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ประกาศการประปาสวนภูมภิาค เลขที ่กจห.      /2560 

เร่ือง  ประกวดราคางานจางเหมากอสรางสถานีจายนํ้าและวางระบบทอจายนํ้าการประปาสวนภูมภิาค
 สาขากาญจนดิษฐ อําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวดัสุราษฎรธานี  ดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส             
 (e- Auction) (คร้ังที ่2) 

------------------------------------ 

  ดวยการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) มคีวามประสงคจะประกวดราคางานจางเหมากอสรางสถานี
จายน้ําและวางระบบทอจายน้ําการประปาสวนภูมภิาคสาขากาญจนดิษฐ อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎรธานี
ดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) (คร้ังที ่2) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาคร้ังน้ี เปน
เงินทั้งสิ้น 181,193,800.- บาท (เงินหน่ึงรอยแปดสิบเอ็ดลานหน่ึงแสนเกาหมื่นสามพันแปดรอย บาทถวน)                  
รวมภาษีมลูคาเพิ่ม 

ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปน้ี 
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผู มีอาชีพรับจางงานที่ จะประกวดราคาดวยวธิกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส 
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ

และไดแจงเวยีนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมคีําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวาน้ัน 

๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย อ่ืน
และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมคีุณส มบตัิเบื้องตนในการรับจางงานกอสราง
ของ กปภ. ชั้นที่ 1-2 และ กปภ. จะพจิารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูมคีุณสมบตัิ
เบื้องตนในการรับจางงานกอสรางของ กปภ. ตามหลักเกณฑที่แนบทายประกาศประกวดราคา 

๖. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมผีลงานประเภทเดียวกนักับงานที่ประกวดราคากับสวนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/องคกรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไมนอยกวา  54,358,000.- บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ) และเปน
ผลงานกอสรางของสัญญาเดียว ซึ่งเปนคูสัญญาโดยตรงที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ 

๗. ผลงานตามขอ ๖ หมายถึงผลงานกอสรางระบบจายน้ําที่เปนโครงสราง คสล.คือตองมีผลงาน
กอสราง ถัง นํ้าใสและหอถังสูง  และระบบจําหนาย นํ้า  ตองมีผลงานวางทอ  (ชนิดรับแรงดัน ) และระบบ                
สูบจายนํ้า โดยตองแนบสําเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคากอสราง  พรอมหนังสือรับรองผลงาน                      
ของผูเสนอราคาพรอมซองยื่นขอเสนอดวย 

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
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9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจดัซื้อจัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบญัชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจดัซื้อจดัจางภาครัฐ 

10. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมลูคา  ไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

กําหนดดูสถานที่กอสราง  ในวนัที่       สิงหาคม  2560ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 
11.00 น. ณ การประปาสวนภูมภิาคสาขากาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

การดูสถานที่กอสรางเปนภาระ/หนาที ่ความรับผิดชอบของผูซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไปดู
สถานที่กอสรางดวยตนเอง และ/หรือจะดูสถานที่กอสรางหรือไมก็ไดโดย กปภ. จะถือวาผูซื้อเอกสารประกวดราคาได
ทราบสถานที ่ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตางๆ อยางดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางาน จะนํามาอาง
ใหพนความรับผิด และ/หรือจะยกเปนขอตอสูกับ กปภ. ในภายหลังไมได 

กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสใน วันที่      สิงหาคม 2560
ระหวาง  09.30 น. ถึงเวลา  10.30 น.  ณ หองประกวดราคา  ชั้น  2 อาคารประปาววัิฒน สํานักงานใหญ         
การประปาสวนภูมภิาคและกําหนดเสนอราคาในวนัที่      กันยายน 2560 ตั้งแตเวลา       น. ถึงเวลา         น. 

