
                   
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เลขท่ี กปภ.ข.๘/.../๒๕๖๐

 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา โครงการกอ่สร้างสถานีผลิตนำทาท่ีอ่างเกนบนำทาอทาปปึล 
พร้อมวางท่อขยายเขตจทาหน่ายนำทาไปยโงโครงการพิเศษจโงหวโดสิรินทรร์ 

ในพระดทารพิระเจ้าหลานเธอพระองคร์เจ้าอทิตยาทรกิติคิณ และตทาบลเทนมียร์ อทาเภอเมือง จโงหวโดสิรินทรร์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิรนิทรร์ ด้วยวธีิการทางอิเลนกทรอนิกสร์ (e-Auction) 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (กปภ.ข.๘) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำาทีีออ่างเกบบน้ำาอำาปพรล พร้อมวางที่อขยายเขตจำาหน่ายน้ำาไปยงการงโครงการพิเศษจงการงหวงการด
สุรินทีร์ ในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทีิตยาทีรกิติคุณ และตำาบลเทีนมีย์ อำาเภอเมงอง จงการงหวงการดสุรินทีร์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทีร์ ด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลางของงานก่อสร้างใน
การประกวดราคาในครงการ้งน้ี เป็นเงินทีงการ้งสิ้น  ๙๘,๖๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าสิบแปดล้านหกแสนห้าหมงอน
สีอพงการนบาทีถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิอมแลว้

ผู้ประสงคร์จะเสนอราคาจะต้องมีคิณสมบโติดโงต่อไปนีำ
        ๑. ผู้มีสิทีธิเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรงการบจ้างงานทีีอจะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีาง

อิเลบกทีรอนิกส์
๒. ผู้มีสิทีธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ทีีอถูกระบุชงออไว้ในบงการญชีรายชงออผู้ทีิ้งงานของทีางราชการและได้

แจ้งเวียนชงออแล้ว หรงอไม่เป็นผู้ทีีอได้รงการบผลของการสงการองให้เป็นนิติบุคคลหรงอบุคคลองอนเป็นผู้ทีิ้งงานตามระเบียบของ
ทีางราชการ
               ๓. ผู้มีสิทีธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ทีีอได้รงการบเอกสิทีธิหหรงอความคุ้มกงการน ซ่ึองอาจปฏิิเสธไม่ยอมข้่นศาล
ไทีย เว้นแต่รงการฐบาลของผู้ประสงค์เสนอราคา ไดม้ีคำาสงการองให้สละสิทีธิหความคุ้มกงการนเช่นว่านงการ้น
                    ๔. ผู้มีสิทีธิเสนอราคาต้องผ่านการคงการดเลงอกผู้มีคุณสมบงการติเบง้องต้นในการรงการบจ้างงานก่อสร้างของ
กปภ. ชงการ้นทีีอ ๑ – ๔ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงงออนไขทีีอกำาหนดไว้ในหลงการกเกณฑ์์การข้่นทีะเบียนผู้มีคุณสมบงการติ
เบง้องต้นในการรงการบจ้างงานกอ่สร้างของ กปภ. ตามหลงการกเกณฑ์์ทีีอแนบที้ายประกาศประกวดราคา
                    ๕. ผู้มีสิทีธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกงการนกงการบผู้ประสงค์จะเสนอราคารายองอนและ/
หรงอ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกงการนกงการบผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลบกทีรอนิกส์ ณ วงการนประกาศประกวดราคาจ้าง
ดว้ยวิธกีารทีางอิเลบกทีรอนิกส์ หรงอไม่เป็นผู้กระทีำาการองการนเป็นการขงการดขวางการแข่งขงการนราคาอย่างเป็นธรรม

๖. บุคคลหรงอนิติบุคคลทีีอจะเข้าเป็นคู่สงการญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบงการญชีรายรงการบรายจา่ย
หรงอแสดงบงการญชีรายรงการบรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคงการญ

๗. บุคคลหรงอนิติบุคคลทีีอจะเข้าเป็นคู่สงการญญากงการบหน่วยงานของรงการฐซ่ึองได้ดำาเนินการจงการดซึง้อจงการดจ้าง
ด้วยระบบอิเลบกทีรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทีะเบียนในระบบอิเลบกทีรอนิกส์ของ
กรมบงการญชีกลางทีีอเวบบไซึต์ศูนย์ข้อมูลจงการดซึง้อจงการดจา้งภาครงการฐ                                                  

         ๘. คู่สงการญญาต้องรงการบจ่ายเงินผ่านบงการญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรงการบจ่ายเงินแต่ละครงการ้งซ่ึองมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมงอนบาทีคู่สงการญญาอาจรงการบจ่ายเป็นเงินสดกบได้

        ๙. ผู้มีสิทีธิเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทีเดียวกงการนกงการบงานทีีอประกวดราคาในครงการ้งน้ีกงการบส่วน
ราชการ/รงการฐวิสาหกิจ/องค์กรของรงการฐ/เอกชน ในวงเงินไม่ น้อยกว่า  ๒๙,๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาที (รวมภาษี
มูลค่าเพิอม) และเป็นผลงานก่อสร้างของสงการญญาเดียวซ่ึองเป็นคู่สงการญญาโดยตรงทีีอไดด้ำาเนินการแล้วเสรบจ

๑๐. ผลงานตามข้อ ๙...
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๑๐. ผลงานตามข้อ ๙. หมายถ่ง ผู้มีสิทีธิเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสรา้ง ดงการงน้ี
๑๐.๑ งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำาประปา

๑๐.๑.๑ งานก่อสร้างถงการงน้ำาใส หรงอโรงสูบน้ำาแบบบ่อแห้ง
๑๐.๑.๒ งานย้ายและติดตงการ้งระบบผลิตน้ำา Mobile Plant ขนาดกำาลงการงผลิตไม่

                                น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. หรงองานก่อสรา้งระบบผลิตน้ำา ขนาดกำาลงการงผลติ
                                ไม่น้อยกวา่ ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.

