
                (สำเเนเ)           

                   
     ประกาศการประปาสว่นภูมิภาคเขต ๕  เลขที่ กปภ.ข.๕ /           /2560

        เรือ่ง   ประกวดราคางานกอ่สรา้งบ้านพกัพนักงานขนาด 16 ครอบครวั  กปภ.สาขานราธิิวาส
                         ดว้ยวธิิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Auction)
                                                     ……………………………………………

     ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ มีความประสงค์จะประมูลจ้างงานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน
ขนาด 16 ครอบครัว กปภ.สาขานราธิิวาส ด้วยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) รเคเกลเงของงเน
ก่อสร้เงในกเรประกวดรเคเครั้งน้ีเป็นเงินท้ังสิ้น 15,943,000.- บเท (เงินสิบห้เล้เนเก้เแสนสี่หมื่น
สเมพัันบเทถ้้วน)(รวมภเษีมูลค่เเพ่ิัม)                                                               
               ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบัติ ดงัต่อไปน้ี

    ๑.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชพีรบัจา้งงานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่ว
    ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไวใ้นบัญชรีายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

               ๓.ไม่เป็นผู้ไดร้ับเอกสิทธิิ์ หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธิไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดม้ีคำาสั่งให้สละสิทธิิค์วามคุ้มกันเช่นวา่น้ัน
               ๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. 
ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธิรรม ในการประกวดราคาจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้น้ี
               ๕.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตอ้งผ่านการคดัเลือกผู้มีคณุสมบัตเิบ้ืองต้นในการจา้งของ กปภ.ชั้นที่ 
๑ - 5 ทั้งน้ี กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ก์การข้ึนทะเบียน  ผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นใน
การรับจ้างงานกอ่สรา้งของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์กท์ี่แนบท้ายประกาศประกวดราคา  
             6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชรีายรบัรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ

     7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ำาเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซค์ศูนย์ข้อมูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั

     8.คู่สัญญาตอ้งรับและจา่ยเงินผา่นบัญชธีินาคาร   เว้นแต่การรบัจา่ยเงินแต่ละครัง้ซ่ึงมีมูลคา่ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
               กำาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  6 กรกฎเคม  2560  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๑.๐๐ น.  ณ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิิวาส
               การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซ้ือเอกสารประมูลที่จะไปดูสถานที่
ก่อสร้างด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้โดย กปภ.จะถือว่าผู้ซ้ือเอกสารประมูลได้ทราบ
สถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำางานจะนำามาอ้างให้พ้น
ความรบัผดิ และ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กบั กปภ.ในภายหลังไม่ได ้

2 /กำาหนดยื่นซอง...........
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               กำาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 กรกฎเคม 2560
ระหว่เงเวลเ ๑๐.๐๐น. ถ้ึงเวลเ ๑๑.๐๐ น. ณ งเนพััสดุและบัญชีทรัพัย์สิน  กเรประปเส่วนภูมิภเคเขต ๕
และกำเหนดเสนอรเคเในวันท่ี 25 กรกฎเคม  2560  ตั้งแต่ 09.20 เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ
21,400.- บเท (ค่าแบบ  20,๐๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,400.- บาท) ได้ที่ งานการเงิน  กองบัญชีและ
การเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ เลขที่ 57 ถ. ราชดำาเนิน  ต.บ่อยาง  อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ระหว่างวันที่        มิถุ้นเยน  2560   ถึงวันที่  5  กรกฎเคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
ดรูายละเอยีดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ www.pwa.co.th  หรอื  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐๗๔ ๓๑๑๒๔๕   ในวันและเวลาราชการ   ผู้ซ้ือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เมื่อชำาระเงินแลว้ กปภ.จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ยกเลิกโครงการ         
                                     
                                                      ประกาศ   ณ   วนัที่          มิถุนายน  พ.ศ. 2560

        (นายมงคล  วลัยะเสวี)
                                                          ผู้อำานวยการการประปาสว่นภูมิภาคเขต ๕ 

   

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


 
         เอกสารประกวดราคาจดัจ้างดว้ยวธิิีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                   งานกอ่สรา้งบา้นพกัพนกังานขนาด 16 ครอบครัว กปภ.สาขานราธิิวาส
                                       ด้วยวิธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)
ตามประกาศการประปาสว่นภมูภิาคเขต ๕  เลขท่ี กปภ.ข.๕/          /2560 ลงวนัที ่        มถุินายน พ.ศ. 2560