ผูสนใจติดตอขอรับ /ซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ  
85,600.- บาท (คาเอกสาร 80,000.- บาท ภาษีมลูคาเพิ่ม  5,600.- บาท) ไดที่ กองจดัหาสํานักงานใหญ    
การประปาสวนภูมภิาค ระหว างว ันที ่       สิงหาคม 2560ถึงว ันที ่       สิงหาคม 2560 ในวนัทาํการตั้งแต
เวลา 08.30 - 15.00 น. สามารถดูรายละเอียดไดที ่www.pwa.co.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามขอมลูเพิ่มเติมไดทางโทรศัพทหมายเลข 0 2551 8123–4 ในวนัและเวลาทําการผูซื้อเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสเมื่อชําระเงินแลวกปภ. จะไมคืนให ยกเวนกรณีที ่กปภ.ยกเลิกโครงการ 

 
ประกาศ ณ วนัที ่         สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 (นายสมชาย  มนตบุรีนนท) 
  รองผูวาการ (วชิาการ) รักษาการแทน 
      ผูวาการการประปาสวนภูมภิาค  
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่กจห.       /2560 
งานจางเหมากอสรางสถานีจายนํ้าและวางระบบทอจายน้ําการประปาสวนภูมภิาคสาขากาญจนดิษฐ  

อําเภอกาญจนดิษฐ จงัหวัดสุราษฎรธานี ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส (e - Auction) 
ตามประกาศการประปาสวนภูมภิาค เลขที ่กจห.       /2560   ลงวนัที ่      สิงหาคม 2560 

------------------------------------ 

  การประปาสวนภูมภิาค  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “กปภ.” มคีวามประสงคจะประกวดราคางานจาง
เหมากอสรางสถานีจายน้ําและวางระบบทอจายน้ําการประปาสวนภูมภิาคสาขากาญจนดิษฐ อําเภอกาญจนดิษฐ 
จังหวัดสุราษฎรธานี ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส (e - Auction) โดยมขีอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี ้

1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยว ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
 ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
 1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 
 ๑.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
 1.5 แบบสัญญาจาง 
 ๑.6 แบบหนังสือค้ําประกัน 
  (1) หลักประกันซอง 
  (2) หลักประกันสัญญา 
  (3) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
  (4) หลักประกันผลงาน 
 1.7 สูตรการปรับราคา 
 ๑.8 บทนิยาม 
  (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธเิสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
  (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 ๑.9 แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 
  (2) บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 
 1.10 รายละเอียดการคํานวนราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
 1.11 …………………………….ฯลฯ................................... 
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2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมอีาชีพรับจางงานทีจ่ะประกวดราคาดวยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 2.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวยีนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมคีําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวาน้ัน 
 2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อ่ืนและ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศประกวดราคา
จางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมคีุณสมบัติเบื้องตนในการรับจาง       
งานกอสรางของ กปภ. ชั้นที ่1-2 และ กปภ. จะพจิารณาตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน       
ผูมคีุณสมบัติเบื้องตนในการรับจางงานกอสรางของ กปภ. ตามหลักเกณฑที่แนบทายประกาศประกวดราคา 
 2.6 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมผีลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคากับ           
สวนราชการ/รัฐวสิาหกิจ/องคกรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไมนอยกวา 54,358,000.- บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ) 
และเปนผลงานกอสรางของสัญญาเดียว ซึ่งเปนคูสัญญาโดยตรงที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ 
 2.๗ ผลงานตามขอ 2.๖ หมายถึงหมายถึง ผลงานกอสรางระบบจายนํ้าที่เปนโครงสราง  
คสล. คือตองมผีลงานกอสรางถังนํ้าใสและหอถังสูง และระบบจําหนายน้ํา ตองมผีลงานวางทอ (ชนิดรับแรงดัน )
และระบบสูบจายน้ํา โดยตองแนบสําเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคากอสราง พรอมหนังสือรับรอง
ผลงานของผูเสนอราคาพรอมซองยื่นขอเสนอดวย 
 2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจดัซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบญัชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจดัซื้อจดัจางภาครัฐ 
 2.10คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมมีลูคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน 2สวน คือ 
 ๓.๑ สวนที ่๑อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
  (๑) ในกรณผีูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
   (ก) หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (ข) บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธ ิบัญชีรายชื่อกรรมการผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถือหุน
รายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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  (2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิชนิติบุคคล  

ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี) สําเนาบัตร
ประจาํตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

  (3) ในกรณผีูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวม
คา ใหยืน่สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณทีี่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มใิชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

  (4) สําเนาใบทะเบียนพาณชิย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม  พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 

  (5) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.9 (๑) 
 ๓.๒ สวนที ่๒ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปน้ี 
  (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง

นาม พรอมประทับตรา (ถาม)ี 
  (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณทีี่ผูประสงคจะเสนอ

ราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทาํการแทน 
  (3) หลักประกันซอง ตามขอ 5 
  (4) สําเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาคากอสราง  พรอมหนังสือรับรอง

ผลงานของผูประสงคจะเสนอราคา พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (5) บัญชีรายการกอสราง  (หรือใบแจงปริมาณงาน ) โดยตองกรอกปริมาณวสัดุให

ครบถวนแตไมตองกรอกรายละเอียดของราคา 
  (6) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
  (7) บัญชีเอกสารสวนที ่2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบใน ขอ 1.9 (2) 

๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
จางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสนี้    
โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมอืชื่อของผูประสงค          
จะเสนอราคาใหชัดเจน 
 4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกรอกปริมาณวสัดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน  
(โดยผูประสงคจะเสนอราคายังไมตองกรอกรายละเอียดของราคา) 
 4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  150 วันนับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธเิสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไวและจะถอนการเสนอราคามไิด 
 4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจาง
ใหแลวเสร็จภายใน 300 ว ันนับจากวันที่เริ่มทาํงานตามสัญญา 
 4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะ
ตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส 
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 4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการโดยระบุไวที่หนาซองวา  “เอกสาร
ประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ กจห.        /2560” ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่       สิงหาคม  2560 ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 
10.30 น. ณหองประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาวิว ัฒนสํานักงานใหญ การประปาสวนภูมิภาค 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา   
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกล างอิเล็กทรอนิกสตามขอ  1.8 (1)            
ณ วนัประกาศประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสห รือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือ
วิธอ่ืีนใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มกีารเสนอราคาดวยวิธกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มผีูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธเิสนอราคากระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8 (2)คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธเิสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธเิสนอราคา  และ กปภ. จะพจิารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิ
เสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่
มผีลประโยชนรวมกันกับผูประสง คจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงค
จะเสนอราคาทีไ่มผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จดัหาพสัดุภายใน
3 วนั นับแตวนัที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวนิิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาให
ถือเปนที่สุด 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมสีิทธเิสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย  หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวนั 
เวลาและสถานที ่เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมสีิทธเิสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ัน
ทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิใ์นการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอ กปภ. 
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4.7ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมสีิทธเิสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
  (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเร่ิมตน
ที ่181,193,800.- บาท 
  (3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม  และภาษีอ่ืนๆ  (ถามี)รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
  (4) ผูมีสิทธเิสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
  (5) ผูมีสิทธเิสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตองLOG IN เขาสูระบบ 
  (6) ผูมีสิทธเิสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคาโดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาคร้ังละ 300,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา  300,000.- บาท     
จากราคาคร้ังสุดทายที่เสนอลดแลว 
  (7) หามผูมสีิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯเสร็จสิ้น
แลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
  (8) ผูมีสิทธเิสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
  (9) ผูมสีิทธเิสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในว ันที่        กันยายน  2560               
ตั้งแตเวลา         น. เปนตนไป ทั้งนี ้จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวนั เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)   
ใหทราบตอไป 
  (10) ผูมสีิทธเิสนอราคาสามารถศึกษาและทาํความเขาใจในระบบและวธิกีาร เสนอ
ราคาของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมสีิทธิเสนอ
ราคาตองทาํการทดลองวธีิการเสนอราคากอนถึงกําหนดวนัเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 

