
 

 
       ร�างประกาศการประปาส�วนภูมิภาคเขต 1  เลขท่ี กปภ.ข.1-    /2560 

 เรื่อง  ประกวดราคางานจ%างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ําท�อส�งน้ําเชื่อมโยงคลอง
พระองค2ไชยานุชิต-อ�างเก็บน้ําบางพระ กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 (e-Auction)   

     --------------------------- 
 ด%วยการประปาส�วนภูมิภาค  (กปภ.)  โดยการประปาส�วนภูมิภาคเขต 1  มีความประสงค2จะประกวด
ราคางานจ%างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ําท�อส�งน้ําเชื่อมโยงคลองพระองค2ไชยานุชิต-อ�างเก็บน้ํา
บางพระ กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2(e-Auction) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้
เปCนเงินท้ังสิ้น 39,911,000.- บาท (เงินสามสิบเก%าล%านเก%าแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ%วน) 

        ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ 
1. เปCนผู%มีอาชีพรับจ%างงานท่ีประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ดังกล�าว 
 2. ไม�เปCนผู%ท่ีถูกระบุชื่อไว%ในบัญชีรายชื่อผู%ท้ิงงานของทางราชการและได%แจ%งเวียนชื่อแล%ว 
 3. ไม�เปCนผู% ได%รับเอกสิทธิ์หรือความคุ%มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว%นแต�รัฐบาลของ                

ผู%ประสงค2จะเสนอราคาได%มีคําสั่งให%สละสิทธิ์ความคุ%มกันเช�นว�านั้น 
 4. ไม�เปCนผู%มีผลประโยชน2ร�วมกันกับผู%ประสงค2จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข%าเสนอราคาให%แก� กปภ.            

ณ วันประกาศประกวดราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 หรือไม�เปCนผู%กระทําการอันเปCนการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเปCนธรรม ในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ครั้งนี้ 

5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปCนคู�สัญญาต%องไม�อยู�ในฐานะเปCนผู%ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต%องครบถ%วนในสาระสําคัญ 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปCนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได%ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ%างด%วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส2 (e-Government Procurement : e-GP) ต%องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส2ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต2ศูนย2ข%อมูลจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐ 

7. คู�สัญญาต%องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว%นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืน
บาท คู�สัญญาอาจจ�ายเปCนเงินสดก็ได% 

8. ผู%มีสิทธิเสนอราคากับ กปภ. ต%องมีผลงานอย�างใดอย�างหนึ่งดังนี้ 
 ๘.1 มีผลงานด%านบริหารจัดการ/บํารุงรักษา เครื่องสูบน้ําต%นกําลังมอเตอร2ขนาดไม�น%อย  
               กว�า 1MW ท่ีระดับแรงดันไม�ต่ํากว�า 3.3 KV 

๘.๒ มีผลงานการติดต้ังเครื่องสูบน้ําต%นกําลังมอเตอร2พร%อมระบบควบคุม ขนาดไม�น%อยกว�า    
          1 MW ท่ีระดับแรงดันไม�ต่ํากว�า 3.3 KV 
๘.๓ มีผลงานด%านบริหารจัดการ/บํารุงรักษา/ซ�อม ระบบท�อส�งน้ําใต%ดินชนิดเหล็กเหนียว   
         ขนาด Ø ไม�น%อยกว�า 1,000 มม.  
๘.๔ มีผลงานการวางท�อส�งน้ําใต%ดินชนิดเหล็กเหนียวขนาด Ø ไม�น%อยกว�า 1,000 มม.   
         ยาวไม�น%อยกว�า ๑0 กิโลเมตร 

9. โดยผู%เสนอราคาต%องเปCนนิติบุคคลและมีผลงานตามข%อ 8 โดยผลงานดังกล�าวต%องเปCนสัญญาเดียวและ
สัญญาดังกล�าวต%องเปCนคู�สัญญาโดยตรงกับหน�วยงานราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด%วยระเบียบบริหาร
ราชการส�วนท%องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนท่ี กปภ.เชื่อถือภายในประเทศ ท้ังนี้จะต%องเปCนผลงานท่ีแล%ว
เสร็จและแนบสําเนาสัญญา พร%อมสําเนาหนังสือรับรองผลงาน เปCนภาษาไทยมาพร%อมซองยื่นข%อเสนอ 

