ผู้รวับจ้างทีป่ระสงค์จะรวับเงินล่วงหน้าตอ้งยื่นความจำานงกวับกปภ.ภายใน 60 ววัน   
นวับถ้วัดจากววันลงนามในสวัญญา

11.2 กปภ.จะหวักเงินค่างานชดใช้เงินล่วงหน้าทุกครวั้งที่มีการรวับเงินงวดโดยหวักเงินครวัง้ละ 
15% (สิบห้า) ของเงินค่างานในงวดนวั้นๆ รวมภาษีมูลค่าเพืิ่ม โดยเริ่มหวักเงินตวั้งแต่การจา่ยเงินคา่จ้างงวดแรก  
เป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามจำานวนเงินล่วงหน้าที่ผู้รวับจา้งได้รวับไป

11.3 ในกรณีที่มีการหวักเงินชดใช้คืนตามข้อ 11.2 จนถึ้งงวดสดุท้ายแล้วยวังไม่ครบจำานวน
เงินล่วงหน้าทีผู่้รวับจ้างขอรวับไปกปภ.จะหวักเงินส่วนที่ยวังไม่ครบจำานวนนวั้นทวั้งหมดจากเงินคา่งานงวดสุดทา้ยและ/
หรือจากหลวักประกวันการเบิกเงินล่วงหน้า

12. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
12.1 เงนิค่าจา้งสำาหรวับงานจ้างครวัง้น้ี ได้มาจากเงนิงบประมาณประจำาปปี 2560 
การลงนามในสวัญญาจะกระทำาได้ต่อเมื่อ กปภ. ได้รวับอนุมวัติเงินค่ากอ่สรา้งจากงบประมาณ

ประจำา ปปี 2560 แลว้เทา่นวั้น
ราคากลางของงานจา้งเหมาวางท่อขยายเขตจา่ยน้ำาพืืน้ที่อำาเภอเมืองระยองและอำาเภอแกลง 

จวังหววัดระยอง ดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครวั้งน้ีเป็นเงิน 144,450,000.-บาท (เงินหน่ึงร้อยสี่
สิบสี่ลา้นสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้้วน) รวมภาษีมูลค่าเพืิ่ม

12.2 เมื่อ กปภ. ได้ควัดเลือกผู้มีสทิธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รวับจา้ง และไดต้กลงจา้งตาม
การประกวดราคาดว้ยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้้าผู้รวับจ้างจะต้องสวั่งหรือนำาสิ่งของมาเพืื่องานจา้งดวังกลา่ว
เข้ามาจากตา่งประเทศและของนวั้นต้องนำาเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ้ให้บริการ
รวับขนได้ ตามที่รวัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผูร้วับจา้งจะตอ้งปฏิบวัติตา
มกฏหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมพืาณิชย์นาวี ดวังน้ี

(1) แจ้งการสวั่งหรือนำาสิ่งของดวังกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่สำานวักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการพืาณิชย์นาวีภายใน 7 ววัน นวับตวั้งแต่ววันที่ผู้รวับจ้างสวั่งหรอืซ้ือของมาจากตา่งประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รวัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จวัดการให้สิ่งของดวังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกวับเรือ
ไทยจากตา่งประเทศมายวังประเทศไทย เว้นแต่จะไดร้วับอนุญาตจากสำานวักงานคณะกรรมการส่งเสริมพืาณิชย์นาวี
ให้บรรทกุสิ่งของนวั้นโดยเรืออื่นที่มใิช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งได้รวับอนุญาตเช่นนวั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รวัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบวัตติาม (1) หรือ (2) ผู้รวับจ้างจะต้องรวับผิดตามกฎหมายว่า
ดว้ยการส่งเสริมการพืาณิชย์นาวี

    12.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อ กปภ. แลว้จะถ้อนตวัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อไดร้วับการควัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
แลว้ต้องเข้ารว่มเสนอราคาดว้ยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่กำาหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิ
ฉะนวั้น กปภ. จะริบหลวักประกวันซองจำานวนรอ้ยละ 2.5 ของวงเงินที่จวัดหาทวันทีและอาจพืจิารณาเรียกร้องให้
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ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้้ามี) รวมทวั้งอาจพืจิารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพืฤติกรรมเป็นการ
ขวัดขวางการแข่งขวัน  ราคาอย่างเป็นธรรม

12.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึง กปภ. ไดค้วัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำาสวัญญาหรือข้อตกลงภายใน    
เวลาที่ กปภ. กำาหนด ดวังระบุไว้ในข้อ 7 กปภ. จะริบหลวักประกวันซองหรือเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนวังสือค้ำาประกวัน
ซองทวันท ีและอาจพืิจารณาเรียงร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน่ (ถ้้ามี) รวมทวั้งจะพืิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตาม
ระเบียบของทางราชการ

12.5 กปภ. สงวนสิทธิท์ี่จะแก้ไขเพืิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำาหนดในแบบสวัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสำานวักงานอวัยการสูงสูด (ถ้้ามี)

13. การปรับราคาค่างานก่อสรา้ง
การปรวับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรวับราคาดวังระบุในข้อ 1.7 จะนำามาใช้ในกรณีที่

ค่างานก่อสรา้งลดลงหรือเพืิ่มข้ึนโดยวธิีการดวังต่อไปน้ี
ตามหลวักเกณฑ์์และสูตรที่ปรวับราคาในรายละเอียดการจ่ายเงิน กำาหนดววันแล้วเสร็จ     

และกำาหนดส่งมอบงานแนบท้ายประกาศน้ี
สตูรการปรวับราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงที่ทีร่ะดวับที่กำาหนดไว้ในววันแล้วเสร็จตามที่กำาหนด

ไว้ในสวัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ กปภ. ได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการทีไ่ด้ระบุในข้อ 1.7

14. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกปภ. ได้ควัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รวับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

ประกาศน้ีแล้วผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบวัติงานก่อสร้างดวังกล่าวผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝ่ปีมือช่างจากกรมพืวัฒนาฝ่ปีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบวัตร
ระดวับปวช. ปวส. และ ปวท. ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำานวนอย่างน้อย 1 คนในแต่ละสาขาช่างดวังต่อ
ไปน้ี

14.1 ช่างไม้กอ่สรา้ง
14.2 ช่างกอ่อิฐ
14.3 ช่างฉาบปูน
14.4 ช่างเชื่อมท่อ HDPE

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาก่อสรา้ง ผู้รวับจ้างพืงึปฏิบวัตติามหลวักเกณฑ์์ที่กฎหมายและระเบียบได้

กำาหนดไว้โดยเคร่งครวัด

การประปาส่วนภูมิภาค

ววันที่        พืฤษภาคม พื.ศ. 2560


