
                   
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เลขท่ี กปภ.ข.๘/…../…...

 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา งาน……………………………………………………………………. 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (กปภ.ข.๘) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
……………………………………………………………... ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลางของงาน
ก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้งน้ี เป็นเงิน ทั้งสิ้น ………………………. บาท (…………………...………………...)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี
       ๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถููกระบชช่่อไว้ในบัญชีรายช่่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนช่่อแล้ว หร่อไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบชคคลหร่อบชคคลอ่่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
               ๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหหร่อความคช้มกัน ซ่่ึงอาจปฏิิเสธไม่ยอมข้่น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์เสนอราคา ได้มคีสาสั่งให้สละสิทธิหความคช้มกนัเช่นว่าน้ัน
                    ๔. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องผ่านการคัดเล่อกผู้มีคชณสมบัติเบ้่องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ
กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕ และ กปภ. จะพิจารณาตามเง่่อนไขที่กสาหนดไว้ในหลักเกณฑ์์การข้่นทะเบียนผู้มีคชณสมบัติ
เบ้่องต้นในการรับจ้างงานกอ่สร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา
                    ๕. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่่นและ/
หร่อ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หร่อไม่เป็นผู้กระทสาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๖. บชคคลหร่อนิติบชคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับราย
จ่ายหรอ่แสดงบัญชีรายรับรายจา่ยไม่ถููกต้องครบถู้วนในสาระสสาคัญ

๗. บชคคลหร่อนิติบชคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่่ึงได้ดสาเนินการจัดซ้่ึอจัดจ้าง
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซึต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้่ึอจัดจา้งภาครฐั                                                  

        ๘. คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่่ึงมีมูลค่า
ไม่เกินสามหม่่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        ๙. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งน้ีกับส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ /เอกชน ในวงเงินไม่ น้อยกว่า ...…..…..….…………. บาท (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียวซ่่ึงเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ไดด้สาเนินการแล้วเสร็จ

๑๐. ผลงานตามข้อ ๙. หมายถู่ง ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสรา้ง…………………………
โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องแนบสสาเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้างพร้อมหนังส่อรับรอง
ผลงานของผู้มีสิทธิเสนอราคาพร้อมซึองย่่นข้อเสนอด้วย

กส าหนดดู สถูานที่ ก่ อสร้ า ง  ในวั นที่  ………………… .. เ วลา  ๐๙.๐๐ น . - ๑๒.๐๐ น .
ณ การประปาสว่นภูมิภาคสาขา...…..….....

การดูสถูานที่กอ่สร้าง...
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การดูสถูานที่ก่อสร้าง เป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซ้่ึอแบบและรายการที่จะไปดูสถูานทีก่อสร้างด้วย
ตนเอง และ/หร่อ จะดูสถูานที่ก่อสร้างหร่อไม่ก็ได้ โดย กปภ.ข.๘ จะถู่อว่า ผู้ซ้่ึอแบบและรายการได้ทราบสถูาน
ที่ ตลอดจนอชปสรรคและปัญหาต่างๆ อย่างดีแล้ว เม่่อมีอชปสรรคและปัญหาในเวลาทสางานจะนสามาอ้างให้พ้น
ความรับผิด และ/หร่อ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ กปภ.ข.๘ ในภายหลังไม่ได้

กสาหนดย่่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  …………. ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชชมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เลขที่ ๓๗ หมู่ ๒๓ ตสาบลขาม
ใหญ่ อสาเภอเม่อง จังหวดัอชบลราชธานี

ผู้สนใจ ติดต่อขอรับ/ซ้่ึอเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา
ชชดละ …………. บาท (ค่ าแบบ ………… ...  บาท ภาษี  …………. บาท)  ได้ที่  กองบัญชีและการ เงิน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ระหว่างวันที่ …………………... ถู่งวันที่ …………...……. เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น.
เท่าน้ัน ในเวลาปฏิิบัติงาน ผู้ซ้่ึอเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เม่่อชสาระเงินแล้ว การ
ประปาส่วนภูมิภาค จะไม่ค่นให้ ยกเว้นกรณีที่ การประปาส่วนภูมิภาค ยกเลิกโครงการ

   ผู้สนใจสอบถูามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๑-๑๔๓๒-๔  ในวันและเวลา
ทสาการ

                      ประกาศ ณ วันที่ …………...……... พ.ศ……………...