 

 

 



 

 

 

 กําหนดดูสถานท่ี ในวันท่ี                      ระหว�างเวลา 10.00น. ถึงเวลา 11.00น.  
ณ  การประปาส�วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ช้ันพิเศษ) 

 การดูสถานท่ีเปCนภาระ/หน%าท่ี ความรับผิดชอบของผู%ซ้ือเอกสารประกวดราคา ท่ีจะไปดูสถานท่ีด%วย
ตนเองและ/หรือจะดูสถานท่ีหรือไม�ก็ได%โดย  กปภ. จะถือว�าผู%ซ้ือเอกสารประกวดราคาได%ทราบสถานท่ีตลอดจน
อุปสรรคและปbญหาต�าง ๆ อย�างดีแล%ว  เม่ือมีอุปสรรคและปbญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ%างให%พ%นความรับผิด  
และ/หรือจะยกเปCนข%อต�อสู%กับ กปภ.ในภายหลังไม�ได% 

 กําหนดยื่นซองประกวดราคาจ% างด% วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส2 ในวัน ท่ี .............................                   
ระหว�างเวลา  09.30  น. ถึงเวลา  10.00 น. ณ  ห%องยื่นซอง(อาคารเก�าพัฒนาคุณภาพน้ําประปา)  การประปา
ส�วนภูมิภาคเขต 1 

 ผู%สนใจติดต�อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ในราคาชุดละ
42,800.-บาท ( ค�าเอกสาร ๔0,000 -บาท ภาษีมูลค�าเพ่ิม 2,800 .-บาท)  ได%ท่ีงานพัสดุและบัญชีทรัพย2สิน     
การประปาส�วนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี 160 ม.2 ต.บ%านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ระหว�างวันท่ี                       
ถึงวันท่ี                     ในวันและเวลาทําการสําหรับวันสุดท%ายจะติดต�อขอรับ/ซ้ือเอกสารฯ ได%ในเวลา 08.30 –
15.00  น. เท�านั้น ผู%ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2  เม่ือชําระเงินแล%ว กปภ. จะไม�คืน
ให%  

 ผู%สนใจสอบถามข%อมูลเพ่ิมเติมได%ทางโทรศัพท2หมายเลข  0-3827-5818-9  ต�อ 141 ในวันและ
เวลาราชการ   

                               ประกาศ   ณ   วันท่ี         กรกฎาคม พ.ศ.2560 

 

 

(นายเจษฎา ชูชาญ) 
ผู%อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา 

 
  

 
                                                 
 
 
             
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                     เอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 เลขท่ี กปภ.ข.1-       /2560 
จ%างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ําท�อส�งน้ําเชื่อมโยงคลองพระองค2ไชยานุชิต –  อ�างเก็บน้ําบางพระ 

กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) 
 ตามประกาศการประปาส�วนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี กปภ.ข.1-      /2560  

ลงวันท่ี......................................... 
    -------------------- 

 ด%วยการประปาส�วนภูมิภาค  (กปภ.) โดยการประปาส�วนภูมิภาคเขต 1  มีความประสงค2จะประกวด
ราคาจ%างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ําท�อส�งน้ําเชื่อมโยงคลองพระองค2ไชยานุชิต-อ�างเก็บน้ํา
บางพระ กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 (e-Auction)  ณ สํานักงานบริการลูกค%า กสท. 
ชลบุรี โดยมีข%อแนะนําและข%อกําหนดดังต�อไปนี้ 
        1.  เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 

                 1.1  แบบรูปและรายการละเอียด 
                      1.2  แบบใบยื่นข%อเสนอการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 
                      1.3  แบบใบแจ%งปริมาณงานและราคา 
                      1.4  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 
                      1.5  แบบสัญญาจ%าง 
                      1.6  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (1)  หลักประกันซอง 

                           (2)  หลักประกันสัญญา  
                      1.7  สูตรการปรับราคา  
                      1.8  บทนิยาม 
                                (1)  ผู%ประสงค2จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน2ร�วมกัน 