     ดว้ยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  มีความประสงค์จะประกวดราคา งานกอ่สร้างบ้านพกัพนักงาน
ขนาด 16 ครอบครัว กปภ.สาขานราธิิวาส  ด้วยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยมีข้อแนะนำาและ
ข้อกำาหนดดงัต่อไปน้ี
               ๑. เอกสเรแนบท้เยเอกสเรประกวดรเคเจ้เงด้วยวิธีกเรทเงอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบยื่นเสนอการประกวดราคาจา้งด้วยวิธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจา้งด้วยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือค้ำาประกัน

                           (๑) หลกัประกนัซอง(ใชใ้นกรณกีารดำาเนินการท่ีมวีงเงินเกนิกวา่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาทข้ึนไป)
             (๒) หลักประกันสัญญา

   (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจา้งล่วงหน้า
๑.๗ สูตรการปรับราคา

                     ๑.๘ บทนิยาม
    (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเิสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน
    (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธิรรม

                     ๑.๙ แบบบัญชเีอกสาร
    (๑) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑
    ( ๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๑๐ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคากอ่สร้าง
๑.๑๑ แบบบัญชรีายชื่อวศิวกร/แบบหนังสือรับรองการเป็นวิศวกร
๑.๑๒ รายละเอียดการคำานวณราคากลางงานก่อสรา้งตาม BOQ (Bill of Quantities) (ราย

ละเอียดการคำานวณราคากลางงานกออสรา้งเป็นนการเป็ดดเผยเพื่อให้ป็ระสงค์จะเสนอราคาได้รูข้้อมูลไดเ้ทอาเทียม
กันและเพื่อให้ป็ระชาชนตรวจดูได้)

๒/๒.คุณสมบัติ....
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               ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอรเคเ
                  2.1 เป็นนิติบุคคลผูม้อีาชพีรบัจา้งงานท่ีประมลูจา้งด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิสดั์งกลา่ว

     ๒.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแลว้
                2.๓ ไม่เป็นผู้ไดร้ับเอกสทิธิิ์ หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธิไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดม้ีคำาสั่งให้สละสิทธิิค์วามคุ้มกันเช่นวา่น้ัน
                2.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. 
ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธิรรม ในการประกวดราคาจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้น้ี
                2.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตอ้งผ่านการคดัเลือกผู้มีคณุสมบัตเิบ้ืองต้นในการจา้งของ กปภ.ชั้นที่ 
๑ - 5 ทั้งน้ี กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ก์การข้ึนทะเบียน  ผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นใน
การรับจ้างงานกอ่สรา้งของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์กท์ี่แนบท้ายประกาศประกวดราคา  

      2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับราย
จา่ย หรือแสดงบัญชรีายรบัรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ

     2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดำาเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซค์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจดัจ้างภาครัฐ
                 2.8 คู่สัญญาต้องรบัและจ่ายเงินผ่านบัญชีธินาคาร  เว้นแต่การรบัจา่ยเงินแต่ละครัง้ซ่ึงมีมูลคา่ไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรบัจา่ยเป็นเงินสดกไ็ด้
               ๓. หลักฐเนกเรเสนอรเคเ
                     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น ๒ สว่น คือ
                ๓.๑ สว่นที่ ๑ อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี
                     (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                          ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำากัด ให้ยื่นสำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชรีายชือ่หุ้นส่วนผู้จดัการ ผู้มีอำานาจควบคุม (ถ้ามี) พรอ้มรับรองสำาเนาถูกต้อง
                        บริษัทจำากัดหรือบริษัทมหาชนจำากัด ให้ย่ืนสำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำานาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
สำาเนาถูกตอ้ง
                    (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธิรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำาเนาบัตรประจำาตวัประชาชนของผู้น้ัน สำาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สำาเนาบัตรประจำา
ตวัประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั้งรับรองสำาเนาถูกต้อง

 ๓/(3) ในกรณี......
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              (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารวมกันในฐานะเป็น ผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสำาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธิรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสำาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคค ให้ย่ืน
เอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)
                    (๔) สำาเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม
                    (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)      
                    ๓.๒ สว่นที่ ๒ อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี

(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

(๒) หนังสือมอบอำานาจซ่ึงปดดอากรแสตมปตตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อำานาจให้บุคคลอื่นทำาการแทน