                                  

                                

     
                                                                                         

     

                 



         เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กปภ.ข.๘/….../…...
     ………………………………………………………………………………………. 

    ตามประกาศ การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๘ ลงวนัที่ …………………………..
-----------------------------------------

  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ซ่่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ กปภ.ข.๘ ” มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจา้งเหมา ……………………………………………………………………………………………... ดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction) โดยมีข้อแนะนสาและข้อกสาหนดต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบย่่นข้อเสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ บัญชีแสดงปริมาณวัสดชและราคากอ่สรา้ง
๑.๔ หนังส่อแสดงเง่่อนไขการซ้่ึอและการจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖  แบบหนังส่อค้สาประกัน

(๑) หลักประกันซึอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลักประกันผลงาน

     ๑.๗ สูตรการปรับราคา(สตูรคา่ K)
     ๑.๘ บทนิยาม

                             (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม

     ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

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

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
      ๒.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผู้ที่ถููกระบชช่่อไว้ในบัญชีรายช่่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนช่่อแล้ว หร่อไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบชคคลหร่อบชคคลอ่่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
               ๒.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิหหร่อความคช้มกัน ซ่่ึงอาจปฏิิเสธไม่ยอมข้่น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์เสนอราคา ได้มคีสาสั่งให้สละสิทธิหความคช้มกนัเช่นว่าน้ัน
                    ๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องผ่านการคัดเล่อกผู้มีคชณสมบัติเบ้่องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง
ของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕ และ กปภ. จะพิจารณาตามเง่่อนไขที่กสาหนดไว้ในหลักเกณฑ์์การข้่นทะเบียนผู้มี
คชณสมบัติเบ้่องต้นในการรับจ้างงานกอ่สรา้งของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา
                    

๒.๕ ผู้มีสิทธเิสนอราคา...
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๒.๕ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่่น
และ/หร่อ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หร่อไม่เป็นผู้กระทสาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม                                                      

๒.๖ บชคคลหร่อนิติบชคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับราย
จ่ายหรอ่แสดงบัญชีรายรับรายจา่ยไม่ถููกต้องครบถู้วนในสาระสสาคัญ

๒.๗ บชคคลหร่อนิติบชคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่่ึงได้ดสาเนินการจัดซ้่ึอจัด
จ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซึต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้่ึอจัดจ้างภาครัฐ                                                  

        ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่่นบาทคู่สัญญาอาจรบัจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        ๒.๙ ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งน้ีกับส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ /เอกชน ในวงเงินไม่ น้อยกว่า ...…..…..….…………. บาท (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียวซ่่ึงเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ไดด้สาเนินการแล้วเสร็จ

๒.๑๐ ผลงานตามข้อ ๒.๙ หมายถู่ง ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้าง…………………
โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องแนบสสาเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้างพร้อมหนังส่อรับรอง
ผลงานของผู้มีสิทธิเสนอราคาพร้อมซึองย่่นข้อเสนอด้วย

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วนค่อ

   ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปน้ี
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบชคคล 
     (ก) ห้างหช้นส่วนสามัญหร่อห้างหช้นส่วนจสากัด ให้ย่่นสสาเนาหนังส่อรับรองการ

จดทะเบียนนิติบชคคล (ไม่เเกินน ๓ เดือน) บัญชีรายช่่อหช้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอสานาจควบคชม (ถู้ามี) พร้อมรับรอง
สสาเนาถููกต้อง