                           (2)  การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปCนธรรม 
                      1.9  แบบบัญชีเอกสาร 
                                (1)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  1 
                                (2)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  2 
                      1.10  รายละเอียดการคํานวณราคากลางตาม BOQ (Bill Of Quantities) 
                              รายละเอียดการคํานวณราคากลางเปCนการเปnดเผยเพ่ือให%ผู%ประสงค2จะ 
                              เสนอราคาได%รู%ข%อมูลได%เท�าเทียมกันและเพ่ือให%ประชาชนตรวจดูได% 
                     …..........................................ฯลฯ …................................................................... 
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 2.  คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
2.1 เปCนผู%มีอาชีพรับจ%างงานท่ีประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ดังกล�าว 
2.2 ไม�เปCนผู%ท่ีถูกระบุชื่อไว%ในบัญชีรายชื่อผู%ท้ิงงานของทางราชการและได%แจ%งเวียนชื่อแล%ว 

  2.3 ไม�เปCนผู%ได%รับเอกสิทธิ์หรือความคุ%มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว%นแต�รัฐบาลของ                
ผู%ประสงค2จะเสนอราคาได%มีคําสั่งให%สละสิทธิ์ความคุ%มกันเช�นว�านั้น 

2.4 ไม�เปCนผู%มีผลประโยชน2ร�วมกันกับผู%ประสงค2จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข%าเสนอราคาให%แก� กปภ.            
ณ วันประกาศประกวดราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 หรือไม�เปCนผู%กระทําการอันเปCนการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเปCนธรรม ในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ครั้งนี้ 

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปCนคู�สัญญาต%องไม�อยู�ในฐานะเปCนผู%ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต%องครบถ%วนในสาระสําคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปCนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได%ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ%าง
ด%วยระบบอิเล็กทรอนิกส2 (e-Government Procurement : e-GP) ต%องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส2ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต2ศูนย2ข%อมูลจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐ 

2.7 คู�สัญญาต%องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว%นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกิน
สามหม่ืนบาท คู�สัญญาอาจจ�ายเปCนเงินสดก็ได% 

2.8 ผู%มีสิทธิเสนอราคากับ กปภ. ต%องมีผลงานอย�างใดอย�างหนึ่งดังนี้ 
  2.8.1 มีผลงานด%านบริหารจัดการ/บํารุงรักษา เครื่องสูบน้ําต%นกําลังมอเตอร2ขนาดไม�   
                      น%อยกว�า 1MW ท่ีระดับแรงดันไม�ต่ํากว�า 3.3 KV 

 2.8.2 มีผลงานการติดต้ังเครื่องสูบน้ําต%นกําลังมอเตอร2พร%อมระบบควบคุม ขนาด          
                 ไม�น%อยกว�า 1 MW ท่ีระดับแรงดันไม�ต่ํากว�า 3.3 KV 
          2.8.3 มีผลงานด%านบริหารจัดการ/บํารุงรักษา/ซ�อม ระบบท�อส�งน้ําใต%ดินชนิดเหล็ก  
                  เหนียวขนาด Ø ไม�น%อยกว�า 1,000 มม.  
          2.8.4 มีผลงานการวางท�อส�งน้ําใต%ดินชนิดเหล็กเหนียวขนาด Ø ไม�น%อยกว�า 1,000 มม.   
                  ยาวไม�น%อยกว�า ๑0 กิโลเมตร 

         2.9 โดยผู%เสนอราคาต%องเปCนนิติบุคคลและมีผลงานตามข%อ 2.8 โดยผลงานดังกล�าวต%องเปCน
สัญญาเดียวและสัญญาดังกล�าวต%องเปCนคู�สัญญาโดยตรงกับหน�วยงานราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด%วย
ระเบียบบริหารราชการส�วนท%องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนท่ี กปภ .เชื่อถือภายในประเทศ ท้ังนี้จะต%อง
เปCนผลงานท่ีแล%วเสร็จและแนบสําเนาสัญญา พร%อมสําเนาหนังสือรับรองผลงาน เปCนภาษาไทยมาพร%อมซองยื่น
ข%อเสนอ 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผู%ประสงค2จะเสนอราคาต%องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปCน 2 ส�วน คือ  

                   3.1 ส�วนท่ี  1  อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
            (1)  ในกรณีผู%ประสงค2จะเสนอราคาเปCนนิติบุคคล 

