
  
 

 

ประกาศการประปาส	วนภูมิภาคเขต ๙ เลขที่ กปภ.ข.๙/.../๒๕60 
              เรื่อง    ประกวดราคาจ$างงาน…………………………….……………………………………………….…….. ด$วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส) (e-Auction)  

--------------------------------------------------- 
ด$วยการประปาส	วนภูมิภาคเขต ๙ มีความประสงค)จะประกวดราคาจ$างงาน..................................ด$วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) (e-Auction) 
ราคากลางในการก	อสร$างครั้งน้ี ............. (เงิน................................................) (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) 
ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ 
๑.  เป9นผู$มีอาชีพรับจ$างงานท่ีจะประมูลจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) (e-Auction) 
๒.  ไม	เป9นผู$ที่ถูกระบุชื่อไว$ในบัญชีรายช่ือผู$ท้ิงงานของทางราชการและได$แจ$งเวียนชื่อแล$วหรือ ผู$รับจ$าง

ที่ การประปาส	วนภูมิภาค บอกเลิกสัญญา 
๓.  ไม	เป9นผู$ได$รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ$มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม	ยอมข้ึนศาลไทย เว$นแต	รัฐบาลของผู$

ประสงค)จะเสนอราคาได$มีคําสั่งให$สละสิทธิ์ความคุ$มกันเช	นว	านั้น 
๔.  ไม	เป9นผู$มีผลประโยชน)ร	วมกันกับผู$ประสงค)จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข$าเสนอให$แก	 การประปาส	วน

ภูมิภาค และไม	เป9นผู$มีผลประโยชน)ร	วมกันระหว	างผู$ประสงค)จะเสนอราคากับผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส) 
ณ วันประกาศด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)  หรือไม	เป9นผู$กระทําการอันเป9นการขัดขวางการแข	งขันราคาอย	างเป9น
ธรรม ในการประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)คร้ังนี้ 

๕.  ต$องมีผลงานก	อสร$างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) 
(งานวางท	อ)  ผลงานดังกล	าวต$องเป9นผลงานสัญญาเดียว และแล$วเสร็จภายในอายุสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปN  
ไม	น$อยกว	าร$อยละ ๔๐ ของราคากลางของโครงการ เป9นเงิน .......................... และต$องเป9นคู	สัญญาโดยตรงกับส	วน
ราชการ หน	วยงานตามกฎหมายว	าด$วยระเบียบบริหารราชการส	วนท$องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน	วยงานเอกชนที่การ
ประปาส	วนภูมิภาคเชื่อถือ ยกเว$นผู$ รับจ$างท่ีผ	านการข้ึนทะเบียนผู$ มีคุณสมบัติ ในการรับงานก	อสร$างของ 
การประปาส	วนภูมิภาค 

๖. กรณีผู$ประสงค)จะเสนอราคาเป9นกิจการร	วมค$าจะต$องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู$เสนอราคาที่เป9นกิจการร	วมค$า ตามหนังสือ สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) ๑๓๐๕/ 
ว๒๔๕๗ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ ดังนี้ 

    ๖.๑ กรณีที่กิจการร	วมค$าได$จดทะเบียนเป9นนิติบุคคลใหม	 โดยหลักการกิจการร	วมค$าที่จดทะเบียน
เป9นนิติบุคคลใหม	 จะต$องมีคุณสมบัติครบถ$วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว$ในประกาศและเอกสารประกวดราคา ส	วน 
คุณสมบัติด$านผลงานก	อสร$าง กิจการร	วมค$าดังกล	าวสามารถนําผลงานก	อสร$างของผู$ท่ีเข$าร	วมค$ามาใช$แสดงเป9น 
ผลงานก	อสร$างของกิจการร	วมค$าท่ีเข$าประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)ได$ 

    ๖.๒ กรณีที่กิจการร	วมค$าไม	ได$จดทะเบียนเป9นนิติบุคคลใหม	 โดยหลักการนิติบุคคลแต	ละนิติบุคคล
ที่เข$าร	วมค$าทุกราย จะต$องมีคุณสมบัติครบถ$วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว$ในประกาศและเอกสารประกวดราคา เว$นแต	
ในกรณีที่กิจการร	วมค$าได$มีข$อตกลงระหว	างผู$เข$าร	วมค$าเป9นลายลักษณ)อักษร กําหนดให$ผู$เข$าร	วมค$ารายใดรายหน่ึง
เป9นผู$รับผิดชอบหลักในการเข$าเสนอราคากับทาง กปภ.ข.๙ และแสดงหลักฐานดังกล	าวมาพร$อมซองเอกสารประกวด
ราคาจ$างฯ กิจการร	วมค$าน้ัน สามารถใช$ผลงานก	อสร$างของผู$เข$าร	วมค$าหลักรายเดียวเป9นผลงานก	อสร$างของกิจการ
ร	วมค$าท่ียื่นเสนอราคาได$ 

๒/๗. บุคคล….. 

ร�าง  



 
-  ๒  - 

 
* ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเป,นคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเป,นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
* ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป,นคู�สัญญากับการประปาส�วนภูมิภาคซ่ึงได�ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง 

ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

** ๙. คู�สัญญาต�องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว�นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�า
ไม�เกินสามหม่ืนบาท คู�สัญญาอาจรับจ�ายเป,นเงินสดก็ได� 

กําหนดดูสถานท่ีก	อสร$างในวัน ท่ี  .......................... ระหว�างเวลา .......... น.ถึงเวลา .......... น .  
ณ การประปาส�วนภูมิภาคสาขา........ 