     (ข) บริษัทจสากัด หร่อบริษัทมหาชนจสากัด ให้ย่่นสสาเนาหนังส่อรับรองจด
ทะเบียนนิติบชคคล (ไม่เเกินน ๓ เดือน) หนังส่อบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอสานาจควบคชม และ
บัญชีผู้ถู่อหช้นรายใหญ่ พรอ้มรับรองสสาเนาถููกต้อง
                (๒) ในกรณีผู้ประสงจะเสนอราคาเป็นบชคคลธรรมดา (เฉพาะวงเงนนจัดหาไม่เเกินน ๑
ล้าานบาท) หร่อคณะบชคคลที่มิใช่นิติบชคคล ให้ย่่นสสาเนาบัตรประจสาตวัประชาชนของผู้น้ัน สสาเนาข้อตกลงที่แสดง
ถู่งการเข้าเป็นหช้นส่วน (ถู้ามี) สสาเนาบัตรประจสาตวัประชาชนของผู้เป็นหช้นส่วน พร้อมทัง้รับรองสสาเนาถููกต้อง 
               (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ
เป็นผู้ร่วมค้าให้ย่่นสสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สสาเนาบัตรประจสาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้
เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบชคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่่นสสาเนาหนังส่อเดินทาง หร่อผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบชคคล ให้ย่่นเอกสารตามทีร่ะบชไว้ใน (๑) 
                (๔) สสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งรบัรองสสาเนาถููกต้อง                   

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย้่่นตามแบบใน ข้อ ๑.๙ (๑)        
                         ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปน้ี

(๑) หนังส่อแสดงเง่่อนไขการซ้่ึอและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา
(ถู้ามี)

(๒) หนังส่อ..
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(๒) หนังส่อมอบอสานาจซ่่ึงปดดอากรแสตมปตตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอสานาจให้บชคคลอ่่นทสาการแทน                                                                             
                (๓) หลักประกันซึอง ตามข้อ ๕
                (๔) สสาเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนังส่อรับรอง
ผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสสาเนาถููกต้อง

     (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หร่อใบแจ้งปริมาณงาน) โดยต้องกรอกปริมาณวัสดชให้
ครบถู้วนแต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา 

 (๖) แบบใบย่่นข้อเสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์
                     (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย้่่น ตามแบบข้อ ๑.๙(๒)

๔. การเสนอราคา
 ๔.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่่นข้อเสนอตามแบบที่กสาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์น้ี และหนังส่อแสดงเง่่อนไขการซ้่ึอและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี
เง่่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถููกต้องครบถู้วน ลงลายม่อช่่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
ชัดเจน

 ๔.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตอ้งกรอกปริมาณวัสดชในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถู้วน (โดย
ผู้ประสงค์จะเสนอราคายังไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา)

๔.๓   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกสาหนดย่นราคา ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันย่นยัน
ราคาสชดท้าย โดยภายในกสาหนดย่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะ
ถูอนการเสนอราคามิได้

 ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกสาหนดเวลาดสาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว
เสร็จ ไม่เกิน …... วัน นับถัูดจากวันลงนามในสัญญาจา้ง หรอ่วันที่ไดร้ับหนังส่อแจ้งจาก กปภ.ข.๘ ให้เริ่มทสางาน

๔.๕  กอ่นย่่นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีูถู้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน
ที่จะตกลงย่่นข้อเสนอตามเง่่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ๔.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซึองถู่งประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบชไว้ที่หน้าซึองว่า  เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กปภ.ข.๘/…../…. ย่่นต่อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ………………………….. ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชชมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

 เมื่อพ้นกำาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีีการทางอิเลกกทรอนิกส์แล้ว จะไม่
รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเดกดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา จะดสาเนินการตรวจสอบคชณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วนกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่่น หร่อเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หร่อไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หร่อวธิีอ่่นใดทีม่ีหลักฐานวา่ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารบัทราบแล้ว