(ก) ห%างหุ%นส�วนสามัญนิติบุคคล หรือห%างหุ%นส�วนจํากัด  ให%ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ%นส�วนผู%จัดการ  ผู%มีอํานาจควบคุม (ถ%ามี)  พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง(หนังสือ
รับรองออกให%ไม�เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นซอง) 
 

 
 

3/ (ข) บริษัท................. 
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(ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให%ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน        

นิติบุคคล หนังสือบริคณห2สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู%จัดการ  ผู%มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู%ถือหุ%นรายใหญ�     
พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง (หนังสือรับรองออกให%ไม�เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นซอง) 
 (2)  ในกรณีผู%ประสงค2จะเสนอราคาเปCนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให%
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%นั้น สําเนาข%อตกลงท่ีแสดงถึงการเข%าเปCนหุ%นส�วน (ถ%ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู%เปCนหุ%นส�วน พร%อมท้ังรับรองสําเนาถูกต%อง     
 (3)  ในกรณีผู%ประสงค2จะเสนอราคาเปCนผู%ประสงค2จะเสนอราคาร�วมกันในฐานะเปCน         
ผู%ร�วมค%า  ให%ยื่นสําเนาสัญญาของการเข%าร�วมค%า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%ร�วมค%า  และในกรณีท่ี
ผู%เข%าร�วมค%าฝqายใดเปCนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย ก็ให%ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู%ร�วมค%าฝqายใดเปCน     
นิติบุคคล ให%ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว%ใน (1) 
 (4)  หนังสือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย2 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม ภ.พ.20 
  (5)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  1  ท้ังหมดท่ีได%ยื่นตามแบบในข%อ 1.9 (1) 
               3.2  ส�วนท่ี  2  อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
                         (1) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 โดยต%องลงนาม
พร%อมประทับตรา (ถ%ามี) 
                         (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปnดอากรแสตมปrตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู%ประสงค2จะเสนอราคา
มอบอํานาจ ให%บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                           (3)  หลักประกันซอง ตามข%อ 5 
                         (4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพร%อมท้ังรับรองสําเนาถูกต%อง (ให%ใช%กรณีท่ีมีการกําหนด
ผลงานตามข%อ 2.8 เท�านั้น) 
                           (5)  บัญชีรายการ (หรือใบแจ%งปริมาณงาน) 
                           (6)  แบบใบยื่นข%อเสนอการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 
                         (7)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  2  ท้ังหมดท่ีได%ยื่นตามแบบในข%อ 1.9 (2)                                                                                                                   
 4.  การเสนอราคา 
 4.1 ผู%ประสงค2จะเสนอราคาต%องยื่นข%อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว%ในเอกสารประกวดราคาจ%าง
ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2นี้ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 โดยไม�มี
เง่ือนไขใด ๆท้ังสิ้น  และจะต%องกรอกข%อความให%ถูกต%องครบถ%วนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผู%ประสงค2จะเสนอราคาให%
ชัดเจน  
                     4.2 ผู%ประสงค2จะเสนอราคาจะต%องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก�อสร%างให%ครบถ%วน  
                     4.3 ผู%ประสงค2จะเสนอราคาต%องกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า 150 วัน นับแต�วันยืนยันราคา
สุดท�าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�ประสงค2จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องรับผิดชอบราคาท่ีตน
เสนอไว� และจะถอนการเสนอราคามิได�   
                     4.4  ผู%ประสงค2จะเสนอราคาจะต%องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาเปCนระยะเวลา 
20 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ%าง หรือวันท่ีได%รับหนังสือแจ%งจาก กปภ. ให%เริ่มทํางาน       
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 4.5  ก�อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 ผู%ประสงค2จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให%ถ่ีถ%วนและเข%าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะ
ตกลงยื่นข%อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 
 4.6 ผู%ประสงค2จะเสนอราคาจะต%องยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 
จ�าหน%าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว%ท่ีหน%าซองว�า“เอกสารประกวดราคา 
ตามเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส2 เลขท่ี กปภ.ข.1-......../2560” ยื่นต�อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี                     ระหว�างเวลา              . ถึง             น. ณ ห%องยื่นซอง
(อาคารเก�าพัฒนาคุณภาพน้ําประปา) การประปาส�วนภูมิภาคเขต 1  