(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๔) บัญชีรายชื่อวิศวกรและหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามแบบ

ฟอร์มที่ กปภ. กำาหนดพร้อมสำาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรม (สาขาโยธิา) ตาม พ.ร.บ. วชิาชพี
วศิวกรรม พ.ศ.๒๕๐๕ หรือ พ.ศ.2542  ตามแบบในข้อ ๑.๑๑ 

(๕)  เอกสารการข้ึนทะเบียนผู้มีคณุสมบัติเบ้ืองต้นในการรบัจา้งงานก่อสร้างของ กปภ.หรือ
ใบเสร็จการชำาระคา่ธิรมเนียมการข้ึนทะเบียนฯ  

(๖) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) โดยต้องกรอกปริมเณวัสดุให้ครบถ้้วน
แต่ไม่ต้องกรอกรเยละเอียดรเคเ

(๗) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างดว้ยวธิิีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๘) บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย้ื่น ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)                         

               ๔. กเรเสนอรเคเ
๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

จ้างดว้ยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชดัเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า     210   วัน     นับแต่วันยืนยัน

ราคาสุดท้าย   โดยภายในกำาหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิิเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนไดเ้สนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำาหนดเวลาดำาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน     360     วนั  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ไดร้ับหนังสือแจ้งจาก กปภ.ข.๕ ให้เริ่มทำางาน

๔.๕  ก่อนยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ๔./ 4.6 ผู้ประสงค์.......
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๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอรเคเจะต้องยื่นเอกสเรประกวดรเคเจ้เงด้วยวิ ธีกเรทเง

อิเล็กทรอนิกส์จ่เหน้เซองถ้ึงประธเนคณะกรรมกเรประกวดรเคเตเมโครงกเรโดยระบุไว้ท่ีหน้เซองว่เ
“เอกสเรประกวดรเคเตเมเอกสเรประกวดรเคเจ้เงดว้ยวิธีกเรทเงอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี  
กปภ.ข.๕/         /2560 ” ยื่นต่อคณะกรรมกเรประกวดรเคเตเมโครงกเร   ในวันท่ี     17   กรกฎเคม
2560      ระหวเ่งเวลเ      ๑๐  .  ๐๐     น     ถ้ึง      ๑๑  .  ๐๐     น      ณ      กเรประปเส่วนภูมิภเคเขต     ๕        

เมื่อพ้นกำาหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่ม
เติมโดยเดด็ขาด 

คณะกรรมการประกวดราคา จะดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายวา่ เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ ๑.๘ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และ
แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ
วธิิีอื่นใดที่มีหลกัฐานวา่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแลว้

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธิรรมตาม
ข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการประกวดราคา จะตดัรายชื่อผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้มีสิทธิิ
จะเสนอราคา และกปภ.ข.๕ จะพจิารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรอืผูม้สีทิธิิเสนอราคาดังกลา่วเป็นผูท้ิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้นเพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกันระหวา่งผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธิรรม  หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ดา้นเทคนิค อาจอุทธิรณ์คำาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ กปภ.ข.๕. ภายใน ๓ วัน   นับแต่วันที่
ไดร้ับแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธิรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จดัหา ให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธิีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง   จนไม่อาจดำาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำาหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิิจะเสนอราคาพบปะหรือ
ตดิต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ดำาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากข้ันตอน
ที่ค้างอยู่ ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธิานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา  และกำาหนดวัน   เวลาและสถานที่  เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่   โดย
จะแจ้งให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทกุรายที่อยู่ในสถานที่น้ันทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสทิธิิ์ในการตดัสินใจดำาเนินการใดๆ ระหวา่งการประกวด
ราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสดุต่อ กปภ.

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิิเสนอราคาตามประกาศ
ของ กปภ.ข.๕  จะตอ้งปฏิบัติดงัน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธิีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มายื่นพรอ้มกับซองข้อเสนอราคาทางเทคนิค

(๒) รเคเสูงสุดของกเรประกวดรเคเจ้เงด้วยวิธีกเรทเงอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเริ่มต้น
15,943,000.- บเท 

๕/ (3) ราคาที่เสนอ.......
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(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใชจ้่าย

ทั้งปวงไว้ดว้ยแลว้
(๔) ผู้มีสิทธิิเสนอราคาหรือผู้แทนมา จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแลว้  ต้อง  (LOG IN) เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอรเคเหรือผู้แทนท่ี (LOG IN) แล้ว จะต้องดำเเนินกเรเสนอรเคเ  โดย