หากปรากฏิ..
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หากปรากฏิต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหร่อในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทสาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตาม ข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคา และ กปภ.ข.๘ จะพจิารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดงักล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคดัเล่อกเบ้่องต้น เพราะเหตชเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่่น หร่อเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหวา่งผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หร่อเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทสาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หร่อเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคชณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอชทธรณ์คสาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา
พัสดชภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอชทธรณ์ของหัวหน้าหน่วย
งานที่จดัหาให้ถู่อเป็นที่สชด

หากปรากฏิต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดสาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กสาหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหร่อติดต่อส่่อสารกับ
บชคคลอ่่น และเม่่อแก้ไขข้อข้อข้องแล้ว จะให้ดสาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหล่อก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสชดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หร่อข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กสาหนดวัน เวลา และสถูานที่ เพ่่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทชกรายที่
อยู่ในสถูานที่น้ันทราบ

คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดสาเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพ่่อให้การประกวดราคาฯ เกดิประโยชน์สูงสชดต่อ กปภ.ข.๘
     ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเล่อกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิิบัติ
ดังน้ี
                     (๑) ปฏิิบัติตามเง่่อนไขที่ระบชไว้ในหนังส่อแสดงเง่่อนไขการซ้่ึอและการจ้างด้วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ย่่นมาพร้อมกับซึองข้อเสนอทางเทคนิค
                (๒) ราคาสูงสชดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะ
ต้องเริ่มตน้ที่ ………………….. บาท (……………….……………….) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้

(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่่น ๆ (ถู้ามี) รวม
ค่าใชจ้่ายทั้งปวงไว้ดว้ยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหร่อผู้แทน จะต้อมมาลงทะเบียนเพ่่อเข้าสู่กระบวนการ
เสนอราคาตามวัน เวลา และสถูานที่ที่กสาหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหร่อผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาร่อผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดสาเนินการเสนอราคา

โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งต่สากวา่ราคาสูงสชดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาข้ันต่สา ( Minimum Bid ) ไม่น้อยกวา่ครั้งละ …….. บาท จากราคาสูงสชดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัูดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ………. บาท จากราคา
ครั้งสชดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธ.ิ.
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                 (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถูอนการเสนอราคา และเม่่อการประกวดราคาฯ

เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องย่นยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ย่นยันจะต้องตรงกับราคาที่
เสนอหลังสชด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเล่อกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้
จ่ายในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี ………….. ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งน้ี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถูานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕)  ให้ทราบ
ต่อไป

                   (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถูศ่กษาและทสาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซึต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องทสาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนกสาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซึต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตชลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๕. หลกัประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซึองพร้อมกับการย่่นซึองเอกสารทางด้านเทคนิค

จสานวน …………..บาท (……………………………….) โดยหลักประกันซึองจะต้องมีระยะเวลาการค้สาประกัน ตั้งแต่วนั
ย่่นซึองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลชมไปจนถู่งวันสิ้นสชดการย่นราคา โดยหลักประกันให้ใชอ้ย่างหน่่งอย่างใด
ดังตอ่ไปน้ี
               ๕.๑  เงินสด

               ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้ กปภ.ข.๘ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่่นซึองเอกสารทางด้าน
เทคนิค หร่อก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วนัทสาการของทางราชการ 

      ๕.๓  หนังส่อค้สาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังส่อค้สาประกัน
ดังระบชใน ข้อ ๑.๖ (๑)

       ๕.๔  หนังส่อค้สาประกันของบริษัทเงินทชน หร่อ บริษัทเงินทชนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนชญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทชนเพ่่อการพาณิชย์ และประกอบธชรกิจค้สาประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซ่่ึงได้แจ้งช่่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนชโลมให้ใช้ตามแบบหนังส่อค้สาประกัน
ดังระบชใน ข้อ ๑.๖ (๑)

       ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                  หลักประกันซึองตามข้อน้ี กปภ.ข.๘ จะค่นให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาหร่อผู้ค้สาประกัน