 เม่ือพ%นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2แล%ว จะไม�รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู%ประสงค2จะเสนอราคา    
แต�ละรายว�าเปCนผู%ประสงค2จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน2ร�วมกันกับผู%ประสงค2จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปCนผู%มี
ผลประโยชน2ร�วมกันระหว�างผู%ประสงค2จะเสนอราคากับผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส2ตามข%อ1.8 (1)  ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2หรือไม� พร%อมท้ังตรวจสอบข%อเสนอตามข%อ 3.2 และแจ%ง    
ผู%ประสงค2จะเสนอราคาแต�ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย2ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใด
ท่ีมีหลักฐานว�า ผู%ประสงค2จะเสนอราคารับทราบแล%ว 

 หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาก�อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส2ว�า มีผู%ประสงค2จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปCนการขัดขวางการ แข�งขันราคา
อย�างเปCนธรรมตามข%อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู%ประสงค2จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคา     
รายนั้นออกจากการเปCนผู%มีสิทธิเสนอราคา และ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู%ประสงค2จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล�าวเปCนผู%ท้ิงงาน 
 ผู%ประสงค2จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านการคัดเลือกเบ้ืองต%น เพราะเหตุเปCนผู%ประสงค2จะเสนอราคาท่ี
มีผลประโยชน2ร�วมกันกับผู%ประสงค2จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปCนผู%มีผลประโยชน2ร�วมกันระหว�างผู%ประสงค2จะเสนอ
ราคากับผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส2 ณ วันประกาศประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 หรือ
เปCนผู%ประสงค2จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปCนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปCนธรรม หรือเปCนผู%ประสงค2จะ
เสนอราคาท่ีไม�ผ�านคุณสมบัติทางด%านเทคนิคอาจอุทธรณ2คําสั่งดังกล�าวต�อหัวหน%าหน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน     
3 วัน นับแต�วันท่ีได%รับแจ%งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ2ของหัวหน%าหน�วยงานท่ีจัดหาให%ถือ
เปCนท่ีสุด 
 หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาว�า กระบวนการเสนอราคาจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส2ประสบข%อขัดข%อง จนไม�อาจดําเนินการต�อไปให%แล%วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว% คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให%ผู%แทนผู%มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต�อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเม่ือแก%ไขข%อขัดข%องแล%ว จะให%ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต�อไป จากข้ันตอนท่ีค%างอยู�ภายในเวลาของ
การเสนอราคาท่ียังเหลือก�อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต�ต%องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว%นแต�คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว�ากระบวนการเสนอราคาจะไม�แล%วเสร็จได%โดยง�ายหรือข%อขัดข%อง
ไม�อาจแก%ไขได% ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและ
สถานท่ี เพ่ือเริ่มต%นกระบวนการเสนอราคาใหม� โดยจะแจ%งให%ผู%มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู�ในสถานท่ีนั้นทราบ  
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 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว�างการประกวด
ราคาฯ เพ่ือให%การประกวดราคาฯเกิดประโยชน2สูงสุดต�อ กปภ. 
                 4.7 ผู%ประสงค2จะเสนอราคาท่ีได%รับการคัดเลือกให%เปCนผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว%ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส2 ท่ีได%ยื่นมาพร%อมกับซองข%อเสนอทางเทคนิค     
                        (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 จะต%องเริ่มต%นท่ี 
39,911,000.- บาท (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม)  
 (3) ราคาท่ีเสนอจะต%องเปCนราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ%ามี)              