๕. หลักประกันซอง 
 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค

จํานวน 9,059,690.- บาท (เงินเกาลานหาหมื่นเกาพนัหกรอยเกาสิบ บาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวนัยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช
หลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

 5.1 เงินสด 
 5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายแก การประปาสวนภูมิภาค โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสาร

ทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทาํการของทางราชการ 
 5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 

(1) 
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 5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุ น หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณชิยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งได
แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1) 

 5.5 พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามขอนี้ กปภ. จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน  

15 วนันับถัดจากวนัที่ไดพจิารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทาํสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพนัแลว 

 การคืนหลักประกันซองไมวากรณใีดๆ จะคืนใหโดยไมมดีอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสน้ี กปภ. จะพจิารณาตัดสินดวย
ราคารวมเปนเกณฑตัดสิน 
 6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส   
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไมรับพจิารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอ
ราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพยีงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มใิชสาระสําคัญทั้งน้ี  เฉพาะในกรณทีี่พจิารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ กปภ. เทาน้ัน 
 6.3 กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ไมพจิารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมกีารผอนผัน   
ในกรณดีังตอไปนี ้
  (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสของ  
กปภ. 
  (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมผีลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอ่ืน 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในการทาํสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธใิหผูประส งคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเทจ็จริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กปภ. มีสิทธทิี่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาว
ไมมคีวามเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
 6.5 กปภ. ทรงไวซึ่งสิทธทิี่จะไมรับ ราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพจิารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ได  สุดแตจะพจิารณา ทั้งน้ีเพื่อ
ประโยชนของทาง กปภ. เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ  กปภ. เปนเด็ดขาด  ผูประสงคจะเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มไิด รวมทั้ง กปภ. จะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส 
และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมเีหตุที่เชื่อไดวา
การเสนอราคากระทาํการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
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 ในกรณทีี่ผูมสีิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ. จะใหผูมีสิทธเิสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาํใหเชื่อไดวาผูมสีิทธเิสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิ ธกีารทา ง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กปภ. มีสิทธทิี่จะไมรับราคาของผูมสีิทธิเสนอราคา
รายนั้น 
 6.6 ในกรณทีี่ปรากฏขอเทจ็จริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธไิดรับการคัด เลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ        
ผูมสีิทธเิสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมสีิทธเิสนอราคากับผูใ หบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมสีิทธเิสนอราคาที่กระทาํ
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8 กปภ. มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ ผูมสีิทธิเสนอ
ราคาดังกลาว และ กปภ. จะพจิารณาลงโทษผูมสีิทธเิสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

7. การทาํสัญญาจาง 
 ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทาํสัญญาจาง

ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.5 กับ กปภ. ภายใน 7 ว ันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจาํนวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดให  
กปภ. ยึดถือไวในขณะทาํสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คที่ธนาคารสัง่จายใหแก การประปาสวนภูมภิาคโดยเปนเช็คลงวนัที่ที่ทาํสัญญาหรือ

กอนหนาน้ันไมเกิน 3 วนัทําการของทางราชการ 
 7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบใุนขอ 

1.6 (2) 
 7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทนุ  หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต      

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   
ซึ่งไดแจงเวยีนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (2) 

 7.5 พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมดีอกเบี้ยภายใน 15 วนั นับถัดจากวนัที่คูสัญญาพนจากขอผูกพนั

ตามสัญญาจางแลว 

8. คาจางและการจายเงิน 
 o กรณจีางแบบราคาเหมารวมและจายเงินตามการแบงงวดงานใชขอ 8.1 
 þ กรณจีางแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบงจายตามผลงานใชขอ 8.2 
 ขอ 8.1 กรณจีางแบบราคาเหมารวมและจายเงินตามการแบงงวดงาน 
   กปภ. จะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน    -   งวด ดังรายละเอียดปรากฏในการ