ภายใน ๑๕ วันนับถัูดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้่องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเล่อกไว้
ซ่่ึงเสนอราคาต่สาสชดจะค่นให้ต่อเม่่อได้ทสาสัญญา หร่อข้อตกลง หร่อเม่่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว

                   การค่นหลักประกันซึองไม่วา่กรณใีดๆจะค่นให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย
       ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิีในการพิจารณาราคา

         ๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี  กปภ.ข.๘ จะพิจารณา
ตดัสินด้วย ราคารวม เป็นเกณฑ์์ตัดสิน

     ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคชณสมบัติไม่ถููกต้องตาม ข้อ ๒. หร่อย่่นหลัก
ฐานการเสนอราคาไม่ถููกต้องตาม ข้อ ๓. หร่อย่่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถููก
ต้องตาม ข้อ ๔. แล้ว คณะกรรมการดสาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หร่อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หร่อผิดพลาดไปจากเง่่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสสาคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ กปภ.ข.๘ เท่าน้ัน

๖.๓ กปภ.ข.๘...
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   ๖.๓ กปภ.ข.๘ สงวนสิทธิีไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปน้ี

                (๑) ไม่ปรากฏิช่่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หร่อในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของ กปภ.ข.๘

             (๒) เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่่อนไข ที่กสาหนดในเอกสารประกวดราคา
จ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสสาคัญ หร่อมีผลทสาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอ่น่

      ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หร่อในการทสาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หร่อ กปภ.ข.๘ มีสิทธิหให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หร่อข้อเท็จจริงอ่่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กปภ.ข.๘ มีสิทธิหที่จะไม่รับราคา หร่อไม่ทสาสัญญา
หากหลักฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม หร่อไม่ถููกต้อง

     ๖.๕ กปภ.ข.๘ ทรงไว้ซ่่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่สาสชด หร่อราคาหน่่งราคาใด หร่อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเล่อกจ้าง ในจสานวน หร่อขนาด หร่อเฉพาะรายการหน่่งรายการใด หร่ออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สชดแต่จะพิจารณา
ทั้งน้ีเพ่่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสสาคัญ และให้ถู่อว่าการตัดสินของ กปภ.ข.๘ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหร่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กปภ.ข.๘ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธเิสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเล่อกหร่อไม่ก็ตาม หากมีเหตชที่เช่่อได้ว่าการเสนอราคากระทสาการโดยไม่สชจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หร่อใช้ช่อ่บชคคลธรรมดา หร่อนิติบชคคลอ่่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาต่สาสชด เสนอราคาต่สาจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดสาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคา หร่อ กปภ.ข.๘ จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทสาให้เช่่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถูดสาเนินงานตามประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้
เสร็จสมบูรณ ์หากคสาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังังได้ กปภ.ข.๘ มีสิทธิทีจ่ะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ัน

    ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏิข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ วา่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รบัการคดัเล่อกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้
มีสิทธ่เสนอราคารายอ่่น  หร่อเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หร่อเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
กระทสาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ กปภ.ข.๘  มีอสานาจทีจ่ะตัดรายช่อ่ผู้
มีสิทธิเสนอราคาดงักล่าว และ กปภ.ข.๘ จะพจิารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน

๗. การทำาสญัญาจ้าง
   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องทสาสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาดัง

ระบชไว้ใน ข้อ ๑.๕ กับ กปภ.ข.๘ ภายใน ๗ วัน นับถัูดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจสานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
กปภ.ข.๘ ยด่ถู่อไว้ในขณะทสาสัญญา โดยใชห้ลักประกันอย่างหน่่งอย่างใด ดังตอ่ไปน้ี

   ๗.๑ เงินสด
   ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กปภ.ข.๘ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทสาสัญญา หร่อก่อนหน้าน้ันไม่

เกิน ๓ วนัทสาการของทางราชการ
  

๗.๓ หนังส่อค้สา...
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          ๗.๓ หนังส่อค้สาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังส่อค้สาประกันดังระบชใน
ข้อ ๑.๖ (๒)