การดูสถานท่ีก�อสร�างเป,นภาระ/หน�าท่ี ความรับผิดชอบของผู�ซื้อเอกสารประมูลที่จะไปดูสถานที่ก�อ
สร�างด�วยตนเองและ/หรือจะดูสถานท่ีก�อสร�างหรือไม�ก็ได� โดยการประปาส�วนภูมิภาคเขต ๙ จะถือว�าผู�ซื้อ
เอกสารประมูลได�ทราบสถานท่ี ตลอดจนอุปสรรคและปMญหาต�างๆ ดีแล�ว เม่ือมีอุปสรรคและปMญหาในเวลา
ทํางานจะนํามาอ�างให�พ�นความรับผิด  และ/หรือจะยกเป,นข�อต�อสู�กับ การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๙ ในภายหลัง
ไม�ได� 

กําหนดย่ืนเอกสารประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี ...............ระหว�างเวลา 
......... น. ถึงเวลา ........ น. ณ ห�องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๓ การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๙ และเสนอราคาในวันท่ี 
............. เวลา .......... ถึง ........ น. ณ สํานักงานขายและบริการลูกค$าภูมิภาคท่ี ๓  บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดเชียงใหม	 

ผู$สนใจติดต	อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) ในราคาชุดละ ...... บาท 
(ค� า เอกส าร  ........ บ าท  ภ าษี มู ล ค� า เ พ่ิ ม  ........ บ าท ) ได$ ที่ ก อ ง บั ญ ชี แ ล ะการ เงิน  ก ารป ระป าส	 ว น 
ภูมิภาคเขต ๙ ระหว�างวันที่ ............ ถึงวันท่ี ..........ในวันและเวลาทําการ สําหรับวันสุดท�ายจะติดต�อขอซื้อ
เอกสารฯ ได�ในเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. เท�าน้ัน  ผู$ซื้อเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)  
เมื่ อ ชํ า ร ะ เ งิ น แ ล$ ว  ก า ร ป ร ะ ป า ส	 ว น ภู มิ ภ า ค เข ต  ๙ จ ะ ไ ม	 คื น ใ ห$ ย ก เ ว$ น ก ร ณี ที่  ก ป ภ .ข .๙  
ยกเลิกโครงการ ดูรายละเอียดได$ท่ี www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือผู�สนใจสอบถาม 
ข�อมูลเพ่ิมเติมได�ทางโทรศัพท�หมายเลข ๐๕๓-๐๓๘๕๐๐ ต�อ ๔๑๐๑,๔๑๐๓ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน 
 

        ประกาศ ณ วันที่  ..................  พ.ศ. ๒๕60 
 
 

(นายกิตติ   วิภาสวงศ)) 
ผู$อํานวยการการประปาส	วนภูมิภาคเขต ๙ 

 



 

 
 

 

เอกสารประกวดราคาจ$าง 
งาน ……………………………………………….…….. ด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)  

(e-Auction) 
 ตามประกาศการประปาส	วนภูมิภาคเขต ๙  เลขท่ี กปภ.ข.๙/.../๒๕60 ลงวันท่ี ......................... 

.…………………………………………………… 
 

ด$ วยการประปาส	 วนภู มิ ภ าค เขต  ๙ (กปภ .ข .๙) มี ความประสงค) จะประกวดราคาจ$ างงาน 
……………………………………………….…….. ด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) (e-Auction) โดยมีข$อแนะนําและข$อกําหนด 
ดังต	อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด/แบบแปลน     จํานวน  ๑  ชุด 
๑.๒  แบบใบยื่นข$อเสนอการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) จํานวน  ๑  ชุด 
๑.๓  แบบแจ$งบัญชีรายการก	อสร$าง     จํานวน  ๑  ชุด 
๑.๔  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) จํานวน ๓   ชุด 
๑.๕  แบบสัญญาจ$าง 
๑.๖  แบบหนังสือค้ําประกัน (ตามหนังสือคณะกรรมการว$าด&วยการพัสดุ ด$วนที่สุด ท่ี กค (กวพ) 

                             ๐๔๒๑.๓/ว๕๐๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑.๗  สูตรการปรับราคา (สูตรค	า K) 
๑.๘  บทนิยาม 

        (๑)  ผู$ประสงค)จะเสนอราคาหรือผู$มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน)ร	วมกัน 
     (๒)  การขัดขวางการแข	งขันราคาอย	างเป9นธรรม 

๑.๙  แบบบัญชีเอกสาร 
    (๑)  บัญชีเอกสารส	วนที่  ๑ 
    (๒)  บัญชีเอกสารส	วนที่  ๒ 

๑.๑๐ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก	อสร$างตาม BOQ.(Bill of Quantities) 
๑.๑๑ แบบบัญชีรายชื่อวิศวกร/แบบหนังสือรับรองการเป9นวิศวกร 
๑.๑๒  รายละเอียดการดําเนินงานเฉพาะแห	ง    จํานวน   ๑   ชุด 
๑.๑๓  รายการแบ	งงวดงาน    จํานวน   ๑   แผ	น 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

๒/๒. คุณสมบัติ..... 
 



- ๒ - 
 

๒. คุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคา 
๒.๑  ผู$ประสงค)จะเสนอราคาต$องเป9นผู$มีอาชีพรับจ$างงานประกวดราคาจ$างฯ 
๒.๒  ผู$ประสงค)จะเสนอราคาต$องไม	เป9นผู$ท่ีถูกระบุชื่อไว$ในบัญชีรายชื่อผู$ท้ิงงานของทางราชการ

และได$แจ$งเวียนชื่อแล$ว หรือไม	เป9นผู$ที่ได$รับผลของการสั่งให$เป9นนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป9นผู$ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

๒.๓  ผู$ประสงค)จะเสนอราคาต$องไม	เป9นผู$มีผลประโยชน)ร	วมกันกับผู$ประสงค)จะเสนอราคารายอ่ืน 
และต$องไม	เป9นผู$มีผลประโยชน)ร	วมกันระหว	างผู$ประสงค)จะเสนอราคากับผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส)หรือไม	
เป9นผู$กระทําการอันเป9นการขัดขวางการแข	งขันราคาอย	างเป9นธรรม ตามข$อ ๑.๗ 

๒.๔  ผู$ประสงค)จะเสนอราคาต$องไม	เป9นผู$ได$รับเอกสิทธิ์หรือความคุ$มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม	ยอมข้ึน
ศาลไทยเว$นแต	รัฐบาลของผู$ประสงค)จะเสนอราคาได$มีคําส่ังให$สละสิทธิ์และความคุ$มกันเช	นว	านั้น 

๒.๕  ผู$ประสงค)จะเสนอราคาต$องมีผลงานก	อสร$างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ$างด$วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) (งานวางท	อ)  ผลงานดังกล	าวต$องเป9นผลงานสัญญาเดียว และแล$วเสร็จภายในอายุสัญญา 
โดยนับผลงาน ๕ ปN ไม	น$อยกว	าร$อยละ ๔๐ ของราคากลางของโครงการ เป9นเงิน …………… บาท และต$องเป9นคู	
สัญญาโดยตรงกับส	วนราชการ หน	วยงานตามกฎหมายว	าด$วยระเบียบบริหารราชการส	วนท$องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน	วยงานเอกชนที่การประปาส	วนภูมิภาคเชื่อถือ ยกเว$นผู$รับจ$างท่ีผ	านการข้ึนทะเบียนผู$มีคุณสมบัติในการรับงานก	อ
สร$างของการประปาส	วนภูมิภาค 
 * ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป,นคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเป,นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
 * ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเป,นคู�สัญญากับการประปาส�วนภูมิภาคซึ่งได�ดําเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