แบงงวดงานและการจายเงินแนบทายประกาศน้ี 
 ขอ 8.2 กรณจีางแบบราคาเหมารวมและจายเงินแบบแบงจายตามผลงาน 
 

 
-8-/ขอ8.2.1 เปนการจาง… 



 
-8- 

-8- 
 
   ขอ8.2.1 เปนการจางแบบราคาเหมารวม  โดยแบงงวดการจายเงินออกเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 30 วนั และเบิกจายตามผลงานที่ผูรับจางไดดําเนินการไปแลวตามแบบรูปและรายการ
ประกอบแบบ การจายเงินน้ีจะจายเงินใหไมเกินจาํนวนเงินแตละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคา         
คากอสราง ซึ่งผูวาจางและผูรับจางไดตกลงกําหนดปริมาณและราคาใหเหมาะสมสอดคลองกับแบบรูปและรายการ
ละเอียดประกอบแบบ  โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผูวาจางเปนฐานในการปรับบัญชีปริมาณ  และราคาคา
กอสรางดังกลาว หากมีขอขัดแยงในการปรับปริมาณงานและราคาคากอสรางดังกลาว ผูรับจางตกลงที่จะถือปฏิบัติ
ตามความเห็นของผูวาจางและใหถือเปนที่สิ้นสุด และเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จเรียบรอยครบถวนถูกตอง
ตามสัญญาทุกประการและคณะกรรมการตรวจการจางไดดําเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดทายเรียบรอยแลว  
ผูวาจางก็จะจายเงินที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา 

   ขอ 8.2.2 การจายเงินแตละงวด  จะจายเมื่อผูรับจาง เสนอขอเบิก ซึ่งผูรับจาง      
จะตองเสนอขอสงงานและเบิกเงินตอผูวาจาง  โดยสงปริมาณงานและราคาที่ไดกอสรางจริงใหผูควบคุมงาน
ตรวจสอบความถูกตอง และผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ 10 (สิบ) ของเงินที่ตองจายในงวดน้ันเพื่อเปนประกัน
ผลงาน ผูรับจางมสีิทธขิอเบิกเงินประกันผลงานแตละงวดคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน หรือพนัธบัตรรัฐบาล หรือพนัธบัตร กปภ. หรือพนัธบัตรรัฐวิสาหกิจอ่ืน
ให กปภ. เพื่อเปนหลักประกันแทนได  ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงาน  และ/หรือหลักประกันดังกลาวใหแกผู
รับจาง พรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย 

   ขอ 8.2.3 กปภ. จะชําระคาจางโดยวธิโีอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับจาง ทั้งนี้
ผูรับจางตองนําสําเนาสมดุธนาคารมาแสดงชื่อ และเลขที่บัญชีแจง กปภ. กอนวนัทาํสัญญา 

9. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 16 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.25 ของคาจางตามสัญญา   

ตอวนั 

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทาํขอตกลงเปนหนังสือ หรือ

ทาํสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวนัที ่กปภ. ไดรับมอบงานโดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วันนับถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

11. การจายเงินลวงหนา 
 ผูมสีิทธิเสนอราคามีสิทธเิสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตรา ไมเกินรอยละ 15 (สิบหา )     

ของราคาคาจางทั้งหมดแตทั้งน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพนัธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.6 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทนุหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิยและประกอบธรุกิจค้ําประกัน         
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (3) ใหแกกปภ. กอนการรับชําระเงินลวงหนาน้ัน 

 11.1 ผูรับจางที่ประสงคจะรับเงินลวงหนาตองยื่นความจํานงกับ  กปภ. ภายใน 60 วัน       
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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 11.2 กปภ. จะหักเงินคางานชดใชเงินลวงหนาทุกคร้ังที่มกีารรับเงินงวดโดยหักเงินคร้ังละ  