     ๗.๔ หนังส่อค้สาประกันของบริษัทเงินทชน หร่อบริษัทเงินทชนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนชญาตให้
ประกอบกิจการเงินทชนเพ่่อการพาณิชย์ และประกอบธชรกิจค้สาประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซ่่ึงได้แจ้งช่่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนชโลมให้ใช้ตามแบบหนังส่อค้สาประกันดัง
ระบชใน ข้อ ๑.๖ (๒)  
                         ๗.๕ พนัธบัตรรัฐบาลไทย 

          หลักประกันน้ีจะค่นให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัูดจากวันที่ผู้คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
            กรณีจา้งแบบราคาเหมารวมและจา่ยเงินตามการแบ่งงวดงานใชข้้อ  ๘.๑
            กรณจี้างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงานใช้ข้อ  ๘.๒

                         ข้อ  ๘.๑  กรณจี้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน
                            กปภ.ข.๘ จะจา่ยเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น..-...งวด ดังรายละเอียดปรากฏิในการแบ่ง
งวดงานและการจ่ายเงินแนบท้ายประกาศน้ี

                          ข้อ ๘.๒  กรณจี้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน
                         ข้อ ๘.๒.๑  เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินทชกๆ

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดสาเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการ
ประกอบแบบ การจ่ายเงินน้ีจะจ่ายเงินให้ไม่เกินจสานวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณ และราคาค่า
ก่อสร้าง ซ่่ึงผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกสาหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูป และ
รายการละเอียดประกอบแบบ โดยย่ดถู่อบัญชีราคากลางของผู้ว่าจา้งเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณ และราคา
ค่าก่อสร้างดังกล่าว หากมีข้อขัดแย้งในการปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงที่จะถู่อ
ปฏิิบัติตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถู่อเป็นที่สิ้นสชด  และเม่่อผู้รับจ้างได้ปฏิิบัติงานแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบ
ถู้วนถููกต้องตามสัญญาทชกประการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดสาเนินการตรวจรับมอบงานงวดสชดท้าย
เรียบร้อยแล้วผู้วา่จ้างก็จะจ่ายเงินที่เหล่อทั้งหมดตามสัญญา 

                               ข้อ ๘.๒.๒ การจ่ายเงินแต่ละงวด จะจ่ายเม่่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซ่่ึงผู้รับจ้าง
จะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจา้ง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคชมงานตรวจ
สอบความถููกต้อง และผู้ว่าจา้งจะหักเงินจสานวนรอ้ยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ันเพ่่อประกันผลงาน
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแต่ละงวดค่น โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังส่อค้สาประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ ตามแบบหนังส่อค้สาประกัน หรอ่พันธบัตรรัฐบาล หร่อพันธบัตร กปภ . หร่อพันธบัตรรัฐวสิาหกิจ
อ่่น เพ่่อเป็นหลักประกันแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะค่นเงินประกันผลงาน และ/หร่อหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง
พรอ้มกับการจ่ายเงินงวดสชดทา้ย                   

                      ข้อ ๘.๒.๓ กปภ.ข.๘ จะชสาระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง
ทั้งน้ีผู้รับจ้างตอ้งนสาสสาเนาสมชดธนาคารมาแสดงช่่อและเลขที่บัญชีแจ้ง กปภ.ข.๘ กอ่นวันทสาสัญญา

        ๙.   อัตราค่าปรับ
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๖ จะกสาหนดในอัตราร้อยละ …… ..... ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวนั
                   

๑๐. การรับประกัน...