 ** ๒.๘ คู�สัญญาต�องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว�นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละคร้ังซึ่งมี
มูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาท คู�สัญญาอาจรับจ�ายเป,นเงินสดก็ได� 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
    ผู$ประสงค)จะเสนอราคาจะต$องเสนอเอกสารหลักฐานใส	ซองไม	ต$องปeดผนึก  แยกเป9น  ๒  ส	วน  คือ 

๓.๑  ส	วนท่ี  ๑  อย	างน$อยต$องมีเอกสารดังต	อไปน้ี 
(๑) ในกรณีผู$ประสงค)จะเสนอราคาเป9นนิติบุคคล ห$างหุ$นส	วนสามัญ หรือห$างหุ$นส	วนจํากัด  

ให$ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ$นส	วนผู$จัดการ ผู$มีอํานาจควบคุม (ถ$ามี)  พร$อมรับ
รองสําเนาถูกต$อง บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให$ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือ
บริคณห)สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู$จัดการ ผู$มีอํานาจควบคุม (ถ$ามี) และบัญชีผู$ถือหุ$นรายใหญ	 พร$อมรับรอง
สําเนาถูกต$อง 

(๒) ในกรณีผู$ประสงค)จะเสนอราคาเป9นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช	นิติบุคคล ให$ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู$น้ัน สําเนาข$อตกลงท่ีแสดงถึงการเข$าเป9นหุ$นส	วน (ถ$ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู$เป9นหุ$นส	วน พร$อมท้ังรับรองสําเนาถูกต$อง  

(๓)  ในกรณีผู$ประสงค)จะเสนอราคาเป9นผู$ประสงค)จะเสนอราคาร	วมกันในฐานะเป9นผู$ร	วมค$า 
ให$ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข$าร	วมค$า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู$ร	วมค$า และในกรณีท่ีผู$เข$าร	วมค$าฝgายใด
เป9นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช	สัญชาติไทยก็ให$ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู$ร	วมค$าฝgายใดเป9นนิติบุคคลให$ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว$ใน  (๑) 

๓/ (๔) สําเนา….. 
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(๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค	าเพ่ิม (ถ$ามี) 
(๕)  บัญชีเอกสารส	วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได$ยื่นตามแบบในข$อ ๑.๙ (๑) 

๓.๒  ส	วนท่ี ๒  อย	างน$อยต$องมีเอกสารดังต	อไปน้ี 
(๑)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) โดยต$องลงนาม 

พร$อมประทับตรา (ถ$ามี) 
(๒)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปeดอากรแสตมปhตามกฎหมายในกรณีที่ผู$ประสงค)จะเสนอราคา 

มอบอํานาจ ให$บุคคลอ่ืนทําการแทน 
(๓)  หลักประกันซอง  ตามข$อ  ๕  
(๔)  บัญชีรายชื่อวิศวกรและหนังสือรับรองของวิศวกรของผู$ประสงค)จะเสนอราคา ตาม

แบบฟอร)มที่ กปภ.  กําหนดพร$อมสําเนาใบอนุญาตเป9นผู$ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (สาขาโยธา) ตาม พรบ. วิชาชีพ
วิศวกรรม พ.ศ.๒๕๔๒  ตามแบบในข$อ  ๑.๑๑ 

(๕)  สําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาสัญญาตามข$อ ๒.๕ พร$อมทั้งรับรองสําเนาถูกต$อง 
ยกเว$นผู$รับจ$างที่ผ	านการข้ึนทะเบียนผู$มีคุณสมบัติเบื้องต$นในการรับจ$างงานก	อสร$างของการประปาส	วนภูมิภาค ให$
แนบสําเนาหนังสือการข้ึนทะเบียนผู$มีคุณสมบัติเบ้ืองต$นในการรับจ$างงานก	อสร$างของการประปาส	วนภูมิภาค พร$อม
ทั้งรับรองสําเนาถูกต$อง 

(๖) บัญชีรายการก	อสร$าง ท่ีกรอกเฉพาะปริมาณวัสดุ ตามแบบในข$อ  ๑.๓ 
(๗) แบบใบยื่นข$อเสนอการประกวดจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) 
(๘) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (e- GP ๐๓-๐๑๐๒) 
(๙) บัญชีเอกสารส	วนท่ี  ๒  ท้ังหมดท่ีได$ยื่น ตามแบบในข$อ ๑.๙ (๒) 

๔.  การเสนอราคา 
๔.๑ ผู$ประสงค)จะเสนอราคาต$องยื่นข$อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว$ในเอกสารประกวดราคาจ$างด$วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)นี้ โดยไม	มีเง่ือน
ไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะต$องกรอกข$อความให$ถูกต$องครบถ$วนรวมทั้งลงลายมือช่ือของผู$ประสงค)จะเสนอราคาให$ชัดเจน 

๔.๒ ผู$ประสงค)จะเสนอราคาจะต$องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก	อสร$างให$ครบถ$วน 
๔.๓ ผู$ประสงค)จะเสนอราคาจะต$องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก	อสร$างแล$วเสร็จภายใน …. วัน 

นับถัดจากวันท่ีสัญญามีผลบังคับใช$เป9นต$นไป 
๔.๔ ราคาท่ีเสนอจะต$องเป9นราคาที่รวมภาษีมูลค	าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ$ามี) รวมทั้งค	าใช$จ	ายท้ัง

ปวงไว$ด$วยแล$ว ผู$ประสงค)จะเสนอราคาจะต$องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า  ๑๕๐  วัน  นับแต	วันยืนยันราคา
สุดท$าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู$ประสงค)จะเสนอราคาหรือผู$มีสิทธิเสนอราคาจะต$องรับผิดชอบราคาที่ตนได$
เสนอไว$และจะถอนการเสนอราคามิได$  

๔.๕ ก	อนยื่นเอกสารประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) ผู$ประสงค)จะเสนอราคาควรตรวจ
ดูร	างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให$ถ่ีถ$วนและเข$าใจเอกสารประกวดราคาด$วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส)เสียก	อนที่จะตกลงยื่นข$อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)   

๔.๖ ผู$ประสงค)จะเสนอราคาจะต$องยื่นเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) จ	า
หน$าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว$ท่ีหน$าซองว	า “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� เลขท่ี กปภ.ข.๙/.../๒๕60” ย่ืนต	อคณะกรรมการ
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า ต า ม โค ร ง ก า ร  ใ น วั น ที่  ...........ร ะ ห ว� า ง เว ล า  ............น . ถึ ง  เว ล า  ...........น . ณ  
ห�องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๓ การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๙ 

เม่ือพ�นกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� แล�วจะไม�รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

 
๔/คณะ......... 
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คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู$ประสงค)จะเสนอราคาแต	ละ
รายว	า เป9นผู$ประสงค)จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน)ร	วมกันกับผู$ประสงค)จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป9นผู$ มี 
ผลประโยชน)ร	วมกันระหว	างผู$ประสงค)จะเสนอราคากับผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส) ตามข$อ ๑.๘ (๑) ณ  
วันประกาศประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)หรือไม	  พร$อมทั้งตรวจสอบข$อเสนอตามข$อ  ๓.๒ และแจ$ง 
ผู$ประสงค)จะเสนอราคาแต	ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย)ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดท่ี
มีหลักฐานว	าผู$ประสงค)จะเสนอราคารับทราบแล$ว   

หากปรากฏต	อคณะกรรมการประกวดราคาฯ ก	อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส)
ว	า มีผู$ประสงค)จะเสนอราคาหรือผู$มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป9นการขัดขวางการแข	งขันราคาอย	างเป9นธรรม 
ตามข$อ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะตัดรายชื่อผู$ประสงค)จะเสนอราคาหรือผู$มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป9นผู$มีสิทธิเสนอราคา และการประปาส	วนภูมิภาคจะพิจารณาลงโทษผู$ประสงค)จะเสนอราคาหรือผู$มี
สิทธิเสนอราคาดังกล	าวเป9นผู$ท้ิงงาน 

ผู$ประสงค)จะเสนอราคาท่ีไม	ผ	านการคัดเลือกเบ้ืองต$นเพราะเหตุเป9นผู$ประสงค)จะเสนอราคาที่มี 
ผลประโยชน)ร	วมกันกับผู$ประสงค)จะเสนอราคาอ่ืน  หรือเป9นผู$มีผลประโยชน)ร	วมกันระหว	างผู$ประสงค)จะเสนอราคา
กับผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส) ณ วันประกาศประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) หรือเป9น 
ผู$ประสงค)จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป9นการขัดขวางการแข	งขันราคาอย	างเป9นธรรมอาจอุทธรณ)คําสั่งดังกล	าวต	อ
หัวหน$าหน	วยงานท่ีจัดหาพัสดุ ภายใน  ๓ วัน นับแต	วันท่ีได$รับแจ$งจากคณะกรรมการประกวดราคาฯ  การวินิจฉัย
อุทธรณ)ของหัวหน$าหน	วยงานที่จัดหาให$ถือเป9นที่สุด  

หากปรากฏต	อคณะกรรมการประกวดราคาฯ ว	า กระบวนการเสนอราคาจ$างด$วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส)ประสบขัดข$อง จนไม	อาจดําเนินการต	อไปให$แล$วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว$ คณะกรรมการประกวด
ราคาจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให$ผู$แทนผู$มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต	อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อ
แก$ไขข$อขัดข$องแล$ว จะให$ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต	อไปจากข้ันตอนท่ีค$างอยู	ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ี
ยังเหลือ ก	อนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แต	ต$องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว$นแต	คณะ
กรรมการประกวดราคาเห็นว	ากระบวนการเสนอราคาจะไม	แล$วเสร็จได$โดยง	ายหรือขัดข$องไม	อาจแก$ไขได$ ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี เพ่ือเริ่มต$น
กระบวนการเสนอราคาใหม	 โดยจะแจ$งให$ผู$มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู	ในสถานที่น้ันทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว	างการประกวดราคาฯ 
เพื่อให$การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน)สูงสุดต	อการประปาส	วนภูมิภาค 

๔.๗  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกให�เป,นผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว$ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ$างด$วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส) ที่ได$ยื่นมาพร$อมกับซองข$อเสนอทางเทคนิค 
(๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จะต�องเร่ิมต�นท่ี  

............ บาท (เงิน......................บาทถ�วน) (รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม) 
(๓)  ราคาท่ีเสนอจะต�องเป,นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพิ่ม,ภาษีอื่นๆ (ถ�ามี) และรวมค�าใช�จ�าย

ท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว 
(๔)  ผู$มีสิทธิเสนอราคาหรือผู$แทน จะต$องมาลงทะเบียนเพื่อเข$าสู	กระบวนการเสนอราคาตาม

วัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด 
(๕) ผู$มีสิทธิเสนอราคาหรือผู$แทนท่ีมาลงทะเบียนแล$ว ต$อง LOG IN เข$าสู	ระบบ 

๕/(๖)......…. 
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(๖)  ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนที่ LOG IN แล�ว จะต�องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา

ท่ีเสนอในการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จะต�องต่ํากว�าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะต�องเสนอลดราคาขั้น ตํ่า (Minimum Bid) ไม�น�อยกว�าครั้งละ ......... บาท  จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต�องเสนอลดราคาครั้งละไม�น�อยกว�า ........ บาท จากราคา
คร้ังสุดท�ายที่เสนอลดแล�ว 

(๗)  ห$ามผู$มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จส้ินแล$วจะ
ต$องยืนยันราคาต	อผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส)  ราคาท่ียืนยันจะต$องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด   

(๘)  ผู$มีสิทธิเสนอราคาที่ได$รับคัดเลือกให$เป9นผู$ชนะราคา ต$องรับผิดชอบค	าใช$จ	ายในการให$
บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส) และค	าใช$จ	ายในการเดินทางของผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส) ทั้งน้ี
จะแจ$งให$ทราบในวันเสนอราคา 

(๙)  ผู$ มี สิทธิ เสนอราคาจะต$องมาเสนอราคา ในวัน ท่ี  .......................... ตั้ งแต� เวลา  
........ น. เป9นต$นไป ท้ังนี้ จะแจ$งนัดหมายตามแบบแจ$งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให$ทราบต	อไป 

(๑๐) ผู$มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข$าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ 
ผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส) ท่ีแสดงไว$ในเว็ปไซต) www.gprocurement.go.th และผู$มีสิทธิราคาต$องทํา
การทดลองวิธีการเสนอราคาก	อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็ปไซต)ของผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส) ตั้งแต	
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป9นต$นไป 

๕. หลักประกันซอง 
ผู$ประสงค)จะเสนอราคาต$องวางหลักประกันซองพร$อมกับการย่ืนซองเอกสารหลักฐานจํานวน  

........... บาท (......................บาทถ�วน) โดยหลักประกันซองจะต$องมีระยะเวลาการค้ําประกัน ต้ังแต	วันย่ืนซองข$อ
เสนอทางด$านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช$หลักประกันอย	างหนึ่งอย	างใด ดังต	อไปน้ี  

๕.๑  เงินสด 
๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ	ายให$แก	 การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๙ โดยเป9นเช็คลงวันที่ท่ียื่นซอง

เอกสารทางด$านเทคนิคหรือก	อนหน$าน้ันไม	เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ กรณีที่ต$องเสียค	าใช$จ	ายอ่ืนใดเก่ียวกับ
การเรียบเก็บเงินน้ัน ผู$ประสงค)จะเสนอราคาจะต$องเป9นผู$ชําระเองทั้งส้ิน  

๕.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข$อ ๑.๖  (๑)  
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห	งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย)ท่ีได$รับอนุญาตให$ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย)และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห	งประเทศไทย ซึ่งได$แจ$งเวียนให$ส	วนราชการต	างๆ ทราบแล$ว โดยอนุโลมให$ใช$ตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในข$อ ๑.๖ (๑) 

๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร การประปาส	วนภูมิภาค  
         หลักประกันซองตามข$อนี้ กปภ.ข.๙ จะคืนให$ผู$ประสงค)จะเสนอราคาหรือผู$ค้ําประกันภายใน 

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได$พิจารณาในเบื้องต$นเรียบร$อยแล$ว  เว$นแต	ผู$มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว$ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุด จะคืนให$ต	อเม่ือได$ทําสัญญาหรือข$อตกลง หรือเมื่อผู$มีสิทธิเสนอราคาได$พ$นจากข$อผูกพันแล$ว 

การคืนหลักประกันซองไม	ว	ากรณีใดๆ จะคืนให$โดยไม	มีดอกเบ้ีย 
 
 

๖/๖.... 
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๖.  หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 
๖.๑  ในการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)  กปภ.ข.๙ จะพิจารณาตัดสินด$วย  

ราคารวม  เป9นเกณฑ)ตัดสิน  
๖.๒  หากผู$ประสงค)จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม	ถูกต$องตามข$อ ๒ หรือยื่นหลักฐานไม	 

ถูกต$องหรือไม	ครบถ$วนตามข$อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) ไม	ถูกต$องตามข$อ ๔ 
แล$ว  คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) จะไม	รับพิจารณาข$อเสนอของผู$ประสงค)
จะเสนอราคารายนั้น  เว$นแต	เป9นข$อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน$อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสาร
ประมูลจ$างด$วยระบบอิเล็กทรอนิกส) ในส	วนท่ีมิใช	สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว	าจะเป9นประโยชน)
ต	อ กปภ.ข.๙ เท	าน้ัน 

๖.๓  การประปาส	วนภูมิภาคเขต ๙  สงวนสิทธิไม	พิจารณาราคาของผู$ประสงค)จะเสนอราคา โดย
ไม	มีการผ	อนผัน ในกรณีดังต	อไปน้ี 

(๑) ไม	ปรากฏชื่อผู$ประสงค)จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู$รับเอกสารประกวดราคาด$วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส) หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)ของ  กปภ.ข. ๙  

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต	างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส)ที่เป9นสาระสําคัญหรือมีผลทําให$เกิดความได$เปรียบเสียเปรียบแก	ผู$ประสงค)จะเสนอราคารายอ่ืน 

๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)  หรือ กปภ.ข.๙ มีสิทธิให$ผู$ประสงค)จะเสนอราคาชี้แจงข$อ
เท็จจริง สภาพ  ฐานะ  หรือข$อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข$องกับผู$ประสงค)จะเสนอราคาได$  กปภ.ข.๙ มีสิทธิที่จะไม	รับ
ราคาหรือไม	ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล	าวไม	มีความเหมาะสมหรือไม	ถูกต$อง 

๖.๕  กปภ.ข.๙ ทรงไว$ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม	รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ัง
หมดก็ได$ และอาจพิจารณาเลือกจ$างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) โดยไม	พิจารณาจัดจ$างเลยก็ได$สุดแต	จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน)ของ 
การประปาส	วนภูมิภาค เป9นสําคัญ และให$ถือว	าการตัดสินของ กปภ.ข.๙ เป9นเด็ดขาด ผู$ประสงค)จะเสนอราคาหรือผู$
มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร$องค	าเสียหายใด ๆ มิได$ รวมท้ัง  กปภ.ข.๙ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด$วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส) และลงโทษผู$มีสิทธิเสนอราคาเป9นผู$ทิ้งงาน ไม	ว	าจะเป9นผู$มีสิทธิเสนอราคาท่ีได$รับการคัดเลือกหรือ
ไม	ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได$ว	าการเสนอราคากระทําการโดยไม	สุจริต  เช	น  การเสนอเอกสารอันเป9นเท็จ  หรือใช$ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป9นต$น 

ในกรณีท่ีผู$มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได$ว	าไม	อาจดําเนิน
การตามสัญญาได$ คณะกรรมการประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) หรือ กปภ.ข.๙ จะให$ผู$มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําให$เชื่อได$ว	าผู$มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศประกวดราคา
ด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)ให$เสร็จสมบูรณ)ได$  หากคําชี้แจงไม	เป9นที่รับฟsง กปภ.ข.๙ มีสิทธิท่ีจะไม	รับราคาของผู$มี
สิทธิเสนอราคารายน้ัน 

๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข$อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)   
ว	าผู$ประสงค)จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได$รับการคัดเลือกเป9นผู$มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน)ร	วมกันกับผู$มีสิทธิเสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) หรือเป9นผู$มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอัน
เป9นการขัดขวางการแข	งขันราคาอย	างเป9นธรรม  ตามข$อ ๑.๘  กปภ.ข.๙ มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู$มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล	าว และ กปภ.ข.๙ จะพิจารณาลงโทษผู$มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป9นผู$ทิ้งงาน 

 
๗/๗....... 
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๗.  การทําสัญญาจ�าง 

                 ผู$ชนะการประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) จะต$องทําสัญญาจ$างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข$อ ๑.๕ กับ กปภ.ข.๙ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได$รับแจ$ง และจะต$องวางหลักประกันสัญญาเป9น
จํานวนเงินเท	ากับร$อยละ ๕ ของราคาท่ีประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)ได$ให$กปภ.ข.๙ ยึดถือไว$ในขณะ
ทําสัญญา โดยใช$หลักประกันอย	างหนึ่งอย	างใดดังต	อไปนี้ 

๗.๑  เงินสด 
๗.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ	ายให$แก	 การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๙ โดยเป9นเช็คลงวันท่ีที่ย่ืนซอง

เอกสารทางด$านเทคนิคหรือก	อนหน$าน้ันไม	เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ กรณีที่ต$องเสียค	าใช$จ	ายอ่ืนใดเก่ียวกับ
การเรียบเก็บเงินน้ัน ผู$ประสงค)จะเสนอราคาจะต$องเป9นผู$ชําระเองทั้งส้ิน 

๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข$อ ๑.๖ (๒)  
๗.๔  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห	งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย) ที่ได$รับอนุญาตให$ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย)และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห	งประเทศไทย ซึ่งได$แจ$งชื่อเวียนให$ส	วนราชการต	างๆทราบแล$ว  โดยอนุโลมให$ใช$ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข$อ ๑.๖ (๒) 

๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร การประปาส	วนภูมิภาค 
        หลักประกันน้ีจะคืนให$โดยไม	มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากคู	สัญญา พ$นจากข$อผูกพัน

ตามสัญญาจ$างแล$ว 
๘. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน 
    �  กรณีจ$างแบบราคาเหมารวมและจ	ายเงินตามการแบ	งงวดงาน ใช$ข$อ  ๘.๑ 
    �  กรณีจ$างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ	งจ	ายตามผลงาน ใช$ข$อ  ๘.๒ 

๘.๑  กรณีจ$างแบบราคาเหมารวมและจ	ายเงินตามการแบ	งงวดการประปาส	วนภูมิภาคเขต ๙  
จะจ	าย เงินค	าจ$างโดยแบ�งออกเป,น  ………งวด  ดังรายละเอียดปรากฏในการแบ	งงวดงานและการจ	ายเงินแนบท$าย
ประกาศนี้         

๘.๒  กรณีจ$างแบบราคาเหมารวมและจ	ายเงินแบบแบ	งจ	ายตามผลงาน 
๘.๒.๑ เป9นการจ$างแบบราคาเหมารวม โดยแบ	งงวดการเงินระยะเวลาไม	น$อยกว	า ๓๐ วัน 

และเบิกจ	ายตามผลงานท่ีผู$รับจ$างได$ดําเนินการไปแล$วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ การจ	ายเงินนี้จะจ	าย
เงินให$ไม	เกินจํานวนเงินแต	ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค	าก	อสร$างซึ่งผู$ว	าจ$างและผู$รับจ$างได$ตกลง
กําหนดปริมาณและราคาให$เหมาะสมสอดคล$องกับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบโดยยึดถือบัญชีราคา
กลางของผู$ว	าจ$างเป9นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค	าก	อสร$างดังกล	าว หากมีข$อขัดแย$งในการปรับปริมาณ
งานและราคาค	าก	อสร$างดังกล	าว ผู$รับจ$างตกลงที่จะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู$ว	าจ$างและให$ถือเป9นที่สิ้นสุด และ
เมื่อผู$รับจ$างได$ปฏิบัติงานแล$วเสร็จเรียบร$อยครบถ$วนถูกต$องตามสัญญาทุกประการและคณะกรรมการตรวจการจ$าง
ได$ดําเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท$ายเรียบร$อยแล$ว ผู$ว	าจ$างก็จะจ	ายเงินท่ีเหลือทั้งหมดตามสัญญา 

๘.๒.๒   การจ	ายเงินแต	ละงวด  จะจ	ายเมื่อผู$รับจ$างเสนอขอเบิก  ซึ่งผู$รับจ$างจะต$องเสนอขอ
ส	งงานและเบิกเงินต	อผู$ว	าจ$าง โดยส	งปริมาณงานและราคาท่ีได$ก	อสร$างจริงให$ผู$ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต$อง 
และผู$ว	าจ$างจะหักเงินจํานวนร$อยละ ๑๐ (สิบ)  ของเงินท่ีต$องจ	ายในงวดนั้นเพ่ือประกันผลงาน ผู$รับจ$างมีสิทธิขอเบิก
เงินประกันผลงานแต	ละงวดคืน โดยผู$รับจ$างจะต$องวางหนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบ
หนังสือค้ําประกัน  หรือพันธบัตรรัฐบาล  หรือพันธบัตร การประปาส	วนภูมิภาค หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอ่ืนให$การ
ประปาส	วนภูมิภาคเขต ๙  เพ่ือเป9นหลักประกันแทนได$ ผู$ว	าจ$างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดัง
กล	าวให$แก	ผู$รับจ$าง พร$อมกับการจ	ายเงินงวดสุดท$าย 

 
๘/๘.๓........... 
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๘.๓ การประปาส	วนภูมิภาคจะชําระเงินค	าจ$าง โดยโอนเงินเข$าบัญชีเงินฝากให$แก	ผู$รับจ$าง โดย 
ผู$รับจ$างจะต$องแจ$งชื่อธนาคาร  สาขา  ช่ือบัญชี  ประเภท  เลขท่ีบัญชี  และต$องแนบสําเนาหน$าสมุดธนาคาร 
ดังกล	าว  และให$ผู$ที่มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกต$องมามอบให$ก	อน หรือในวันทําสัญญาด$วยซึ่งเจ$าของบัญชีเป9น
ผู$รับภาระค	าธรรมเนียมหรือค	าบริการอ่ืนใดอันเก่ียวกับการโอนเงินท่ีธนาคารผู$โอนเรียกเก็บและยินยอมให$หักจาก
บัญชีเงินฝากธนาคาร ดังกล	าว  

๘.๔  ผู$รับจ$างต$องส	งมอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีแบบมีเง่ือนไขให$ การประปาส	วนภูมิภาค  
โดยให$ระบุข$อความ  “ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ)เมื่อได$รับการชําระเงินเรียบร$อยแล$ว” พร$อมกับใบแจ$งหนี้เรียก
เก็บเงินค	าสินค$าโดยระบุวันที่ส	งเบิกเงิน  ก	อนท่ี กปภ. จะโอนเงินชําระค	าสินค$าให$  หากการประปาส	วนภูมิภาคยัง 
ไม	ได$รับใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี การประปาส	วนภูมิภาค จะระงับการโอนเงินเข$าบัญชี    

๙.  อัตราค�าปรับ  
ค	าปรับตามแบบสัญญาจ$างข$อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร$อยละ ๐.๒๕ ของค	าจ$างตามสัญญาต	อวัน 

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
ผู$ชนะการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)ซึ่งได$ทําข$อตกลงเป9นหนังสือ หรือทํา

สัญญาจ$างตามแบบดังระบุในข$อ ๑.๕ แล$วแต	กรณี จะต$องรับประกันความชํารุดบกพร	องของงานจ$างที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม�น�อยกว�า  ๒ ปf  นับถัดจากวันที่ กปภ. ได$รับมอบงาน โดยผู$รับจ$างต$องรีบจัดการซ	อมแซมแก$ไขให$ใช$
การได$ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได$รับแจ$งความชํารุดบกพร	อง 

๑๑. การจ�ายเงินล�วงหน�า 
  ผู$มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล	วงหน$าในอัตราไม�เกินร�อยละ ๑๕ ของราคาค	าจ$าง 

ทั้งหมด แต	ทั้งน้ีจะต$องส	งมอบหลักประกันล	วงหน$าเป9นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุข$อ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย)ท่ีได$รับ
อนุญาตให$ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย) และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห	ง
ประเทศไทยซ่ึงได$แจ$งเวียนให$ส	วนราชการต	างๆ ทราบแล$ว โดยอนุโลมให$ใช$ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข$อ 
๑.๖ (๓) ให$แก	 กปภ.ข.๙ ก	อนการรับชําระเงินล	วงหน$า น้ัน 

๑๑.๑ ผู$รับจ$างที่ประสงค)จะรับเงินล	วงหน$าต$องยื่นความจํานงกับ กปภ.ข.๙ ภายใน ๖๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๑๑.๒ กปภ.ข.๙ จะหักเงินค	าชดใช$เงินล	วงหน$าทุกครั้งท่ีมีการรับเงินงวด โดยหักเงินร$อยละ ๑๕ 
ของเงินค	างานในงวดน้ัน ๆ โดยเริ่มหักเงินตั้งแต	เงินค	างานงวดแรกเป9นต$นไป จนกว	าจะครบตามจํานวนเงินล	วงหน$า
ที่ผู$รับจ$างได$รับไป 

๑๑.๓ ในกรณีท่ีมีการหักเงินชดใช$คืนตามข$อ ๑๑.๒ จนถึงงวดสุดท$ายแล$วยังไม	ครบจํานวนเงิน
ล	วงหน$าที่ผู$รับจ$างขอรับไป กปภ.ข.๙ จะหักเงินส	วนท่ียังไม	ครบจํานวนนั้นทั้งหมดจากเงินค	างานงวดสุดท$าย และ/
หรือ จากหลักประกันการเบิกเงินล	วงหน$า 

๑๒. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
การลงนามในสัญญาจะกระทําได$ต	อเม่ือ การประปาส	วนภูมิภาคเขต ๙ ได$รับอนุมัติทางด$านการ

เงินเรียบร$อยแล$ว 
 
 

๙/๑๒.๑.... 
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๑๒.๑ เงินค	าจ$างสําหรับงานจ$างคร้ังนี้ ได$มาจาก งบประมาณ  ปN .......... 

       ราคากลางของโครงการก�อสร�างระบบประปาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นท่ี.................................................. ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� (e-Auction) เป,นเงิน .......... บาท 
(เงิน..................บาทถ�วน) (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) 

๑๒.๒  เมื่อ กปภ.ข.๙ ได$คัดเลือกผู$มีสิทธิเสนอราคารายใดให$เป9นผู$รับจ$าง และได$ตกลงจ$างตาม
การการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)แล$ว ถ$าผู$รับจ$างจะต$องสั่งหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจ$าง 
ดังกล	าวเข$ามาจากต	างประเทศและของนั้นต$องนําเข$ามาโดยทางเรือในเส$นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู	  และสามารถให$
บริการรับขนได$ตามที่รัฐมนตรีว	าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู$มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป9นผู$รับจ$างจะต$อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว	าด$วยการส	งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑) แจ$งการส่ังหรือนําส่ิงของดังกล	าวเข$ามาจากต	างประเทศต	อเจ$าท	า ภายใน ๗ วัน  นับ
ตั้งแต	วันที่ผู$รับจ$างสั่งหรือซ้ือขายของมาจากต	างประเทศ เว$นแต	เป9นของที่รัฐมนตรีว	าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว$นให$บรรทุกโดยเรืออ่ืนได$ 

 (๒)  จัดการให$สิ่งของดังกล	าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช	นเดียวกับเรือไทยจาก
ต	างประเทศมายังประเทศไทย  เว$นแต	จะได$รับอนุญาตจากกรมเจ$าท	าให$บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช	เรือไทยซ่ึง
จะต$องได$รับอนุญาตเช	นน้ันก	อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป9นของท่ีรัฐมนตรีว	าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว$นให$บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓)  ในกรณีที่ไม	ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู$รับจ$างจะต$องรับผิดตามกฎหมายว	าด$วยการ
ส	งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๒.๓ ผู�ประสงค�จะเสนอราคา ซึ่งได�ยื่นเอกสารประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�
ต�อ กปภ.ข.๙  แล�วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได� และเม่ือได�รับการคัดเลือกให�เป,นผู�มีสิทธิเสนอ
ราคาแล�ว ต�องเข�าร�วมเสนอราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในข�อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) 
และ (๗)  มิฉะนั้น กปภ.ข.๙  จะริบหลักประกันซองจํานวนร�อยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให�เป,นผู�ทิ้งงานได� หากมีพฤติกรรมเป,น
การขัดแขวางการแข�งขันราคาอย�างเป,นธรรม 

๑๒.๔  ผู$มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง กปภ.ข.๙ ได$คัดเลือกแล$ว ไม	ไปทําสัญญาหรือข$อตกลงภายใน
เวลาที่ กปภ.ข.๙ กําหนดดังระบุไว$ในข$อ ๗  กปภ.ข.๙ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร$องจากผู$ออกหนังสือคํ้า
ประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร$องให$ชดใช$ความเสียหายอ่ืน (ถ$ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให$เป9นผู$ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

๑๒.๕  สัญญาหรือข$อตกลงที่ได$ลงนามแล$วจะแก$ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความจําเป9นโดยท่ีไม	ทํา
ให$การประปาส	วนภูมิภาค เสียประโยชน) หรือเป9นการแก$ไขเพ่ือประโยชน)ของ การประปาส	วนภูมิภาค 

  ๑๒.๖  กปภ.ข.๙  สงวนสิทธิที่จะแก$ไขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข$อกําหนดในแบบสัญญาให$เป9นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ การประปาส	วนภูมิภาค  

 
 
 
 

๑๐/๑๓....... 



- ๑๐ – 
 

๑๓.  การปรับราคาค�างานก�อสร�าง 
                การปรับราคาค	างานก	อสร$างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข$อ ๑.๗  จะนํามาใช$ในกรณีท่ี 
ค	างานก	อสร$างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการดังต	อไปน้ี.-  

ตามหลักเกณฑ)และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียด การจ	ายเงิน กําหนดวันแล$วเสร็จและการ
ส	งมอบงาน แนบท$ายประกาศน้ี            

  สูตรการปรับราคา (สูตรค	า K) จะต$องคงท่ีที่ระดับที่กําหนดไว$ในวันแล$วเสร็จตามท่ีกําหนดไว$
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี การประปาส	วนภูมิภาค ได$ขยายออกไป โดยจะใช$สูตรของทางราชการที่ได$ระบุใน
ข$อ ๑.๗ 

๑๔. มาตรฐานฝfมือช�าง 
เม่ือ  กปภ.ข.๙ ได$คัดเลือกผู$มีสิทธิเสนอราคารายใดให$ผู$รับจ$าง และได$ตกลงจ$างก	อสร$าง ตาม

ประกาศนี้แล$ว  ผู$มีสิทธิเสนอราคาจะต$องตกลงว	าในการปฏิบัติงานก	อสร$างดังกล	าว  ผู$มีสิทธิเสนอราคาจะต$องมีและ
ใช$ผู$ผ	านการทดสอบมาตรฐานฝNมือช	างจาก กรมพัฒนาฝNมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู$มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. 
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท	าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให$เข$ารับราชการได$  ในอัตราไม	ต่ํากว	าร$อยละ 
๑๐ ของแต	ละสาขาช	าง แต	จะต$องมีช	างจํานวนอย	างน$อย ๑ คน ในแต	ละสาขาช	างดังต	อไปน้ี .- 

๑๔.๑  ช	างระบบประปา 
๑๔.๒  ช	างไฟฟvา 
๑๔.๓  ช	างเหล็ก,เช่ือม 
๑๔.๔  ช	างก	อสร$าง 

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว	างระยะเวลาการก	อสร$าง ผู$รับจ$างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ)ท่ีกฎหมายและระเบียบได$

กําหนดไว$โดยเคร	งครัด 
 
 

การประปาส	วนภูมิภาคเขต ๙  
 
 

 
วันที่  ....................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ 
 ผู$ประสงค)จะเสนอราคา หมายถึง ผู$ขายหรือผู$รับจ$างท่ีเข$ารับการคัดเลือกจากหน	วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ เพ่ือ
เป9นผู$มีสิทธิเสนอราคา 
 ผู$มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู$ประสงค)จะเสนอราคาท่ีได$รับการคัดเลือกจากหน	วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ ให$เป9น
ผู$มีสิทธิเสนอราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) 
 การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามข$อ ๕ ให$หน	วยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเป9น ๒ ช	วงเวลาติดต	อกัน คือ ช	วงแรก 
ตั้งแต	วันย่ืนซองข$อเสนอทางด$านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท$าย (วันเสนอราคา) และนับต	อเน่ืองกันในช	วงท่ีสอง คือ ตั้ง
แต	วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท$าย จนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา ตัวอย	างเช	น กําหนดวันย่ืนซองข$อเสนอทางด$านเทคนิค วันท่ี 
๑๕ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙  และกําหนดยืนราคา ๓๐ วันนับแต	วันยืนยันราคาสุด
ท$าย  การนับระยะเวลาค้ําประกันซอง คือ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต	อเน่ืองใน
ช	วงท่ีสองให$เร่ิมนับตั้งแต	วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการ
นับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต	วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

๑๑/การเสนอ....... 



- ๑๑ – 
 
 การเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ให$หน	วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคาข้ันตํ่า
แต	ละคร้ังในอัตราร$อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) หากคํานวณแล$วมีเศษของ
หลักหน	วยนับใดๆ ให$ปsดเศษดังกล	าวเป9นหน	วยนับน้ัน โดยไม	ต$องมีเศษของแต	ละหน	วยนับ เพ่ือความชัดเจน และปvองกัน
ความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ําแต	ละคร้ัง เช	น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท 
คํานวณร$อยละ ๐.๒ ได$เท	ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให$กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม	น$อยกว	าคร้ังละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณร$อยละ ๐.๒ ได$เท	ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให$
กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม	น$อยกว	าคร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ  
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร$อยละ ๐.๒ ได$เท	ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท  ให$กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid)  
ไม	น$อยกว	าคร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ท้ังน้ี ผู$เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกว	าราคาข้ันต่ําท่ีกําหนดได$ เช	น กรณี
กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม	น$อยกว	าคร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู$เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได$
คร้ังละมากกว	า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได$ และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆ ไป  ต$องเสนอลดราคาตามท่ีกําหนดจากราคาคร้ัง 
สุดท$ายท่ีเสนอลดแล$ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่ีหน	วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกําหนดให$เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคา
ต	อหน	วย เห็นควรให$หน	วยงานกําหนดให$เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให$สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ)ดังกล	าวข$างต$นได$ 
 * ตามประกาศคณะกรรมการปlองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการ 
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ�ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป,นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และ ประกาศคณะกรรมการปlองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ�
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ�ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป,นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 **ตามประกาศคณะกรรมการปlองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ�ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป,นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ (คร้ังท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 