15% (สิบหา) ของเงินคางานในงวดน้ันๆ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยเร่ิมหักเงินตั้งแตการจายเงินคาจางงวดแรกเปน
ตนไปจนกวาจะครบตามจาํนวนเงินลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไป 

 11.3 ในกรณทีี่มีการหักเงินชดใชคืนตามขอ 11.2 จนถึงงวดสุดทายแลวยังไมครบจาํนวนเงิน
ลวงหนาที่ผูรับจางขอรับไปกปภ. จะหักเงินสวนที่ยังไมครบจํานวนน้ันทั้งหมดจากเงินคางานงวดสุดทายและ/หรือ
จากหลักประกันการเบิกเงินลวงหนา 

12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
 12.1 เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณป 2559 
 การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดตอเมื่ อ กปภ. ไดรับอนุมัติ เงินงบประมาณป 2559ของ 

กปภ. แลวเทาน้ัน 
 ราคากลางของงานจางเหมากอสรางสถานีจายนํ้าและวางระบบทอจายนํ้าการประปา        

สวนภูมภิาคสาขากาญจนดิษฐ  อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวดัสุราษฎรธานี  ดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส คร้ังนี้        
เปนเงิน  181,193,800.- บาท (เงินหนึ่งรอยแปดสิบเอ็ดลานหน่ึงแสนเกาหมื่นสามพนัแปดรอย บาทถวน)       
รวมภาษีมลูคาเพิ่ม 

 12.2 เมื่อ กปภ. ไดคัดเลือกผูมสีิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
การประกวดราคาดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว     
เขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับ
ขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฏหมายวาดวยการสงเสริมพาณชิยนาวี ดังน้ี 

   (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่ง ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของมาจากตางประเทศ      
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนได 

   (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทกุโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธเิชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมพาณชิยนาวีให
บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มใิชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออื่น 

   (3) ในกรณทีี่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณชิยนาวี 

 12.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสตอ 
กปภ. แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มไิด และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธเิขาเสนอราคาแลวตอง
เขารวมเสนอราคาดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ  4.7 (4) (5) (6) และ (7) มฉิะน้ัน 
กปภ. จะริบหลักประกันซองจาํนวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จดัหาทันท ีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอ่ืน (ถาม)ี รวมทั้งอาจพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมพีฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม 
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 12.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง กปภ. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา

ที ่กปภ. กําหนด ดังระบุไวในขอ 7กปภ. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง ทนัที 
และอาจพจิารณาเรียงรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 12.5 กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสูด (ถาม)ี 

13. การปรับราคาคางานกอสราง 
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีที่

คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวธีิการดังตอไปน้ี 
ตามหลักเกณฑและสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียดการจายเงิน  กําหนดวนัแลวเสร็จและ

กําหนดสงมอบงานแนบทายประกาศนี ้
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวนัแลวเสร็จตามที่กําหนด ไว

ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที ่กปภ. ไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.7 

14. มาตรฐานฝมือชาง 
 เมื่อกปภ. ไดคัดเลือกผูมสีิทธเิสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศน้ีแลวผูมสีิทธเิสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวผูมสีิทธเิสนอราคาจะตองมแีละ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมอืชางจากกรมพฒันาฝมือแรงงานกระทรวงแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับปวช . 
ปวส. และ ปวท. ของแตละสาขาชางแตจะตองมชีางจาํนวนอยางนอย 1 คนในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 

 14.1 ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
 14.2 ชางไมกอสราง 
 14.3 ชางทอและสุขภัณฑ 
 14.4 ชางกออิฐ 
 14.5 ชางฉาบปูน 
 14.6 ชางเชื่อมทอ HDPE 

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวางระยะเวลากอสราง ผูรับจางพงึปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

การประปาสวนภูมภิาค 
 
 
 

วันที ่       สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 
 