- ๘ -
         ๑๐.  การรบัประกันความชำารุดบกพร่อง

                    ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่่ึงไดท้สาข้อตกลงเป็นหนังส่อ
หร่อทสาสัญญาจ้างตามแบบดังระบชในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชสารชดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดข้่นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัูดจากวันที่ กปภ.ข.๘ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่ึอมแซึมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน ๗  วนั นับถัูดจากวันที่ไดร้ับแจ้งความชสารชดบกพร่อง 
                ๑๑.  การจ่ายเงินล่วงหน้า  

                  ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งน้ีจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หร่อหนังส่อค้สาประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบชในข้อ ๑ .๖ (๓) หร่อหนังส่อค้สาประกันของบรรษัทเงินทชน  หร่อบริษัทเงินทชน
หลักทรพัย์ที่ไดร้ับอนชญาตให้ประกอบกิจการเงินทชนเพ่่อการพาณิชย์ และประกอบธชรกิจค้สาประกันตามประกาศ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่่ึงได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนชโลมให้ใช้ตามแบบหนังส่อ
ค้สาประกันดงัระบชในข้อ ๑.๖ (๓) ให้แก่ กปภ.ข.๘ กอ่นการรับชสาระเงินล่วงหน้าน้ัน

                     ๑๑.๑  ผู้รับจ้างที่ประสงค์จะรับเงินล่วงหน้าต้องย่่นความจสานงกับ กปภ.ข.๘ ภายใน
๖๐วัน นับถัูดจากวันลงนามในสัญญา
                ๑๑.๒  กปภ.ข.๘ จะหักเงินค่างานชดใช้เงินล่วงหน้าทชกครั้งที่มีการรับเงินงวด  โดย
หักเงินครั้งละ ๑๕ % ของเงินค่างานในงวดน้ัน ๆ โดยเริ่มหักเงินตั้งแต่เงินค่างานงวดแรกเป็นต้นไป จนกว่าจะ
ครบตามจสานวนเงินล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างไดร้ับไป
                               ๑๑.๓  ในกรณีที่มกีารหักเงินชดใช้ค่นตามข้อ ๑๑ .๒  จนถู่งงวดสชดท้ายแล้วยังไม่ครบ
จสานวนเงินล่วงหน้าที่ผู้รบัจ้างขอรับไป กปภ.ข.๘ จะหักเงินส่วนที่ยังไม่ครบจสานวนน้ันทั้งหมดจากเงินค่างานงวด
สชดทา้ยและ/หร่อจากหลักประกัน การเบิกเงินล่วงหน้า

    ๑๒.  ข้อสงวนสิทธิีในการเสนอราคาและอื่น ๆ
             ๑๒.๑ เงินค่าจ้างสสาหรับงานจ้างครัง้น้ี ได้มาจากเงินงบประมาณปี …………….. (งบ……...)
                   การลงนามในสัญญาจะกระทำาได้ต่อเมื่อ กปภ  .  ข  .๘   ได้รับอนุมัติทางด้านการเงิน

เรียบร้อยแล้ว หาก กปภ  .  ข  .๘   มิได้รับอนุมัติในส่วนการเงิน ให้ถือว่าการเสนอราคาครั้งน้ีล้มเลิกโดยไม่มีข้อ
ผูกพันแต่ประการใดและผู้เสนอราคาได้จะเรียกร้องค่าเสียหาย ๆ ใดมิได้

                  ราคากลางของ ……………………………………….. เป็นเงินทั้งสิ้น ………………... บาท
(…………………………………….) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

              ๑๒.๒  เม่่อ กปภ.ข.๘ ได้คัดเล่อกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถู้าผู้รบัจ้างจะต้องสั่งหรอ่นสาสิ่งของดังกลา่วเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของน้ันต้องนสาเข้ามาโดยทางเร่อในเส้นทางที่มีเร่อไทยเดินอยู่ และสามารถูให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกสาหนดผู้เสนอราคาซ่่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิิบัติตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมพาณชิย์นาวี ดังน้ี

                            (๑)  แจ้งการสั่งหร่อนสาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗  วนั นับตั้งแต่วันที่ผู้รบัจ้างสั่งหร่อซ้่ึอของมาจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทชกโดยเร่ออ่่นได้

(๒)  จดัการให้สิ่งของดังกลา่วบรรทชกโดยเรอ่ไทย หร่อเร่อที่มีสิทธิเช่นเดียกับ
เร่อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนชญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทชกสิ่งของน้ัน โดยเร่อ
อ่่นที่มิใช่เร่อไทย ซ่่ึงจะต้องได้รับอนชญาตเช่นน้ันก่อนบรรทชกของลงเร่ออ่่น หร่อเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทชกโดยเร่ออ่่น

(๓) ในกรณี...