รเคเท่ีเสนอในกเรประกวดรเคเจ้เงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำเกว่เรเคเสูงสุดในกเรประกวดรเคเ
และจะต้องเสนอลดรเคเข้ันต่ำเ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่เครั้งละ 30,๐๐๐.- บเท  จเกรเคเสูงสุดใน
กเรประกวดรเคเ และกเรเสนอรเคเลดรเคเครั้งถ้ัดๆไป ต้องเสนอลดรเคเครั้งละไม่น้อยกว่เ 30,๐๐๐.-
บเท จเกรเคเครัง้สุดท้เยท่ีเสนอลดแลว้

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะ
ตอ้งยืนยันราคาต่อผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสดุ

(๘) ผู้มีสิทธิิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน   การ
จัดประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีจะแจ้งให้ทราบ
ในวันเสนอราคา

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอรเคเจะต้องมเเสนอรเคเ ในวันท่ี 25 กรกฎเคม 2560 ตั้งแต่
เวลเ 09.20 น. เป็นต้นไป ท้ังน้ี จะแจ้งนัดหมเยตเมแบบจ้เง วัน เวลเ และสถ้เนท่ีเสนอรเคเ (บก.
๐๐๕) ให้ทรเบต่อไป

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอรเคเสเมเรถ้ศึกษเและทำเควเมเข้เใจในระบบและวิธีกเรเสนอรเคเ
ของผู้ให้บริกเรตลเดกลเงอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีแสดงไว้ในเว็บไซค์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอรเคเต้องทำเกเรทดลองวิธีกเรเสนอรเคเก่อนถ้งึกำเหนดวนัเสนอรเคเท่ีเว็บไซค์ของผู้ให้บริกเรตลเด
กลเงอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตลุเคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
               ๕. หลักประกันซอง
                   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค
จำานวน  797,150.- บาท (เงินเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้อง
มีระยะเวลาค้ำาประกันตั้งแต่วันที่ยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้
หลักประกันอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี
                    ๕.๑ เงินสด
                  ๕.๒ เช็คที่ธินาคารสั่งจ่ายแก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
เอกสารหลักฐาน หรือ ก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทำาการของทางราชการ(สำาหรับเช็คที่ธินาคารสั่งจา่ยต่างท้องที่
หากจะต้องเสียค่าใชจ้่ายอื่นใดเกีย่วกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คน้ัน ผู้ขอใช้เช็คจะต้องเป็นผู้ชำาระเองทั้งหมด)
                    ๕.๓ หนังสอืค้ำาประกนัของธินาคารในประเทศตามแบบหนังสอืค้ำาประกนัดงัระบุ ในข้อ ๑.๖ (๑)
                  ๕.๔ หนังสือค้ำาประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธิุรกิจค้ำาประกันตามประกาศของธินาคารแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำาประกันดัง
ระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
                    ๕.๕ พนัธิบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อน้ี กปภ.ข.๕ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำาประกันภายใน
๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้วเว้นแต่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายที่คัดเลือก ไวซ่ึ้ง
เสนอราคาต่ำาสดุ จะคนืให้ตอ่เมือ่ไดท้ำาสญัญาหรอืข้อตกลง หรอืเมือ่ผูม้สีทิธิเิสนอราคาไดพ้น้จากข้อผกูผนัแลว้

การคืนหลักประกันซองไม่วา่กรณใีด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มดีอกเบ้ีย
๖/ 6 หลกัเกณฑ์ก์....
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           ๖. หลักเกณฑแ์ละสิทธิในกเรพิัจเรณเรเคเ

๖.๑ ในการประมูลจา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี กปภ.ข.๕  จะพิจารณาตัดสินดว้ยราคา
รวม เป็นเกณฑ์ก์ตัดสิน

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐานไม่ถูก
ตอ้ง หรือไมค่รบตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับ
พจิารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผดิพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำาคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่
พจิารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่   กปภ.ข.๕  เทา่น้ัน