รวมค�าใช%จ�ายท้ังปวงไว%ด%วยแล%ว                                                                                                                                                                         
                        (4)  ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทน จะต%องมาลงทะเบียนเพ่ือเข%าสู�กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด  
                        (5)  ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทนท่ีมาลงทะเบียนแล%ว ต%อง LOG IN เข%าสู�ระบบ 
                        (6)  ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทน ท่ี  LOG IN แล%ว จะต%องดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 จะต%องตํ่ากว�าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะต%องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม�น%อยกว�าครั้งละ 70,000 .-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต%องเสนอลดราคาครั้งละไม�น%อยกว�า 70,000.-บาท จากราคา
ครั้งสุดท%ายท่ีเสนอลดแล%ว 
                     (7) ห%ามผู%มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล%ว
จะต%องยืนยันราคาต�อผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส2 ราคาท่ียืนยันจะต%องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
  (8) ผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ีได%รับคัดเลือกให%เปCนผู%ชนะราคา ต%องรับผิดชอบค�าใช%จ�ายในการ
ให%บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส2 และค�าใช%จ�ายในการเดินทางของผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส2 ท้ังนี้
จะแจ%งให%ทราบในวันเสนอราคา  
  (9) ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องมาเสนอราคาในวันท่ี                 ต้ังแต�เวลา           
..............น. เปCนต%นไป ท้ังนี้ จะแจ%งนัดหมายตามแบบแจ%งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.005) ให%ทราบ
ต�อไป  
  (10) ผู%มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข%าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส2 ท่ีแสดงไว%ในเว็บไซต2 www.gprocurement.go.th และผู%มีสิทธิเสนอ
ราคาต%องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก�อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต2ของผู%ให%บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส2 ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เปCนต%นไป 
 5. หลักประกันซอง 
     ผู%ประสงค2จะเสนอราคาต%องวางหลักประกันซองพร%อมกับการยื่นซองเอกสารทางด%านเทคนิค
จํานวน 1,995,550.- บาท (เงินหนึ่งล%านเก%าแสนเก%าหม่ืนห%าพันห%าร%อยห%าสิบบาทถ%วน) โดยหลักประกันซอง
จะต%องมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต�วันยื่นซองข%อเสนอทางด%านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
โดยหลักประกันให%ใช%อย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้      
 5.1   เงินสด 
 5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายแก� กปภ.โดยเปCนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองเอกสารทางด%านเทคนิค หรือ
ก�อนหน%านั้นไม�เกิน 3 วันทําการของทางราชการ (สําหรับเช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายต�างท%องท่ี หากจะต%องเสียค�าใช%จ�าย
อ่ืนใดเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู%ขอใช%เช็คจะต%องเปCนผู%ชําระเองท้ังสิ้น)    
     5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข%อ1.6(1)  
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                    5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย2 ท่ีได%รับอนุญาตให%
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย2และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย     
ซ่ึงได%แจ%งเวียนชื่อให%ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข%อ1.6 (1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                หลักประกันซองตามข%อนี้ กปภ.จะคืนให%ผู%ประสงค2จะเสนอราคาหรือผู%คํ้าประกันภายใน      
15 วัน นับถัดจากวันท่ีได%พิจารณาในเบ้ืองต%นเรียบร%อยแล%ว เว%นแต�ผู%มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว%ซ่ึงเสนอราคา
ตํ่าสุดจะคืนให%ต�อเม่ือได%ทําสัญญาหรือข%อตกลง หรือเม่ือผู%มีสิทธิเสนอราคาได%พ%นจากข%อผูกพันแล%ว  
 การคืนหลักประกันซองไม�ว�ากรณีใด ๆ จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ีย 

 6.  หลักเกณฑ2และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                    6.1 ในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ครั้งนี้  กปภ. จะพิจารณาตัดสิน
ด%วยราคารวม   
 6.2 หากผู%ประสงค2จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต%องตามข%อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม�ถูกต%องหรือไม�ครบถ%วนตามข%อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2      
ไม�ถูกต%องตามข%อ 4  แล%ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม�รับพิจารณาข%อเสนอของผู%ประสงค2จะเสนอราคาราย
นั้น เว%นแต�เปCนข%อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน%อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ%าง
ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเปCนประโยชน2ต�อ 
กปภ. เท�านั้น 
                    6.3 กปภ.สงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู%ประสงค2จะเสนอราคา โดยไม�มีการผ�อนผัน         
ในกรณีดังต�อไปนี้ 
                          (1)  ไม�ปรากฏชื่อผู%ประสงค2จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู%รับเอกสารประกวดราคาจ%างด%วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ของ  กปภ. 
                          (2)  เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ%างด%วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ท่ีเปCนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให%เกิดการได%เปรียบเสียเปรียบระหว�างผู%ประสงค2จะเสนอ
ราคารายอ่ืน 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 หรือในการทํา สัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิให%ผู%ประสงค2จะเสนอราคาชี้แจงข%อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข%อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข%องกับผู%ประสงค2จะเสนอราคาได% กปภ. มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล�าวไม�มีความเหมาะสม หรือไม�ถูกต%อง  
 6.5 กปภ.ทรงไว%ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได%และอาจพิจารณาเลือกจ%างในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 โดยไม�พิจารณาจัดจ%างเลยก็ได%สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือ
ประโยชน2ของทาง กปภ. เปCนสําคัญ และก็ให%ถือว�าการตัดสินของ กปภ. เปCนเด็ดขาด ผู%ประสงค2จะเสนอราคาหรือ  
ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร%องค�าเสียหายใดๆ มิได% รวมท้ัง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ%างด%วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 และลงโทษผู%มีสิทธิเสนอราคาเปCนผู%ท้ิงงานไม�ว�าจะเปCนผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ีได%รับการ
คัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได%ว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเปCนเท็จ 
หรือใช%ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปCนต%น 
               ในกรณีท่ีผู%มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได%ว�าไม�อาจ
ดําเนินการตามสัญญาได% คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ. จะให%ผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดง 
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หลักฐานท่ีทําให%เชื่อได%ว�าผู% มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินการตามการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส2ให%เสร็จสมบูรณ2  หากคําชี้แจงไม�เปCนท่ีรับฟbงได% กปภ. มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู%มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้น 
 6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข%อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส2ว�าผู%ประสงค2จะเสนอราคาท่ีได%รับการคัดเลือกเปCนผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน2ร�วมกันกับผู%มี
สิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเปCนผู%มีผลประโยชน2ร�วมกันระหว�างผู%มีสิทธิเสนอราคากับผู%ให%บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส2  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2  หรือเปCนผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปCนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปCนธรรมตามข%อ 1.8  กปภ. มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู%มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล�าว และ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปCนผู%ท้ิงงาน 
      7.  การทําสัญญาจ�าง 
             ผู%ชนะการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 (ผู%รับจ%าง) จะต%องทําสัญญาจ%างตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข%อ 1.5 กับ กปภ.ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได%รับแจ%งและจะต%องวางหลักประกันสัญญา
เปCนจํานวนเงินเท�ากับร%อยละ 5 ของราคาค�าจ%างท่ีประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ได%ให% กปภ.ยึดถือ
ไว%ในขณะทําสัญญา โดยใช%หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด  ดังต�อไปนี้ 
 7.1  เงินสด 
                    7.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให%แก�  กปภ. โดยเปCนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน%านั้นไม�เกิน  
3  วันทําการของทางราชการ (สําหรับเช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายต�างท%องท่ี หากจะต%องเสียค�าใช%จ�ายอ่ืนใด 
เก่ียวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู%ขอใช%เช็คจะต%องเปCนผู%ชําระเองท้ังสิ้น) 
                    7.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุในข%อ 
1.6 (2)                  
 7.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย2ท่ีได%รับอนุญาตให%
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย2และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย      
ซ่ึงได%แจ%งชื่อเวียนให%ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข%อ 1.6 (2) 
                     7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให%  โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีคู�สัญญาพ%นจากข%อ
ผูกพันตามสัญญาจ%างแล%ว 

 8.  ค�าจ�างและการจ�ายเงิน 
  ข%อ  8.1  จ�ายแบบเหมารวม (แบ�งออกเปCน 20 งวด) 
 ข%อ  8.2  จ�ายแบบเบิกคืนได% (Reimbursement) 
  ข%อ  8.3  จ�ายตามจริง 
 * การจ�ายเงินตามข%อ 8.2 และ 8.3 มีหลักเกณฑ2ตามขอบเขตของงานจ%างและภาคผนวก
ประกอบ 
      กปภ. จะชําระค�าจ%างโดยวิธีโอนเงินเข%าบัญชีเงินฝากของผู%รับจ%าง ท้ังนี้ผู%รับจ%างต%องนําสําเนาสมุด
ธนาคารมาแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชีแจ%ง กปภ.ก�อนวันทําสัญญา             

 9.  บทปรับ แบ�งเปFน 2 รูปแบบ 

  9.1 กรณีสูบน้ําไม�ได%ตามสัญญา จะปรับตามขอบเขตของงานข%อ 11.3 

  9.2 กรณีไม�สามารถดําเนินการซ�อมแซมระบบท�อส�งน้ําให%แล%วเสร็จตามสัญญา จะปรับตาม
ขอบเขตของงานข%อ 4.1 
        
 

8./10. ข%อสงวน........ 
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 10. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  10.1  เงินค�าจ%างสําหรับงานจ%างครั้งนี้   ได%มาจากเงินงบประมาณป� 2560   

 ราคากลางของโครงการจ%างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ําท�อส�งน้ําเช่ือมโยงคลอง
พระองค2ไชยานุชิต-อ�างเก็บน้ําบางพระ กปภ.สาขาชลบุรี(ช้ันพิเศษ) ในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส2ครั้งนี้  เปCนเงินท้ังสิ้น 39,911,000.- บาท (เงินสามสิบเก%าล%านเก%าแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพัน       
บาทถ%วน) รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม 
 10.2  เม่ือ กปภ.ได%คัดเลือกผู%มีสิทธิเสนอราคารายใดให%เปCนผู%รับจ%าง และได%ตกลงจ%างตามการ
ประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2แล%ว ถ%าผู%รับจ%างจะต%องสั่ง หรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ%างดังกล�าวเข%า
มาจากต�างประเทศ และของนั้นต%องนําเข%ามาโดยทางเรือในเส%นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให%บริการรับขน
ได%ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู%มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปCนผู%รับจ%างจะต%องปฏิบัติตาม
กฎหมายว�าด%วยการส�งเสริมการพาณิชย2นาวี  ดังนี้ 
                            (1)  แจ%งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข%ามาจากต�างประเทศ  ต�อกรมเจ%าท�าภายใน 7 วัน 
นับต้ังแต�วันท่ีผู%รับจ%างสั่งหรือซ้ือขายของมาจากต�างประเทศ เว%นแต�เปCนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออ่ืนได% 
  (2)  จัดการให%สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทย
จากต�างประเทศมายังประเทศไทย  เว%นแต�จะได%รับอนุญาตจากกรมเจ%าท�าให%บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือ
ไทย ซ่ึงจะต%องได%รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปCนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                             (3)  ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู%รับจ%างจะต%องรับผิดตามกฎหมายว�าด%วยการ
ส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.3 ผู%ประสงค2จะเสนอราคาซ่ึงได%ยื่นเอกสารประกวดราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ต�อ 
กปภ.แล%วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได%  และเม่ือได%รับการคัดเลือกให%เปCนผู%มีสิทธิเสนอราคาแล%วต%อง
เข%าร�วมเสนอราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในข%อ 4.7(4) (5) (6) และ (7)  มิฉะนั้น 
กปภ. จะริบหลักประกันซองจํานวนร%อยละ  2.5  ของวงเงินท่ีจัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร%องให%ชดใช%ความ
เสียหายอ่ืน (ถ%ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให%เปCนผู%ท้ิงงานได% หากมีพฤติกรรมเปCนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�าง
เปCนธรรม 
 10.4  ผู%มีสิทธิเสนอราคาซ่ึง กปภ.ได%คัดเลือกแล%วไม�ไปทําสัญญาหรือข%อตกลงภายในเวลาท่ี 
กปภ.กําหนดดังระบุไว%ในข%อ 7.  กปภ.จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร%องจากผู%ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกร%องให%ชดใช%ความเสียหายอ่ืน (ถ%ามี)  รวมท้ังพิจารณาให%เปCนผู%ท้ิงงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 10.5  กปภ. สงวนสิทธิท่ีจะแก%ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข%อกําหนดในแบบสัญญาให%เปCนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด   (ถ%ามี)     

 11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
    ในระหว�างระยะเวลาการบริหารงาน ผู%รับจ%างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ2ท่ีกฎหมายและระเบียบได%
กําหนดไว%โดยเคร�งครัด 

การประปาส�วนภูมิภาค 

 
                                               วันท่ี        กรกฎาคม พ.ศ.2560 