๑๐.๒ งานก่อสร้างระบบจำาหน่ายน้ำาประปา
๑๐.๒.๑ วางที่อส่งน้ำาดิบหรงอจำาหน่ายน้ำาประปา (ชนิดที่อ HDPE)
๑๐.๒.๒ จงการดหาและตดิตงการ้งเครงอองสูบน้ำาดบิหรงอเครงอองสูบจ่ายน้ำาประปา

 โดยต้องแนบสำาเนาสงการญญาและบงการญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนงการงสงอรงการบรอง
ผลงานของผู้มีสิทีธิเสนอราคามาพร้อมซึองยงอนข้อเสนอด้วย

กำ าหนดดู สถานทีีอ ก่ อสร้ า ง  ในวงการ นทีีอ  …………………… .. เ วลา  ๐๙.๐๐ น . - ๑๒.๐๐ น .
ณ การประปาสว่นภูมิภาคสาขาสุรินทีร์

การดูสถานทีีอก่อสร้าง เป็นภาระ/หน้าทีีอ ความรงการบผิดชอบของผู้ซึง้อแบบและรายการทีีอจะไปดู
สถานทีีก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรงอ จะดูสถานทีีอก่อสร้างหรงอไม่กบได้ โดย กปภ.ข.๘ จะถงอว่า ผู้ซึง้อแบบและ
รายการได้ทีราบสถานทีีอ ตลอดจนอุปสรรคและปญญหาต่างๆ อย่างดีแล้ว เมงออมีอุปสรรคและปญญหาในเวลาทีำางาน
จะนำามาอ้างให้พ้นความรงการบผิด และ/หรงอ จะยกเป็นข้อต่อสู้กงการบ กปภ.ข.๘ ในภายหลงการงไม่ได้

กำาหนดยงอนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ ในวงการนทีีอ  ……………………..
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถ่งเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เลขทีีอ ๓๗ หมู่ ๒๓
ตำาบลขามใหญ่ อำาเภอเมงอง จงการงหวงการดอุบลราชธานี

ผู้สนใจ ติดต่อขอรงการบ/ซึง้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ ในราคา
ชุดละ ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาที (ค่าแบบ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาที ภาษี ๔,๒๐๐.๐๐ บาที) ได้ทีีอ กองบงการญชีและการเงิน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ระหว่างวงการนทีีอ ………………….. ถ่งวงการนทีีอ ……………………. เวลา                   ๐๙.๐๐
– ๑๕.๐๐ น. เที่านงการ้น ในเวลาปฏิิบงการติงาน ผู้ซึง้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ เมงออชำาระ
เงินแล้ว การประปาส่วนภูมิภาค จะไม่คงนให้ ยกเว้นกรณีทีีอ การประปาส่วนภูมิภาค ยกเลิกโครงการ

   ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิอมเติมได้ทีาง โทีรศงการพที์หมายเลข ๐-๔๕๓๑-๑๔๓๒-๔  ในวงการนและเวลา
ทีำาการ

                      ประกาศ ณ วงการนทีีอ ……………... พ.ศ.๒๕๖๐

                                  

                                

                                                                                            



                 

         เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ เลขทีีอ กปภ.ข.๘/๒๑/๒๕๖๐
       โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำาทีีออ่างเกบบน้ำาอำาปพรล พร้อมวางที่อขยายเขตจำาหน่ายน้ำาไปยงการง

โครงการพเิศษจงการงหวงการดสุรินทีร์ ในพระดำารพิระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทีิตยาทีรกิติคุณ และตำาบลเทีนมีย์ 
อำาเภอเมงอง จงการงหวงการดสุรนิทีร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทีร์

    ตามประกาศ การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๘ ลงวงการนทีีอ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
-----------------------------------------

  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ซ่ึองต่อไปน้ีเรียกว่า “ กปภ.ข.๘ ” มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจา้งเหมา โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำาทีีออ่างเกบบน้ำาอำาปพรล พร้อมวางที่อขยายเขตจำาหน่ายน้ำาไปยงการงโครงการ
พิเศษจงการงหวงการดสุรินทีร์ ในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทีิตยาทีรกิติคุณ และตำาบลเทีนมีย์ อำาเภอเมงอง
จงการงหวงการดสุรินทีร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทีร์ ดว้ยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ (e-Auction) โดยมีข้อแนะนำา
และข้อกำาหนดต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยงอนข้อเสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทีางอิเลบกทีรอนิกส์
๑.๓ บงการญชีแสดงปริมาณวงการสดุและราคากอ่สรา้ง
๑.๔ หนงการงสงอแสดงเงงออนไขการซึง้อและการจา้งด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์
๑.๕ แบบสงการญญาจ้าง

๑.๖  แบบหนงการงสงอค้ำาประกงการน
(๑) หลงการกประกงการนซึอง
(๒) หลงการกประกงการนสงการญญา
(๓) หลงการกประกงการนการรงการบเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลงการกประกงการนผลงาน

     ๑.๗ สูตรการปรงการบราคา(สตูรคา่ K)
     ๑.๘ บทีนิยาม

                                          (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีีอมีผลประโยชน์รว่มกงการน
                                          (๒) การขงการดขวางการแข่งขงการนราคาอยา่งเป็นธรรม

     ๑.๙ แบบบงการญชีเอกสาร
(๑)  บงการญชีเอกสารสว่นทีีอ ๑
(๒)  บงการญชีเอกสารสว่นทีีอ ๒

            ๑.๑๐ รายละเอียดการคำานวนราคากลางงานก่อสรา้งตาม BOQ (bill Of Quantities)
                            ๑.๑๑ …...........ฯลฯ.....................

๒. คิณสมบโติของผู้ประสงคร์จะเสนอราคา
      ๒.๑ ผู้มีสิทีธิเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรงการบจ้างงานทีีอจะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีาง

อิเลบกทีรอนิกส์
๒.๒ ผู้มีสิทีธเิสนอราคาตอ้งไม่เป็นผู้ทีีอถูกระบุชงออไว้ในบงการญชีรายชงออผู้ทีิ้งงานของทีางราชการและได้

แจ้งเวียนชงออแล้ว หรงอไม่เป็นผู้ทีีอได้รงการบผลของการสงการองให้เป็นนิติบุคคลหรงอบุคคลองอนเป็นผู้ทีิ้งงานตามระเบียบของ
ทีางราชการ
               

๒.๓ ผู้มีสิทีธเิสนอราคา...
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๒.๓ ผู้มีสิทีธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ทีีอได้รงการบเอกสิทีธิหหรงอความคุ้มกงการน ซ่ึองอาจปฏิิเสธไม่ยอมข้่น

ศาลไทีย เว้นแต่รงการฐบาลของผู้ประสงค์เสนอราคา ได้มคีำาสงการองให้สละสิทีธิหความคุ้มกงการนเช่นว่านงการ้น
                    ๒.๔ ผู้มีสิทีธิเสนอราคาตอ้งผ่านการคงการดเลงอกผู้มีคุณสมบงการติเบง้องต้นในการรงการบจา้งงานก่อสรา้งของ
กปภ. ชงการ้นทีีอ ๑ – ๔ และ กปภ.ข.๘ จะพิจารณาตามเงงออนไขทีีอกำาหนดไว้ในหลงการกเกณฑ์์การข้่นทีะเบียนผู้มีคุณสมบงการติ
เบง้องต้นในการรงการบจ้างงานกอ่สร้างของ กปภ. ตามหลงการกเกณฑ์์ทีีอแนบที้ายประกาศประกวดราคา
                    ๒.๕ ผู้มีสิทีธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกงการนกงการบผู้ประสงค์จะเสนอราคารายองอนและ/
หรงอ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกงการนกงการบผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลบกทีรอนิกส์ ณ วงการนประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้ ว ยวิ ธี ก ารทีา งอิ เ ลบ กทีรอ นิกส์  หรง อ ไม่ เ ป็นผู้ ก ร ะทีำ า กา รองการ น เ ป็นก ารขงการ ด ขว า งการแ ข่ งขงการ นร าคา
อย่างเป็นธรรม                                                      

๒.๖ บุคคลหรงอนิติบุคคลทีีอจะเข้าเป็นคู่สงการญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบงการญชีรายรงการบราย
จ่ายหรงอแสดงบงการญชีรายรงการบรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคงการญ

๒.๗ บุคคลหรงอนิติบุคคลทีีอจะเข้าเป็นคู่สงการญญากงการบหน่วยงานของรงการฐซ่ึองได้ดำาเนินการจงการดซึง้อจงการดจ้าง
ด้วยระบบอิเลบกทีรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทีะเบียนในระบบอิเลบกทีรอนิกส์ของ
กรมบงการญชีกลางทีีอเวบบไซึต์ศูนย์ข้อมูลจงการดซึง้อจงการดจา้งภาครงการฐ                                                  

        ๒.๘ คู่สงการญญาต้องรงการบจ่ายเงินผ่านบงการญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรงการบจ่ายเงินแต่ละครงการ้งซ่ึองมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมงอนบาทีคู่สงการญญาอาจรงการบจ่ายเป็นเงินสดกบได้

        ๒.๙ ผู้มีสิทีธิเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทีเดียวกงการนกงการบงานทีีอประกวดราคาในครงการ้งน้ีกงการบส่วน
ราชการ/รงการฐวิสาหกิจ/องค์กรของรงการฐ/เอกชน ในวงเงินไม่ น้อยกว่า  ๒๙,๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาที (รวมภาษี
มูลค่าเพิอม) และเป็นผลงานก่อสร้างของสงการญญาเดียวซ่ึองเป็นคู่สงการญญาโดยตรงทีีอไดด้ำาเนินการแล้วเสรบจ

๒.๑๐ ผลงานตามข้อ ๒.๙ หมายถ่ง ผู้มีสิทีธิเสนอราคาจะตอ้งมีผลงานก่อสร้าง ดงการงน้ี
๒.๑๐.๑ งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำาประปา

    ๒.๑๐.๑.๑ งานก่อสร้างถงการงน้ำาใส หรงอโรงสูบน้ำาแบบบ่อแห้ง
    ๒.๑๐.๑.๒ งานย้ายและติดตงการ้งระบบผลิตน้ำา Mobile Plant ขนาดกำาลงการงผลิตไม่

                                      น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. หรงองานก่อสรา้งระบบผลิตน้ำา ขนาดกำาลงการง
   ผลิตไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.

๒.๑๐.๒ งานก่อสร้างระบบจำาหน่ายน้ำาประปา
    ๒.๑๐.๒.๑ วางที่อส่งน้ำาดิบหรงอจำาหน่ายน้ำาประปา (ชนิดที่อ HDPE)
    ๒.๑๐.๒.๒ จงการดหาและตดิตงการ้งเครงอองสูบน้ำาดบิหรงอเครงอองสูบจ่ายน้ำาประปา

 โดยต้องแนบสำาเนาสงการญญาและบงการญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนงการงสงอ
รงการบรองผลงานของผู้มีสิทีธิเสนอราคามาพร้อมซึองยงอนข้อเสนอด้วย
              ๓. หลโกฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลงการกฐาน แยกเป็น ๒ ส่วนคงอ
   ๓.๑  ส่วนทีีอ ๑ อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงการงตอ่ไปน้ี

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามงการญหรงอห้างหุ้นส่วนจำากงการด ให้ยงอนสำาเนาหนงการงสงอรงการบรองการจด

ทีะเบียนนิติบุคคล (ไม่เเกินน ๓ เดือน) บงการญชีรายชงออหุ้นส่วนผู้จงการดการ ผู้มีอำานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรงการบรองสำาเนาถูก
ต้อง

     (ข) บริษงการทีจำากงการด หรงอบริษงการทีมหาชนจำากงการด ให้ยงอนสำาเนาหนงการงสงอรงการบรองจด
ทีะเบียนนิติบุคคล (ไม่เเกินน ๓ เดือน) หนงการงสงอบริคณห์สนธิ บงการญชีรายชงออกรรมการผู้จงการดการ ผู้มีอำานาจควบคุม และ
บงการญชีผู้ถงอหุ้นรายใหญ่ พรอ้มรงการบรองสำาเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณี...
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                (๒) ในกรณีผู้ประสงจะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา (เฉพาะวงเงนนจัดหาไม่เเกินน ๑
ล้าานบาท) หรงอคณะบุคคลทีีอมิใช่นิติบุคคล ให้ยงอนสำาเนาบงการตรประจำาตงการวประชาชนของผู้นงการ้น สำาเนาข้อตกลงทีีอแสดงถ่ง
การเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำาเนาบงการตรประจำาตงการวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พรอ้มทีงการ้งรงการบรองสำาเนาถูกต้อง 
               (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกงการนในฐานะเป็น
ผู้รว่มค้าให้ยงอนสำาเนาสงการญญาของการเข้ารว่มค้า สำาเนาบงการตรประจำาตงการวประชาชนของผู้ร่วมคา้ และในกรณีทีีอผู้เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาทีีอมิใช่สงการญชาติไทีย กบให้ยงอนสำาเนาหนงการงสงอเดินทีาง หรงอผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้
ยงอนเอกสารตามทีีอระบุไว้ใน (๑)             

(๔) สำาเนาใบทีะเบียนภาษีมูลค่าเพิอมพร้อมทีงการ้งรงการบรองสำาเนาถูกต้อง                     
(๕) บงการญชีเอกสารส่วนทีีอ ๑ ทีงการ้งหมดทีีอไดย้งอนตามแบบใน ข้อ ๑.๙ (๑)     

                      ๓.๒ สว่นทีีอ ๒ อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดงการงต่อไปน้ี
               (๑) หนงการงสงอแสดงเงงออนไขการซึง้อและการจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนาม พร้อมประทีงการบตรา(ถ้ามี)

(๒) หนงการงสงอมอบอำานาจซ่ึองปดดอากรแสตมปตตามกฎหมายในกรณีทีีอผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอำานาจให้บุคคลองอนทีำาการแทีน                                                                                      
                (๓) หลงการกประกงการนซึอง ตามข้อ ๕
                (๔) สำาเนาสงการญญาและบงการญชีปริมาณงานและราคาค่ากอ่สรา้ง พรอ้มหนงการงสงอรงการบรองผล
งานก่อสร้างพร้อมทีงการ้งรงการบรองสำาเนาถูกต้อง

     (๕) บงการญชีรายการก่อสร้าง (หรงอใบแจ้งปริมาณงาน) โดยต้องกรอกปริมาณวงการสดุให้
ครบถ้วนแต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา 

 (๖) แบบใบยงอนข้อเสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทีางอิเลบกทีรอนิกส์
                     (๗) บงการญชีเอกสารส่วนทีีอ ๒ ทีงการ้งหมดทีีอไดย้งอน ตามแบบข้อ ๑.๙(๒)

๔. การเสนอราคา
 ๔.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยงอนข้อเสนอตามแบบทีีอกำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีอิเลบกทีรอนิกส์น้ี และหนงการงสงอแสดงเงงออนไขการซึง้อและการจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ โดยไม่มี
เงงออนไขใด ๆ ทีงการ้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมงอชงออของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
ชงการดเจน

 ๔.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกรอกปริมาณวงการสดุในบงการญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน (โดยผู้
ประสงค์จะเสนอราคายงการงไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา)

๔.๓   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำาหนดยงนราคา ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วโน นงการบแต่วงการนยงนยงการน
ราคาสุดที้าย โดยภายในกำาหนดยงนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรงการบผิดชอบราคาทีีอตนได้เสนอไว้ และจะถอน
การเสนอราคามิได้

 ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการตามสงการญญาทีีอจะจ้างให้แล้ว
เสรบจ ไม่เกิน ๒๔๐ วโน นงการบถงการดจากวงการนลงนามในสงการญญาจา้ง หรงอวงการนทีีอไดร้งการบหนงการงสงอแจ้งจาก กปภ.ข.๘ ให้เริอมทีำางาน

๔.๕  ก่อนยงอนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสงการญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถีอถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทีงการ้งหมดเสียก่อนทีีอ
จะตกลงยงอนข้อเสนอตามเงงออนไขในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์

 ๔.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตอ้งยงอนเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ จา่
หน้าซึองถ่งประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ทีีอหน้าซึองว่า  เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ เลขทีีอ กปภ.ข.๘/…./๒๕๖๐ ยงอนต่อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวงการนทีีอ …………………. ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

 เมงออพ้นกำาหนด...
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เมื่อพ้นกทาหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลนกทรอนิกสร์แลว้ จะไม่รโบ

เอกสารเพ่ิมเติมโดยเดนดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบงการติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีีอมีผลประโยชน์ร่วนกงการนกงการบผู้ประสงค์จะเสนอราคารายองอน หรงอเป็นผู้มีผล
ประโยชน์รว่มกงการนระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากงการบผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลบกทีรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วงการน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์หรงอไม่ พร้อมทีงการ้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้ง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทีราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทีางไปรษณีย์ลงทีะเบียนตอบรงการบ หรงอวธิีองอน
ใดทีีอมีหลงการกฐานวา่ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารงการบทีราบแล้ว

หากปรากฏิต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรงอในขณะทีีอมีการเสนอราคาด้วยวิธีการทีาง
อิเลบกทีรอนิกสว์่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทีำาการองการนเป็นการขงการดขวางการแข่งขงการนราคาอยา่งเป็นธรรมตาม ข้อ
๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตงการดรายชงออผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนงการ้นออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
และ กปภ.ข.๘ จะพิจารณาลงโทีษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดงการงกลา่วเป็นผู้ทีิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีีอไม่ผ่านการคงการดเลงอกเบง้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีีอมี
ผลประโยชน์ร่วมกงการนกงการบผู้ประสงค์จะเสนอราคารายองอน หรงอเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกงการนระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากงการบผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลบกทีรอนิกส์ ณ วงการนประกาศประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ หรงอ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีีอกระทีำาการองการนเป็นการขงการดขวางการแข่งขงการนราคาอยา่งเป็นธรรม หรงอเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาทีีอไม่ผ่านคุณสมบงการติทีางด้านเทีคนิคอาจอุทีธรณ์คำาสงการองดงการงกลา่วต่อหงการวหน้าหน่วยงานทีีอจงการดหาพงการสดุภายใน ๓
วงการน นงการบแต่วงการนทีีอได้รงการบแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉงการยอุทีธรณ์ของหงการวหน้าหน่วยงานทีีอจงการดหาให้ถงอ
เป็นทีีอสุด

หากปรากฏิต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทีาง
อิเลบกทีรอนิกส์ประสบข้อขงการดข้อง จนไม่อาจดำาเนินการต่อไปให้แล้วเสรบจภายในเวลาทีีอกำาหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสงการองพงการกกระบวนการเสนอราคา โดยมใิห้ผู้แทีนผู้มีสิทีธิเสนอราคาพบปะหรงอติดต่อสงออสารกงการบบุคคล
องอน และเมงออแก้ไขข้อข้อข้องแล้ว จะให้ดำาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขงการ้นตอนทีีอค้างอยู่ภายในเวลาของ
การเสนอราคาทีีอยงการงเหลงอก่อนจะสงการองพงการกกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวงการน
เดียวกงการน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเหบนว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสรบจได้โดยง่าย หรงอข้อ
ขงการดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสงการองยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำาหนดวงการน
เวลา และสถานทีีอ เพงออเริอมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทีธิเสนอราคาทีุกรายทีีออยู่ในสถานทีีอ
นงการ้นทีราบ

คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทีธิในการตงการดสินใจดำาเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด รา
คาฯ เพงออให้การประกวดราคาฯ เกดิประโยชน์สูงสุดตอ่ กปภ.ข.๘
     ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีีอมีสิทีธิไดร้งการบการคงการดเลงอกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิิบงการติ ดงการงน้ี
                     (๑) ปฏิิบงการติตามเงงออนไขทีีอระบุไว้ในหนงการงสงอแสดงเงงออนไขการซึง้อและการจ้างด้วยวิธี
การทีางอิเลบกทีรอนิกส์ ทีีอได้ยงอนมาพร้อมกงการบซึองข้อเสนอทีางเทีคนิค
                (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์จะต้องเริอม
ต้นทีีอ ๙๘,๖๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าสิบแปดล้านหกแสนห้าหมงอนสีอพงการนบาทีถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิอมแลว้

(๓) ราคาทีีอเสนอจะต้องเป็นราคาทีีอรวมภาษีมูลค่าเพิอม และภาษีองอน ๆ (ถ้ามี) รวมค่า
ใช้จา่ยทีงการ้งปวงไว้ดว้ยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทีธิเสนอราคาหรงอผู้แทีน จะต้อมมาลงทีะเบียนเพงออเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวงการน เวลา และสถานทีีอทีีอกำาหนด

(๕) ผู้มีสิทีธิเสนอราคา...



- ๕ -
(๕) ผู้มีสิทีธิเสนอราคาหรงอผู้แทีนทีีอมาลงทีะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทีธิเสนอราคารงอผู้แทีน ทีีอ LOG IN แล้ว จะต้องดำาเนินการเสนอราคา โดย
ราคาทีีอเสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ จะต้องตอำากว่าราคาสูงสุดในการประกวดรา
คาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขงการ้นตอำา ( Minimum Bid ) ไม่น้อยกว่าครงการ้งละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาที จากราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครงการ้งถงการดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครงการ้งละไม่น้อยกว่ า ๑๐๐,๐๐๐.- บาที
จากราคาครงการง้สุดทีา้ยทีีอเสนอลดแล้ว

                 (๗) ห้ามผู้มีสิทีธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมงออการประกวดราคาฯ
เสรบจสิ้นแล้ว จะต้องยงนยงการนราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลบกทีรอนิกส์ ราคาทีีอยงนยงการนจะต้องตรงกงการบราคาทีีอเสนอ
หลงการงสุด

(๘) ผู้มีสิทีธิเสนอราคาทีีอได้รงการบการคงการดเลงอกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรงการบผิดชอบค่าใช้
จ่ายในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทีางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลบกทีรอนิกส์ ทีงการ้งน้ีจะแจ้ง
ให้ทีราบในวงการนเสนอราคา

(๙) ผู้มีสิทีธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวโนท่ี ……………….. ตโำงแต่เวลา
๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ทีงการ้งน้ี จะแจ้งนงการดหมายตามแบบแจ้ง วงการน เวลา และสถานทีีอเสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทีราบ
ต่อไป

                   (๑๐) ผู้มีสิทีธิเสนอราคาสามารถศ่กษาและทีำาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลบกทีรอนิกส์ ทีีอแสดงไว้ในเวบบไซึต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทีธิ
เสนอราคาต้องทีำาการทีดลองวิธีการเสนอราคาก่อนกำาหนดวงการนเสนอราคาทีีอเวบบไซึต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเลบกทีรอนิกส์ ตงการ้งแตว่งการนทีีอ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๕. หลโกประกโนซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลงการกประกงการนซึองพร้อมกงการบการยงอนซึองเอกสารทีางด้านเทีคนิค จำานวน

๔,๙๓๒,๗๐๐.๐๐ บาที (เงินสีอล้านเก้าแสนสามหมงอนสองพงการนเจบดร้อยบาทีถ้วน) โดยหลงการกประกงการนซึองจะต้องมีระยะ
เวลาการค้ำาประกงการน ตงการ้งแต่วงการนยงอนซึองข้อเสนอทีางด้านเทีคนิคครอบคลุมไปจนถ่งวงการนสิ้นสุดการยงนราคา โดยหลงการก
ประกงการนให้ใช้อยา่งหน่องอย่างใดดงการงต่อไปน้ี
               ๕.๑  เงินสด

               ๕.๒ เชบคทีีอธนาคารสงการองจ่ายให้ กปภ.ข.๘ โดยเป็นเชบคลงวงการนทีีอทีีอยงอนซึองเอกสารทีางด้าน
เทีคนิค หรงอก่อนหน้านงการ้นไม่เกิน ๓ วงการนทีำาการของทีางราชการ 

      ๕.๓  หนงการงสงอค้ำาประกงการนของธนาคารภายในประเทีศ ตามแบบหนงการงสงอค้ำาประกงการน
ดงการงระบุใน ข้อ ๑.๖ (๑)

       ๕.๔  หนงการงสงอค้ำาประกงการนของบริษงการทีเงินทีุน หรงอ บริษงการทีเงินทีุนหลงการกทีรงการพย์ ทีีอไดร้งการบอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทีุนเพงออการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำาประกงการน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทีศไทีย
ซ่ึองได้แจ้งชงออเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทีราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงการงสงอค้ำาประกงการน     ดงการงระบุใน ข้อ
๑.๖ (๑)

       ๕.๕  พงการนธบงการตรรงการฐบาลไทีย 
                  หลงการกประกงการนซึองตามข้อน้ี กปภ.ข.๘ จะคงนให้ผู้มีสิทีธิเสนอราคาหรงอผู้ค้ำาประกงการนภายใน

๑๕ วงการนนงการบถงการดจากวงการนทีีอได้พิจารณาในเบง้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทีธิเสนอราคารายทีีอคงการดเลงอกไว้ ซ่ึองเสนอ
ราคาตอำ าสุดจะคงนใ ห้ต่อ เมงอ อ ได้ทีำ าสงการญญา หรงอ ข้อตกลง หรงอ เมงอ อผู้ มี สิทีธิ เสนอราคาได้พ้นจาก ข้อ
ผูกพงการนแล้ว

                   การคงนหลงการกประกงการนซึองไม่วา่กรณใีดๆจะคงนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย
       ๖. หลโกเกณฑร์และสิทธิในการพิจารณาราคา

         ๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์น้ี  กปภ.ข.๘ จะพิจารณา
ตงการดสินด้วย ราคารวม เป็นเกณฑ์์ตงการดสิน

     ๖.๒ หากผู้ประสงค.์..

http://www.gprocurement.go.th/
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๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบงการติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒. หรงอยงอนหลงการกฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๓. หรงอยงอนเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม ข้อ
๔. แล้ว คณะกรรมการดำาเนินการประมูลจะไม่รงการบพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนงการ้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรงอผิดหลงเพียงเลบกน้อย หรงอผิดพลาดไปจากเงงออนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีาง
อิเลบกทีรอนิกส์ ในส่วนทีีอมิใช่สาระสำาคงการญ ทีงการ้งน้ี เฉพาะในกรณีทีีอพิจารณาเหบนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กปภ .ข.๘
เที่านงการ้น

   ๖.๓ กปภ.ข.๘ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงคร์จะเสนอราคา โดยไม่มกีารผ่อนผโน
ในกรณีดโงต่อไปนีำ

                 (๑) ไม่ปรากฏิชงออผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนงการ้น ในบงการญชีผู้รงการบเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์  หรงอในหลงการกฐานการรงการบเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีาง
อิเลบกทีรอนิกส์ของ กปภ.ข.๘

             (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงงออนไข ทีีอกำาหนดในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ทีีอเป็นสาระสำาคงการญ หรงอมีผลทีำาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายองอน

      ๖.๔ ในการตงการดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์หรงอในการทีำาสงการญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรงอ กปภ.ข.๘ มีสิทีธิหให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเทีบจจริง สภาพ ฐานะ หรงอ
ข้อเทีบจจริงองอนใดทีีอเกีอยวข้องกงการบผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กปภ.ข.๘ มีสิทีธิหทีีอจะไม่รงการบราคา หรงอไม่ทีำาสงการญญา หาก
หลงการกฐานดงการงกล่าวไม่มคีวามเหมาะสม หรงอไม่ถูกต้อง

     ๖.๕ กปภ.ข.๘ ทีรงไว้ซ่ึองสิทีธิทีีอจะไม่รงการบราคาตอำาสุด หรงอราคาหน่องราคาใด หรงอราคาทีีอเสนอ
ทีงการ้งหมดกบได้ และอาจพิจารณาเลงอกจ้าง ในจำานวน หรงอขนาด หรงอเฉพาะรายการหน่องรายการใด หรงออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจงการดจ้างเลยกบได้ สุดแต่จะพิจารณา ทีงการ้งน้ี
เพงออประโยชน์ของทีางราชการเป็นสำาคงการญ และให้ถงอว่าการตงการดสินของ กปภ.ข.๘ เป็นเดบดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรงอผู้มีสิทีธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทีงการ้ง กปภ.ข.๘ จะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาจ้างดว้ยวธิีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์  และลงโทีษผู้มีสิทีธเิสนอราคาเป็นผู้ทีิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผู้มีสิทีธิเสนอราคา
ทีีอได้รงการบการคงการดเลงอกหรงอไม่กบตาม หากมีเหตุทีีอเชงออได้ว่าการเสนอราคากระทีำาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารองการนเป็นเทีบจ หรงอใช้ชงออบุคคลธรรมดา หรงอนิติบุคคลองอนมาเสนอราคาแทีน เป็นต้น

  ในกรณีทีีอผู้มีสิทีธิเสนอราคาตอำาสุด เสนอราคาตอำาจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจดำาเนินงานตามสงการญญา
ได ้คณะกรรมการประกวดราคา หรงอ กปภ .ข.๘ จะให้ผู้มีสิทีธิเสนอราคานงการ้นชี้แจงและแสดงหลงการกฐานทีีอทีำาให้เชงออได้
ว่าผู้มีสิทีธิเสนอราคาสามารถดำาเนินงานตามประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ ให้เสรบจสมบูรณ์
หากคำาชี้แจงไม่เป็นทีีอรงการบฟัญงได้ กปภ.ข.๘ มีสิทีธิทีีอจะไม่รงการบราคาของผู้มีสิทีธิเสนอราคารายนงการ้น

    ๖.๖ ในกรณีทีีอปรากฏิข้อเทีบจจริงภายหลงการงจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีาง
อิเลบกทีรอนิกส์ วา่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีีอได้รงการบการคงการดเลงอกเป็นผู้มีสิทีธิเสนอราคาทีีอมีผลประโยชน์รว่มกงการนกงการบผู้มี
สิทีธงเสนอราคารายองอน  หรงอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกงการนระหว่างผู้มีสิทีธิเสนอราคากงการบผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเลบกทีรอนิกส์ ณ วงการนประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ หรงอเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีีอ
กระทีำาการองการนเป็นการขงการดขวางการแข่งขงการนราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ กปภ.ข.๘  มีอำานาจทีีอจะตงการดรายชงออผู้มี
สิทีธิเสนอราคาดงการงกล่าว และ กปภ.ข.๘ จะพจิารณาลงโทีษผู้มีสิทีธิเสนอราคารายนงการ้นเป็นผู้ทีิ้งงาน

๗. การททาสโญญาจ้าง
   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์  จะต้องทีำาสงการญญาจ้าง ตามแบบสงการญญาดงการงระบุ

ไว้ใน ข้อ ๑.๕ กงการบ กปภ.ข.๘ ภายใน ๗ วงการน นงการบถงการดจากวงการนทีีอได้รงการบแจ้ง และจะต้องวางหลงการกประกงการนสงการญญา เป็น
จำานวนเงินเที่ากงการบร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีีอประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ได้ ให้ กปภ.ข.๘
ย่ดถงอไว้ในขณะทีำาสงการญญา โดยใช้หลงการกประกงการนอย่างหน่องอย่างใด ดงการงต่อไปน้ี

๗.๑ เงินสด...
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   ๗.๑ เงินสด
      ๗.๒ เชบคทีีอธนาคารสงการองจ่ายให้แก่ กปภ.ข.๘ โดยเป็นเชบคลงวงการนทีีอทีีอทีำาสงการญญา หรงอก่อนหน้านงการ้นไม่

เกิน ๓ วงการนทีำาการของทีางราชการ
          ๗.๓ หนงการงสงอค้ำาประกงการนของธนาคารภายในประเทีศ ตามแบบหนงการงสงอค้ำาประกงการนดงการงระบุใน ข้อ

๑.๖ (๒)
     ๗.๔ หนงการงสงอค้ำาประกงการนของบริษงการทีเงินทีุน หรงอบริษงการทีเงินทีุนหลงการกทีรงการพย์ ทีีอได้รงการบอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทีุนเพงออการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำาประกงการน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทีศไทีย
ซ่ึองได้แจ้งชงออเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทีราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงการงสงอค้ำาประกงการนดงการงระบุใน ข้อ ๑.๖
(๒)  
                         ๗.๕ พงการนธบงการตรรงการฐบาลไทีย 

          หลงการกประกงการนน้ีจะคงนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วงการน นงการบถงการดจากวงการนทีีอผู้คู่สงการญญาพ้นจากข้อ
ผูกพงการนตามสงการญญาจ้างแล้ว

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
         กรณจี้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานใช้ข้อ  ๘.๑
         กรณจี้างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงานใช้ข้อ  ๘.๒

                         ข้อ  ๘.๑  กรณจี้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน
                            กปภ.ข.๘ จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น..-...งวด ดงการงรายละเอียดปรากฏิในการแบ่ง
งวดงานและการจ่ายเงินแนบที้ายประกาศน้ี

                          ข้อ ๘.๒  กรณจี้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน
                         ข้อ ๘.๒.๑  เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินทีุกๆ

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วงการน และเบิกจ่ายตามผลงานทีีอผู้รงการบจ้างได้ดำาเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการ
ประกอบแบบ การจ่ายเงินน้ีจะจ่ายเงินให้ไม่เกินจำานวนเงินแต่ละหมวดงานของบงการญชีแสดงปริมาณ และราคาค่า
ก่อสร้าง ซ่ึองผู้ว่าจ้างและผู้รงการบจ้างได้ตกลงกำาหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกงการบแบบรูป และรายการ
ละเอียดประกอบแบบ โดยย่ดถงอบงการญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรงการบบงการญชีปริมาณ และราคาค่า
ก่อสร้างดงการงกล่าว หากมีข้อขงการดแย้งในการปรงการบปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดงการงกล่าว ผู้รงการบจ้างตกลงทีีอจะถงอ
ปฏิิบงการติตามความเหบนของผู้ว่าจา้งและให้ถงอเป็นทีีอสิ้นสุด  และเมงออผู้รงการบจ้างได้ปฏิิบงการติงานแล้วเสรบจ เรียบร้อยครบถ้วน
ถูกต้องตามสงการญญาทีกุประการและคณะกรรมการตรวจการจ้างไดด้ำาเนินการตรวจรงการบมอบงานงวดสุดทีา้ยเรียบร้อย
แล้วผู้วา่จ้างกบจะจ่ายเงินทีีอเหลงอทีงการ้งหมดตามสงการญญา 

                               ข้อ ๘.๒.๒ การจ่ายเงินแต่ละงวด จะจ่ายเมงออผู้รงการบจ้างเสนอขอเบิก ซ่ึองผู้รงการบจ้างจะ
ต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจา้ง โดยส่งปริมาณงานและราคาทีีอไดก้่อสรา้งจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
ความถูกต้อง และผู้วา่จ้างจะหงการกเงินจำานวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินทีีอต้องจ่ายในงวดนงการ้นเพงออประกงการนผลงาน  ผู้รงการบ
จ้างมีสิทีธิขอเบิกเงินประกงการนผลงานแต่ละงวดคงน โดยผู้รงการบจ้างจะต้องวางหนงการงสงอค้ำาประกงการนของธนาคารภายใน
ประเทีศ ตามแบบหนงการงสงอค้ำาประกงการน หรงอพงการนธบงการตรรงการฐบาล หรงอพงการนธบงการตร กปภ. หรงอพงการนธบงการตรรงการฐวิสาหกิจองอน เพงออ
เป็นหลงการกประกงการนแทีนได้ ผู้ว่าจ้างจะคงนเงินประกงการนผลงาน และ/หรงอหลงการกประกงการนดงการงกล่าวให้แก่ผู้รงการบจ้าง พร้อมกงการบ
การจา่ยเงินงวดสุดทีา้ย                   

                      ข้อ ๘.๒.๓ กปภ.ข.๘ จะชำาระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบงการญชีเงินฝากของผู้รงการบจ้าง
ทีงการ้งน้ีผู้รงการบจ้างตอ้งนำาสำาเนาสมุดธนาคารมาแสดงชงออและเลขทีีอบงการญชีแจ้ง กปภ.ข.๘ กอ่นวงการนทีำาสงการญญา

        ๙.   อโตราค่าปรโบ
  ค่าปรงการบตามแบบสงการญญาจ้างข้อ ๑๖ จะกำาหนดในองการตราร้อยละ ...๐.๒๕... ของค่าจ้างตามสงการญญา
ต่อวงการน                 

๑๐. การรงการบประกงการน...
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         ๑๐.  การรโบประกโนความชทาริดบกพร่อง

                    ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์ซ่ึองได้ทีำาข้อตกลงเป็นหนงการงสงอ
หรงอทีำาสงการญญาจา้งตามแบบดงการงระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแตก่รณี จะต้องรงการบประกงการนความชำารดุบกพรอ่งของงานจ้างทีีอเกิด
ข้่นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นงการบถงการดจากวงการนทีีอ กปภ.ข.๘ ได้รงการบมอบงาน โดยผู้รงการบจ้างต้องรีบจงการดการ
ซ่ึอมแซึมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงการงเดิมภายใน ๗  วงการน นงการบถงการดจากวงการนทีีอไดร้งการบแจ้งความชำารุดบกพร่อง 
                ๑๑.  การจ่ายเงินล่วงหน้า  

                  ผู้รงการบจ้างมีสิทีธิเสนอขอรงการบเงินล่วงหน้าในองการตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทีงการ้งหมด
แต่ทีงการ้งน้ีจะต้องส่งมอบหลงการกประกงการนเงินล่วงหน้าเป็นพงการนธบงการตรรงการฐบาลไทีย  หรงอหนงการงสงอค้ำาประกงการนของธนาคารใน
ประเทีศ ตามแบบดงการงระบุในข้อ ๑.๖ (๓) หรงอหนงการงสงอค้ำาประกงการนของบรรษงการทีเงินทีุน หรงอบริษงการทีเงินทีุนหลงการกทีรงการพย์ทีีอ
ได้รงการบอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทีุนเพงออการพาณิชย์ และประกอบธรุกิจค้ำาประกงการนตามประกาศ 
ของธนาคารแห่งประเทีศไทีย ซ่ึองได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทีราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงการงสงอค้ำา
ประกงการนดงการงระบุในข้อ ๑.๖ (๓) ให้แก่ กปภ.ข.๘ ก่อนการรงการบชำาระเงินล่วงหน้านงการ้น

                     ๑๑.๑  ผู้รงการบจ้างทีีอประสงค์จะรงการบเงินล่วงหน้าต้องยงอนความจำานงกงการบ กปภ.ข.๘ ภายใน
๖๐วงการน นงการบถงการดจากวงการนลงนามในสงการญญา
                ๑๑.๒  กปภ.ข.๘ จะหงการกเงินค่างานชดใช้เงินล่วงหน้าทีุกครงการ้งทีีอมีการรงการบเงินงวด  โดยหงการก
เงินครงการ้งละ ๑๕ % ของเงินค่างานในงวดนงการ้น ๆ โดยเริอมหงการกเงินตงการ้งแต่เงินค่างานงวดแรกเป็นต้นไป จนกว่าจะครบ
ตามจำานวนเงินล่วงหน้าทีีอผู้รงการบจ้างได้รงการบไป
                               ๑๑.๓  ในกรณีทีีอมีการหงการกเงินชดใช้คงนตามข้อ ๑๑.๒  จนถ่งงวดสุดที้ายแล้วยงการงไม่ครบ
จำานวนเงินล่วงหน้าทีีอผู้รงการบจ้างขอรงการบไป กปภ.ข.๘ จะหงการกเงินส่วนทีีอยงการงไม่ครบจำานวนนงการ้นทีงการ้งหมดจากเงินค่างานงวด
สุดทีา้ยและ/หรงอจากหลงการกประกงการน การเบิกเงินล่วงหน้า

    ๑๒.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
             ๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำาหรงการบงานจ้างครงการ้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ

ปี ๒๕๖๐ (เพิอมเติม) งบกลาง
                 การลงนามในสโญญาจะกระททาได้ต่อเมื่อ กปภ  .  ข  .๘   ได้รโบอนิมโติทางด้านการเงิน

เรียบร้อยแล้ว หาก กปภ  .  ข  .๘   มิได้รโบอนิมโติในส่วนการเงิน ให้ถือว่าการเสนอราคาครโำงนีำล้มเลิกโดยไม่มีข้อ
ผูกพโนแต่ประการใดและผู้เสนอราคาได้จะเรียกร้องค่าเสียหาย ๆ ใดมิได้

                  ราคากลางของ โครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำาทีีออ่างเกบบน้ำาอำาปพรล พร้อมวางที่อขยายเขต
จำาหน่ายน้ำาไปยงการงโครงการพิเศษจงการงหวงการดสุรินทีร์ ในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทีิตยาทีรกิติคุณ  และ
ตำาบลเทีนมีย์ อำาเภอเมงอง จงการงหวงการดสุรินทีร์ การประปาสว่นภูมิภาคสาขาสรุินทีร์  เป็นเงินทีงการ้งสิ้น ๙๘,๖๕๔,๐๐๐.๐๐
บาท (เงินเก้าสิบแปดล้านหกแสนห้าหมงอนสีอพงการนบาทีถ้วน รวมภาษีมูลคา่เพิอมแล้ว

              ๑๒.๒  เมงออ กปภ.ข.๘ ได้คงการดเลงอกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รงการบจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การประกวดราคา ด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รงการบจ้างจะต้องสงการองหรงอนำาสิองของดงการงกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทีศและของนงการ้นต้องนำาเข้ามาโดยทีางเรงอในเส้นทีางทีีอมีเรงอไทียเดินอยู่ และสามารถให้บริการรงการบขนได้ ตามทีีอ
รงการฐมนตรีว่าการกระทีรวงคมนาคมประกาศกำาหนดผู้เสนอราคาซ่ึองเป็นผู้รงการบจ้างจะต้องปฏิิบงการติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดงการงน้ี                     

(๑)  แจ้งการสงการองหรงอนำาสิองของดงการงกล่าวเข้ามาจากต่างประเทีศต่อกรมเจ้าที่า
ภายใน ๗  วงการน นงการบตงการ้งแต่วงการนทีีอผู้รงการบจ้างสงการองหรงอซึง้อของมาจากต่างประเทีศเว้นแต่เป็นของทีีอรงการฐมนตรีว่าการกระทีรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทีกุโดยเรงอองอนได้

(๒)  จงการดการให้สิองของดงการงกลา่วบรรทีุกโดยเรงอไทีย หรงอเรงอทีีอมีสิทีธิเช่นเดียกงการบ
เรงอไทียจากตา่งประเทีศมายงการงประเทีศไทีย เว้นแต่จะได้รงการบอนุญาตจากกรมเจ้าที่าให้บรรทีุกสิองของนงการ้น โดยเรงอองอน
ทีีอมิใช่เรงอไทีย ซ่ึองจะต้องได้รงการบอนุญาตเช่นนงการ้นก่อนบรรทีุกของลงเรงอองอน หรงอเป็นของทีีอรงการฐมนตรีว่าการกระทีรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทีกุโดยเรงอองอน

(๓) ในกรณี...



 - ๙ -
                              (๓)  ในกรณีทีีอไม่ปฏิิบงการติตาม (๑) หรงอ  (๒)  ผู้รงการบจ้างจะตอ้งรงการบผิดตากฎหมาย  

วา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
             ๑๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซ่ึองได้ยงอนเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทีาง

อิเลบกทีรอนิกส์ ต่อ กปภ.ข.๘ แล้วจะถอนตงการวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมงออได้รงการบการคงการดเลงอกให้เข้า
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคา ด้วยวิธีการทีางอิเลบกทีรอนิกส์  ตามเงงออนไขทีีอกำาหนดในข้อ ๔ .๗   (๔) (๕)
(๖) และ (๗ )  มิฉะนงการ้น กปภ.ข.๘ จะริบหลงการกประกงการนซึองจำานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินทีีอจงการดหาทีงการนทีี และอาจ
พิจารณาเรียกรอ้งให้ชดใชค้วามเสียหายองอน (ถ้ามี) รวมทีงการ้งอาจพจิารณาให้เป็นผู้ทีิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขงการดขวางการแข่งขงการนราคาอยา่งเป็นธรรม
                              ๑๒.๔ ผู้มีสิทีธิเสนอราคา ซ่ึอง กปภ.ข.๘ ได้คงการดเลงอกแล้ว ไม่ไปทีำาสงการญญาหรงอข้อตกลง
ภายในเวลาทีีอ กปภ.ข.๘ กำาหนด ดงการงระบุไว้ในข้อ ๗  กปภ.ข.๘ จะริบหลงการกประกงการนซึองหรงอเรียกร้องจากผู้ออก
หนงการงสงอค้ำาประกงการนซึองทีงการนทีี และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายองอน (ถ้ามี) รวมทีงการ้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทีิ้งงานตามระเบียบของทีางราชการ                              
                               ๑๒.๕ กปภ.ข.๘ สงวนสิทีธิทีีอจะแก้ไขเพิอมเติมเงงออนไขหรงอข้อกำาหนดในแบบสงการญญาให้
เป็นไปตามความเหบนของสำานงการกงานองการยการสูงสุด (ถ้ามี)    

๑๓.  การปรโบราคาค่างานก่อสรา้ง
               การปรงการบราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรงการบราคาดงการงระบุในข้อ ๑.๗  จะนำามาใช้ในกรณี
ทีีอค่างานก่อสรา้งลดลงหรงอเพิอมข้่น โดยวิธกีารดงการงตอ่ไปน้ี.-          
                            ตามหลงการกเกณฑ์์และสูตรทีีอปรงการบราคาในรายละเอียด การจ่ายเงิน กำาหนดวงการนแล้วเสรบจ และ
กำาหนดส่งมอบงาน แนบที้ายประกาศน้ี       

                 สูตรการปรงการบราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงทีีอทีีอระดงการบทีีอกำาหนดไว้ในวงการนแล้วเสรบจตามทีีอกำาหนด
ไว้ในสงการญญา หรงอภายในระยะเวลาทีีอ กปภ.ข.๘ ไดข้ยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทีางราชการทีีอไดร้ะบุในข้อ ๑.๗ 

๑๔.  มาตรฐานฝีมือช่าง
       เมงออ กปภ.ข.๘ ได้คงการดเลงอกผู้มีสิทีธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รงการบจ้าง และไดต้กลงจา้งก่อสรา้งตาม

ประกาศน้ีแล้ว ผู้มีสิทีธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิิบงการติงานก่อสร้างดงการงกล่าว ผู้มีสิทีธิเสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทีดสอบมาตรฐานฝีมงอช่างจาก กรมพงการฒนาฝีมงอแรงงาน กระทีรวงแรงงาน หรงอผู้มีคุณวุฒิบงการตร
ระดงการบ ปวช. ปวส. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีชา่งจำานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดงการงต่อไปน้ี.-  

         ๑๔.๑  ช่างตดิตงการง้และเดินสายไฟัฟัา้ภายในอาคาร
         ๑๔.๒  ช่างไม้กอ่สรา้ง

  ๑๔.๓  ชา่งที่อและสุขภงการณฑ์์
         ๑๔.๔  ช่างกอ่อิฐ
         ๑๔.๕  ช่างฉาบปูน
         ๑๔.๖  ช่างเชงออมที่อ HDPE

  ๑๔.๗   ..............................-………...................................         
๑๕. การปฏิบโติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้ง ผู้รงการบจ้างพ่งปฏิิบงการติตามหลงการกเกณฑ์์ ทีีอกฎหมายและ
ระเบียบได้กำาหนดไว้โดยเคร่งครงการด

              การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘
                                                       วโนท่ี ……………….. พ.ศ.๒๕๖๐
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