๖.๓  กปภ.ข.๕ สงวนสิทธิิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังตอ่ไปน้ี
                      (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ันในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   หรือหลักฐานการรับเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กปภ.ข.๕ 
                     (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำาหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำาคัญ หรือมีผลทำาให้เกดิความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.ข.๕ มีสิทธิิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจ้งข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือข้อเท็จจรงิอื่นใดเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กปภ.ข.๕ มีสิทธิิที่ไมร่ับราคาหรือไม่ทำาสัญญา หาก
หลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ กปภ.ข.๕ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิิที่จะไม่รับราคาต่ำาสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจ
จะยกเลิกการประกวดราคาจา้งด้วยวิธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแต่จะพจิารณา
ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทาง กปภ. เป็นสำาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ.ข.๕ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง กปภ.ข.๕ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิิเสนอราคาที่ได้รับ
การคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุที่เชื่อไดว้่าการเสนอราคากระทำาการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธิรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
             ในกรณีที่ผู้มีสิทธิิเสนอราคาต่ำาสุด เสนอราคาต่ำาสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ.ข.๕ จะให้ผู้มีสิทธิิเสนอราคาน้ันชี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่
ทำาให้เชื่อไดว้่าผู้มีสิทธิิเสนอราคาสามารถดำาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
เสร็จสมบูรณ ์หากคำาชี้แจ้งไม่เป็นที่รบัฟังได้ กปภ.ข.๕ มีสิทธิิที่จะไม่รบัราคาของผู้สิทธิิเสนอราคารายน้ัน

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิิ
เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิิเสนอราคาที่
กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธิรรมตามข้อ ๑.๘  กปภ.ข.๕ มีอำานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิิเสนอราคาที่มีสิทธิิไดร้ับการคัดเลือกดงักล่าว และ กปภ.ข.๕ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน

๗/ 7 .การทำาสัญญาจา้ง..
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               ๗. กเรทำเสญัญเจ้เง
                     ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ ๑.๕ กับ กปภ.ข.๕  ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จำานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาที่ประมูลจ้างดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ไดใ้ห้  กปภ.ข.๕ ยึดถือไว้ในขณะทำา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี

(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธินาคารสั่งจ่ายให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำา

สัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วนัทำาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ำาประกันของธินาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำาประกันดังระบุในข้อ

๑.๖ (๒)
(๔) หนังสือค้ำาประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธิุรกิจค้ำาประกันตามประกาศของธินาคารแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำาประกันดัง
ระบุในข้อ ๑. ๖(๒)

(๕) พันธิบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูก

ผันตามสัญญาจา้งแล้ว
                ๘. ค่เจ้เงและกเรจ่เยเงิน

กรณจี้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานใช้ข้อ     ๘  .  ๑
กรณจี้างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ่งจา่ยเงินตามผลงานใช้ข้อ     ๘  .  ๒

ข้อ ๘.๑ กรณจี้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน
                        กปภ.ข.๕  จะจา่ยเงินคา่จา้งโดยแบ่งออกเป็น....9…..งวด ดังรายละเอียดปรากฏในการแบ่ง
งวดงานและการจา่ยเงินแนบทา้ยประกาศน้ี

ข้อ ๘.๒ กรณจี้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจา่ยตามผลงาน
ข้อ ๘.๒.๑ เป็นการจา้งแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการเงินระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐ วนั

และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำาเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ การจ่ายเงินน้ีจะ
จ่ายเงินให้ไม่เกินจำานวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้างซ่ึงผู้ว่าจ้าง  และ  ผู้รับ
จ้างได้ตกลงกำาหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบโดย
ยดึถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจา้งเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาคา่ก่อสรา้งดังกล่าว  หากมี   ข้อขัด
แย้งในการปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงที่จะถือปฏิบัติตามความเห็นของ  ผู้ว่า
จ้าง และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา ทุก
ประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำาเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว  ผู้ว่าจ้าง ก็
จะจา่ยเงินที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๘.๒.๒ การจ่ายเงินแต่ละงวด จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอ
ส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูก
ต้อง และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำานวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ันเพื่อประกันผลงานภายใน
ประเทศ ตามหนังสือค้ำาประกัน หรือพันธิบัตรรัฐบาล หรือพันธิบัตร กปภ.ข.๕  หรือพันธิบัตรรัฐวิสาหกิจอื่น
ให้ กปภ.ข.๕  เพื่อเป็นหลักประกันแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกล่าวให้
แก่ผู้รบัจา้ง พร้อมกบัการจา่ยเงินงวดสุดทา้ย

๘/ 9.อตัราค่าปรับ....
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               ๙. อัตรเค่เปรับ

คา่ปรบัตามแบบสญัญาจา้งข้อ ๑๗ จะกำาหนดในอตัรารอ้ยละ 0.10 ของคา่จา้งตามสญัญาตอ่วนั
                ๑๐. กเรรบัประกันควเมชำเรุดบกพัร่อง

ผู้ชนะการประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไดท้ำาข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำาสัญญาจา้ง
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๒ ปี นับถัดจากวันที่ กปภ.ข.๕  ไดร้ับมอบงาน โดยผู้รับจ้างตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใชก้ารได้ดดีังเดิมภายใน  ๗  วนั นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้งความชำารดุบกพร่อง
               ๑๑. กเรจ่เยเงินล่วงหน้เ

11.1 ผู้วา่จ้างตกลงจา่ยเงินค่าจา้งล่วงหน้าให้แก่ผู้รบัจา้งเป็นจำานวนไม่เกิน รอ้ยละ 15  ของ
เงิน ค่าจา้งตามสัญญาทีร่ะบุไว้ในสัญญาจา้งข้อ 4  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

11.2 ผู้รับจ้างต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินล่วงหน้าต่อผู้ว่าจ้าง ภเยใน 60 วัน  นับถัด
จากวนัลงนามในสัญญา  โดยจะขอรับเต็มจำานวนหรือทยอยรับก็ได้ 

11.3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำาหลักประกันเป็นพันธิบัตร
รัฐบาลไทย   หรือหนังสือค้ำาประกันของธินาคารในประเทศไทย ตามแบบที่แนบท้ายสัญญาน้ี  หรือหนังสือค้ำา
ประกันของ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธิุรกิจค้ำาประกันตามประกาศของธินาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆ ทราบ  มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าเต็มตามจำานวนเงินล่วงหน้าที่
ขอรับ  ซ่ึงหลักประกันดงักล่าวผู้รับจ้างอาจทำาเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ ก็ได ้ 

11.4 ผู้วา่จ้างจะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการรับเงินค่าจ้างแต่ละงวด
โดยหักเงินครั้งละ 15 %  ของเงินค่าจ้างในงวดน้ันๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยเริ่มหักตั้งแต่การจ่ายค่าจ้างงวด
แรก เป็นต้นไปจนกวา่จะครบตามจำานวนเงินคา่จ้างลว่งหน้าที่ผู้รับจ้างไดร้ับไป

11.5 ในกรณีที่มกีารหักเงินชดใช้คืนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างข้อ 5.4  จนถึงงานงวดสุดทา้ย
แล้ว แต่ยังไม่ครบจำานวนเงินล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างขอรับไป  ผู้ว่าจ้างจะหักเงินส่วนที่ยังไม่ครบจำานวนน้ันทั้งหมด
จากเงินค่าจา้งงวดสดุท้าย และ/หรือบังคับแก่หลักประกนัการเบิกเงินลว่งหน้า

11.6  เงินจำานวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อชำาระหน้ี หรือเพื่อชดใช้
ความรับผิดต่างๆตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืน
เงินค่าจา้งล่วงหน้า

11.7  ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำานวนเงินที่ผู้รับจ้าง
จะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำานวนที่เหลือน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7
วนั  นับถัดจากวันที่ได้รบัแจ้งเป็นหนังสอืจากผูว้่าจา้ง

     11.8  เมื่อผูว้่าจา้งหักเงินชดใช้เงินลว่งหน้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างข้อ 5.4   ครบถ้วนตาม
จำานวนที่รบัไปทั้งหมด หรอืแตล่ะจำานวนไปแลว้  ผู้วา่จ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าจำานวนน้ันให้แก่
ผู้รับจ้างทันทีวงหน้เให้แก่ผู้รับจ้เงเป็นจำเนวนไม่เกิน ร้อยละ 15  ของเงิน ค่เจ้เงตเมสัญญเท่ีระบุไว้ใน
สัญญเจ้เงข้อ 4  ร

9 /12 ข้อสงวนสิทธิ.ิ........
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               ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในกเรเสนอรเคเและอื่น ๆ
                ๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำาหรับงานจ้างครั้งน้ีได้มาจาก งบลงทุน ปีงบประมเณ 2560  และผูกผัน
ปีต่อไป   และเงินช่วยเหลือจาก  -   

         *  กเรลงนเมในสัญญเจะกระทำเไดต้่อเมื่อ     กปภ  .  ข  .  ๕      ไดร้ับอนุมัติทเงดเ้นกเรเงินเรียบร้อยแล้ว   *

๑๒.๒ เมื่อ กปภ.ข.๕  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทศและของน้ันต้องนำาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ ตาม
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้มีสิทธิิเสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฏ
หมายว่าดว้ยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดงัน้ี
                       (๑)  แจ้งการสั่งหรือนำาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ำาและ
พาณิชย์นาวีภายใน  ๗  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของมาจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืน่ได้
                      (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำาและพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
                        (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒) ผู้รบัจา้ง จะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ย
การส่งเสริมการพาณชิย์นาวี

๑๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
กปภ.ข.๕ แล้ว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมการเสนอราคาด้วยวิธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่เงื่อนไขที่กำาหนดใน ข้อ ๔.๗(๔) (๕ )
(๖) และ (๗) มิฉะน้ัน กปภ  .  ข  .  ๕     จะริบหลักประกันซองจำเนวนรอ้ยละ     ๒  .  ๕     ของวงเงินท่ีจัดหเทันที  และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธิรรม

๑๒.๔ ผู้มีสิทธิิเสนอราคาซ่ึง กปภ.ข.๕  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ กปภ.ข.๕  กำาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กปภ.ข.๕  จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ำาประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๒.๕ กปภ.ข.๕ สงวนสิทธิทิี่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสำานักงานอัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ กปภ.ข.๕
               ๑๓. กเรปรับรเคเค่เงเนก่อสร้เง
                        การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบุในข้อ ๑.๗ จะนำามาใชใ้นกรณีที่
คา่งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวธิิีการดงัต่อไปน้ี.-
                        ตามหลักเกณฑ์ก์และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียด การจา่ยเงิน กำาหนดวันแลว้เสร็จ และ
การส่งมอบงาน แนบท้ายประกาศน้ี
                        สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงที่ทีร่ะดับที่กำาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำาหนด
ไวใ้นสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กปภ.ข.๕  ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที่ไดร้ะบุในข้อ 
๑.๕

10 /14.มาตรฐานฝีมือชา่ง............
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               ๑๔. มเตรฐเนฝีมือช่เง
เมื่อ กปภ.ข.๕  ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศน้ีแล้ว ผู้มีสิทธิิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิิเสนอราคาจะ
ต้องมี และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู้มี
คุณวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. ของแต่ละสาขาช่าง ในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างจำานวน
อยา่งน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปน้ี.-

๑๔.๑……ชา่งไฟฟ้า...........................................………
๑๔.๒……ชา่งเชื่อมเหล็ก...........................................
๑๔.๓……ชา่งสี....................................................……
15.4......ชา่งประปา................................................
14.5......ชา่งโยธิา.....................................................
14.6........................................................................
๑๔.7……...................................…….........................

                ๑๕. ในระหวเ่งระยะเวลเกเรก่อสร้เง ผู้รับจ้เงพึังปฏิิบัติตเมหลักเกณฑ์ท่ีกฏิหมเยและ
ระเบียบได้กำเหนดไว้โดยเคร่งครัด

                                                                               การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๕ 

                                                                             วนัที่        มิถุนายน พ.ศ. 2560

                                                                                         



หมเยเหตุ

ผู้ประสงค์จะเสนอรเคเ  หมเยถ้ึง ผู้ขเยหรือผู้รับจ้เง  ท่ีเข้เรับกเรคัดเลือกจเก กปภ.ข.๕ ท่ีจะ
จัดหเพััสดุ  เพ่ืัอเป็นผู้มีสิทธิเสนอรเคเ

ผู้มีสิทธิเสนอรเคเ  หมเยถ้ึง  ผู้ประสงค์จะเสนอรเคเท่ีได้รับกเรคัดเลือกจเก  กปภ.ข.๕ ให้เป็น
ผู้มีสิทธิเสนอรเคเดว้ยวิธีกเรทเงอิเล็กทรอนิกส์

กเรนับระยะเวลเค้ำเประกันซองตเมข้อ ๕ ให้หน่วยงเนท่ีจัดหเพััสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลเติดต่อกัน
คือ ช่วงแรก  ตั้งแตว่ันยื่นซองข้อเสนอทเงด้เนเทคนิคจนถ้ึงวันยืนยันรเคเสุดท้เย (วนัเสนอรเคเ) และนับ
ต่อเน่ืองกันในช่วงท่ีสอง  คือ ตั้งแต่วนัถ้ัดจเกวันยืนยันรเคเสุดท้เย จนถ้งึวันสิ้นสุดกเรยืนรเคเ 

ตัวอย่เงเช่น กำเหนดวันยื่นซองข้อเสนอด้เนเทคนิค  วันท่ี ๑ เมษเยน ๒๕๕๔ กำเหนดวันเสนอ
รเคเวันท่ี ๒๐ เมษเยน ๒๕๕๔  และกำเหนดยืนรเคเ ๓๐ วนั นับแต่วันยืนยันรเคเสดุท้เย

กเรนับระยะเวลเค้ำเประกันซอง คือ วันท่ี ๑ เมษเยน ๒๕๕๔ จนถ้ึงวันท่ี ๒๐ เมษเยน ๒๕๕๔
และนับตอ่ในช่วงท่ีสองให้เริม่นับตัง้แตว่ันท่ี ๒๑ เมษเยน  ๒๕๕๔ จนถ้งึวันท่ี ๒๐ พัฤษภเคม ๒๕๕๔ (รวม
๓๐ วัน)  ดังน้ันระยะเวลเกเรนับหลักประกันซอง     คือตั้งแต่วันท่ี     ๑     เมษเยน     ๒๕๕๔      จนถ้ึงวันท่ี      ๒๐
พัฤษภเคม      ๒๕๕๔
          กเรเสนอลดรเคเข้ันต่ำเ (Minimum Bid) ให้หน่วยงเนท่ีจะจัดหเพััสดุคำเนวณวงเงินกเรเสนอลด
รเคเข้ันต่ำเแต่ละครั้งในอัตรเร้อยละ ๐.๒ ของรเคเสูงสุดของกเรประกวดรเคเด้วยวิธีกเรทเง
อิเล็กทรอนิกส์หเกคำเนวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่เวเป็นหน่วยนับน้ัน  โดยไม่
ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพ่ืัอควเมชัดเจนและป้องกันควเมผิดพัลเดในกเรเสนอรเคเข้ันต่ำเแต่ละ
ครั้ง  เช่น กรณีรเคเสูงสุดของกเรประกวดรเคเ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บเท คำเนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่เกับ
๓๑๑,๓๑๔ บเท ให้กำเหนดกเรเสนอรเคเข้ันต่ำเ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่เครั้งละ  ๓๐๐,๐๐๐ บเท
รเคเสูงสุดของ  กเรประกวดรเคเ ฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐  บเท  คำเนวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่เกับ ๘๙,๑๓๕ บเท
ให้กำเหนดกเรเสนอลดรเคเข้ันต่ำเ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่เครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บเท รเคเสูงสุดของ
กเรประกวดรเคเ ๗,๗๘๙,๐๐๐  คำเนวณร้อยละ ๐.๒  ได้เท่เกับ ๑๕,๕๗๘ บเท ให้กำเหนดกเรเสนอรเคเ
ข้ันต่ำเ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่เครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บเท ท้ังน้ี ผู้เสนอรเคเสเมเรถ้เสนอลดรเคเข้ันต่ำเ
สูงกว่เรเคเข้ันต่ำเท่ีกำเหนดไว้ เช่น กรณีกำเหนดกเรเสนอรเคเข้ันต่ำเ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่เครั้งละ
๓๐๐,๐๐๐ บเท ผู้เสนอรเคเสเมเรถ้เสนอลดรเคเได้ครั้งละมเกกวเ่  ๓๐๐,๐๐๐ บเท  ได้  และกเรเสนอ
ลดรเคเครั้งถ้ัดๆไป ต้องเสนอลดรเคเตเมท่ีกำเหนดจเกรเคเครั้งสุดท้เยท่ีเสนอลดแล้ว  สำเหรับกรณีกเร
จัดหเพััสดุท่ีหน่วยงเนท่ีจะหเพััสดุกำเหนดให้เสนอรเคเในลักษณะกเรเสนอรเคเต่อหน่วย  เห็นควรให้
หน่วยงเนกำเหนดรเคเให้เสนอรเคเและพิัจเรณเในลักษณะกเรเสนอรเคเรวม  เพ่ืัอให้สเมเรถ้ปฏิิบัติ
ตเมหลักเกณฑ์ดังกล่เวข้เงต้นได้
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