 - ๙ -
                              (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิิบัติตาม (๑) หร่อ  (๒)  ผู้รบัจ้างจะตอ้งรับผิดตากฎหมาย

วา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
             ๑๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซ่่ึงได้ย่่นเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ต่อ กปภ.ข.๘ แล้วจะถูอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่่อได้รับการคัดเล่อกให้เข้า
เสนอราคาแล้ว ตอ้งเข้าร่วมเสนอราคา ดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามเง่่อนไขที่กสาหนดในข้อ ๔ .๗   (๔) (๕)
(๖) และ (๗ )  มิฉะน้ัน กปภ.ข.๘ จะริบหลักประกันซึองจสานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่่น (ถู้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม
                              ๑๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซ่่ึง กปภ.ข.๘ ได้คัดเล่อกแล้ว ไม่ไปทสาสัญญาหร่อข้อตกลง
ภายในเวลาที่ กปภ.ข.๘ กสาหนด ดังระบชไว้ในข้อ ๗  กปภ.ข.๘ จะริบหลักประกันซึองหร่อเรียกร้องจากผู้ออก
หนังส่อค้สาประกันซึองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่่น (ถู้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ                              
                               ๑๒.๕ กปภ.ข.๘ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง่่อนไขหร่อข้อกสาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสสานักงานอัยการสูงสชด (ถู้ามี)    

๑๓.  การปรับราคาค่างานก่อสรา้ง
               การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบชในข้อ ๑.๗  จะนสามาใช้ใน
กรณทีี่ค่างานก่อสรา้งลดลงหร่อเพิ่มข้่น โดยวิธกีารดังตอ่ไปน้ี.-          
                            ตามหลักเกณฑ์์และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียด การจ่ายเงิน กสาหนดวันแล้วเสร็จ
และกสาหนดส่งมอบงาน แนบท้ายประกาศน้ี       

                 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กสาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กสาหนดไว้ในสัญญา หร่อภายในระยะเวลาที่ กปภ.ข.๘ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที่ไดร้ะบชใน
ข้อ ๑.๗ 

๑๔.  มาตรฐานฝีมือช่าง
       เม่่อ กปภ.ข.๘ ได้คัดเล่อกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศน้ีแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ
ต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีม่อช่างจาก กรมพฒันาฝีม่อแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรอ่ผู้มีคชณวชฒิ
บัตรระดับ ปวช. ปวส. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจสานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไป
น้ี.-  

         ๑๔.๑  ช่างตดิตัง้และเดินสายไฟังฟังา้ภายในอาคาร
         ๑๔.๒  ช่างไม้กอ่สรา้ง

  ๑๔.๓  ชา่งท่อและสชขภัณฑ์์
         ๑๔.๔  ช่างกอ่อิฐ
         ๑๔.๕  ช่างฉาบปูน
         ๑๔.๖  ช่างเช่่อมท่อ HDPE

  ๑๔.๗   ..............................-………...................................         
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้ง ผู้รบัจ้างพ่งปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์ ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กสาหนดไว้โดยเคร่งครดั

              การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘
                                                          วนัท่ี ………... พ.ศ………...


	ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 0-4531-1432-4 ในวันและเวลาทำการ
	ประกาศ ณ วันที่ …………...……... พ.ศ……………...
	กปภ.ข.8 จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น..-...งวด ดังรายละเอียดปรากฏในการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินแนบท้ายประกาศนี้

	๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง


