
                   
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เลขท่ี กปภ.ข.๘/……./๒๕……..

 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา งาน……………………………………...…..………..
…………………………………………………… ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Auction) 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ (กปภ.ข.๘) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
งาน………………………………………………………………………………….. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้ง น้ี เป็นเงินทั้งสิ้น  …………………….…….. บาท
(……………….) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี
        ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
         ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รฐับาลของผู้ประสงค์เสนอราคา ไดม้ีคำาสั่งให้สละสิทธิค์วามคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่นและ/หรือตอ้งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  
                    ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งน้ีกับ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ……………………. บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ
เป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียวที่ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ ยกเว้น  ผู้รับจ้างที่ผ่านการข้ึนทะเบียนผู้มี
คุณสมบัติเบ้ืองต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕ และ กปภ.ข.๘ จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่
กำาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ก์การข้ึนทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลัก
เกณฑ์ก์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๖. ผลงานตามข้อ ๕. หมายถึง ระบบจำาหน่ายคือต้องมีผลงานวางท่อ โดยผู้เสนอราคาต้อง
แนบสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง และหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคา มา
พรอ้มซองยื่นข้อเสนอด้วย

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับราย
จ่ายหรอืแสดงบัญชีรายรับรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดำาเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจา้งภาครฐั

        
                                            

๑๐. คู่สัญญา...
                    

                   
  



                       - ๒ -
                                       

             ๙. คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ ครัง้ซ่ึงมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  …………………………. เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ การประปาสว่นภูมิภาคสาขา.….….………..

การดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซ้ือแบบและรายการที่จะไปดูสถานที
ก่อสรา้งดว้ยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสรา้งหรือไมก่็ได้ โดย กปภ .ข.๘ จะถือว่า ผู้ซ้ือแบบและรายการได้
ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ อย่างดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำางานจะนำามา
อ้างให้พน้ความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ กปภ.ข.๘ ในภายหลังไม่ได้

กำาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ……………... ระหวา่งเวลา
………….. ถึงเวลา ………….. ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เลขที่ ๓๗ หมู่ ๒๓ ตำาบลขามใหญ่
อำาเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี

ผู้สนใจ ติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา
ชุดละ …………. บาท (ค่ าแบบ ………… ..  บาท ภาษี  …………..  บาท)  ได้ที่  กองบัญชีและการ เงิน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ระหว่างวนัที่ ………………. ถึงวันที่ ………………. เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น. เท่าน้ัน
ในเวลาปฏิบัติงาน ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำาระเงินแล้ว การประปา
ส่วนภูมิภาค จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ การประปาส่วนภูมิภาค ยกเลิกโครงการ

   ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๓๑-๑๔๓๒-๔  ในวันและเวลา
ทำาการ

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

                                  

                                

     
                                                                                         

     

                 



         เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กปภ.ข.๘/…….../๒๕……..
       …………………………………………………………………………………………………………………….

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

  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ กปภ.ข.๘ ” มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างเหมา ………………………………………………………………………. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
โดยมีข้อแนะนำาและข้อกำาหนด ต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากอ่สรา้ง
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง

๑.๖  แบบหนังสือค้ำาประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลักประกันผลงาน

     ๑.๗ สูตรการปรับราคา(สตูรคา่ K)
     ๑.๘ บทนิยาม

                                          (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่มกัน
                                          (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม

     ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑)  บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑
(๒)  บัญชีเอกสารสว่นที่ ๒

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

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
       ๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์
 ๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
          ๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่
ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รฐับาลของผู้ประสงค์เสนอราคา ไดม้ีคำาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

          

๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา...



- ๒ -
 ๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา

รายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม              
                       ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครัง้น้ีกับ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคก์รของรัฐ ในวงเงินไม่น้อยกว่า …………………. บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็น
ผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียวที่ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ ยกเว้น  ผู้รับจ้างที่ผ่านการข้ึนทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นในการรับจ้างงานกอ่สร้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕ และ กปภ.ข.๘ จะพจิารณาตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์ก์การข้ึนทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการรับจ้างงานก่อสรา้งของ กปภ . ตามหลักเกณฑ์ก์ที่แนบท้าย
ประกาศประกวดราคา

 ๒.๖. ผลงานตามข้อ ๒.๕ หมายถึง ระบบจำาหน่ายคือต้องมีผลงานวางท่อ โดยผู้เสนอราคา
ต้องแนบสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง และหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคา
มาพร้อมซองยื่นข้อเสนอด้วย

  ๒.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรอืแสดงบัญชีรายรบัรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ

  ๒.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดำาเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ                                     

         ๒.๙ คู่สัญญาต้องรบัจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรบัจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรบัจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วนคือ

   ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปน้ี
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำากัด ให้ยื่นสำาเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เเกินน ๓ เดือน) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สำาเนาถูกต้อง

     (ข) บริษัทจำากัด หรือบริษัทมหาชนจำากัด ให้ยื่นสำาเนาหนังสือรับรองจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เเกินน ๓ เดือน) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำานาจควบคุม และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พรอ้มรับรองสำาเนาถูกต้อง
                (๒) ในกรณีผู้ประสงจะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา (เฉพาะวงเงนนจัดหาไม่เเกินน ๑
ล้าานบาท) หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำาเนาบัตรประจำาตวัประชาชนของผู้น้ัน สำาเนาข้อตกลงที่แสดง
ถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำาเนาบัตรประจำาตวัประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทัง้รับรองสำาเนาถูกต้อง 
               (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ
เป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้
เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามทีร่ะบุไว้ใน (๑) 
                (๔) สำาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งรบัรองสำาเนาถูกต้อง                   

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

               (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ต้องลงนาม พรอ้มประทับตรา(ถ้ามี)

(๒) หนังสือ..
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(๒) หนังสือมอบอำานาจซ่ึงปดดอากรแสตมปตตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคามอบอำานาจให้บุคคลอื่นทำาการแทน                                                                             
                (๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
                (๔) สำาเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรอง
ผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำาเนาถูกต้อง

     (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) โดยต้องกรอกปริมาณวัสดุให้
ครบถ้วนแต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา 

 (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์
                     (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย้ื่น ตามแบบข้อ ๑.๙(๒)

๔. การเสนอราคา
 ๔.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์น้ี และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
ชัดเจน

 ๔.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตอ้งกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน (โดย
ผู้ประสงค์จะเสนอราคายังไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา)

๔.๓   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำาหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า ………... วัน นับแต่วัน
ยืนยันราคาสุดทา้ย โดยภายในกำาหนดยืนราคา ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคามิได้

 ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว
เสร็จ ไม่เกิน ………. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปภ.ข.๘ ให้เริ่ม
ทำางาน

๔.๕  กอ่นยื่นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ๔.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  กปภ.ข.๘/…../๒๕…. ยื่นต่อคณะ
กรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ……………………. ระหว่างเวลา………...น. ถึง………….น. ณ ห้อง
ประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

 เมื่อพ้นกำาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่
รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคา จะดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วนกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวธิีอื่นใดทีม่ีหลักฐานวา่ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารบัทราบแล้ว

หากปรากฏ..
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตาม ข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคา และ กปภ.ข.๘ จะพจิารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดงักล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคดัเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหวา่งผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คำาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา
พัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วย
งานที่จดัหาให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดำาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำาหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อข้อข้องแล้ว จะให้ดำาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กำาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยู่ในสถานที่น้ันทราบ

คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดำาเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกดิประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ.ข.๘
     ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ
ดังน้ี
                     (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
                (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่ม
ต้นที ่……………………. บาท (………………………………..) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้

(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใชจ้่ายทั้งปวงไว้ดว้ยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้อมมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
เสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำาหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคารือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำาเนินการเสนอราคา

โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งต่ำากวา่ราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาข้ันต่ำา ( Minimum Bid ) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ….. บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่ า ……. บาท จากราคา
ครั้งสดุท้ายที่เสนอลดแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธ.ิ.
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                 (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ

เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่
เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้
จ่ายในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

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

                   (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องทำาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนกำาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๕. หลกัประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค

จำานวน ……………..บาท (………………………..) โดยหลักประกันซองจะต้องมรีะยะเวลาการค้ำาประกัน ตัง้แต่วันยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกนัให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใดดัง
ต่อไปน้ี
               ๕.๑  เงินสด

               ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้ กปภ.ข.๘ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้าน
เทคนิค หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วนัทำาการของทางราชการ 

      ๕.๓  หนังสือค้ำาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำาประกัน
ดังระบุใน ข้อ ๑.๖ (๑)

       ๕.๔  หนังสือค้ำาประกันของบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำาประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำาประกัน
ดังระบุใน ข้อ ๑.๖ (๑)

       ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                  หลักประกันซองตามข้อน้ี กปภ.ข.๘ จะคืนให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้ค้ำาประกัน

ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซ่ึงเสนอราคาต่ำาสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำาสัญญา หรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว

                   การคืนหลักประกันซองไม่วา่กรณใีดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย
       ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

         ๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี  กปภ.ข.๘ จะพิจารณา
ตดัสินด้วย ราคารวม เป็นเกณฑ์ก์ตัดสิน

     ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒. หรือยื่นหลัก
ฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๓. หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูก
ต้องตาม ข้อ ๔. แล้ว คณะกรรมการดำาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำาคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ กปภ.ข.๘ เท่าน้ัน

๖.๓ กปภ.ข.๘...
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   ๖.๓ กปภ.ข.๘ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปน้ี

                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของ กปภ.ข.๘

             (๒) เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื่อนไข ที่กำาหนดในเอกสารประกวดราคา
จ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสำาคัญ หรือมีผลทำาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอืน่

      ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.ข.๘ มีสิทธิ์ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กปภ.ข.๘ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำาสัญญา
หากหลักฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

     ๖.๕ กปภ.ข.๘ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำาสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ.ข.๘ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กปภ.ข.๘ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธเิสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำาการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชือ่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาต่ำาสุด เสนอราคาต่ำาจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.ข.๘ จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทำาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำาเนินงานตามประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้
เสร็จสมบูรณ ์หากคำาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังังได้ กปภ.ข.๘ มีสิทธิทีจ่ะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ัน

    ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ วา่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รบัการคดัเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้
มีสิทธืเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ กปภ.ข.๘  มีอำานาจทีจ่ะตัดรายชือ่ผู้
มีสิทธิเสนอราคาดงักล่าว และ กปภ.ข.๘ จะพจิารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน

๗. การทำาสญัญาจ้าง
   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องทำาสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาดัง

ระบุไว้ใน ข้อ ๑.๕ กับ กปภ.ข.๘ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจำานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
กปภ.ข.๘ ยดึถือไว้ในขณะทำาสัญญา โดยใชห้ลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังตอ่ไปน้ี

   ๗.๑ เงินสด
   ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กปภ.ข.๘ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำาสัญญา หรือก่อนหน้าน้ันไม่

เกิน ๓ วนัทำาการของทางราชการ
  

๗.๓ หนังสือค้ำา...
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          ๗.๓ หนังสือค้ำาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำาประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๖ (๒)

     ๗.๔ หนังสือค้ำาประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำาประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำาประกันดัง
ระบุใน ข้อ ๑.๖ (๒)  
                         ๗.๕ พนัธบัตรรัฐบาลไทย 

          หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
         กรณจี้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงานใช้ข้อ  ๘.๑
         กรณจี้างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงานใช้ข้อ  ๘.๒

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

                          ข้อ ๘.๒  กรณจี้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน
                         ข้อ ๘.๒.๑  เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินทุกๆ

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำาเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการ
ประกอบแบบ การจ่ายเงินน้ีจะจ่ายเงินให้ไม่เกินจำานวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณ และราคาค่า
ก่อสร้าง ซ่ึงผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกำาหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูป และ
รายการละเอียดประกอบแบบ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจา้งเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณ และราคา
ค่าก่อสร้างดังกล่าว หากมีข้อขัดแย้งในการปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงที่จะถือ
ปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบ
ถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำาเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย
เรียบร้อยแล้วผู้วา่จ้างก็จะจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา 

                               ข้อ ๘.๒.๒ การจ่ายเงินแต่ละงวด จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซ่ึงผู้รับจ้าง
จะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจา้ง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจ
สอบความถูกต้อง และผู้ว่าจา้งจะหักเงินจำานวนรอ้ยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ันเพื่อประกันผลงาน
ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแต่ละงวดคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำาประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำาประกัน หรอืพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร กปภ . หรือพันธบัตรรัฐวสิาหกิจ
อื่น เพื่อเป็นหลักประกันแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง
พรอ้มกับการจ่ายเงินงวดสุดทา้ย                   

                      ข้อ ๘.๒.๓ กปภ.ข.๘ จะชำาระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง
ทั้งน้ีผู้รับจ้างตอ้งนำาสำาเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อและเลขที่บัญชีแจ้ง กปภ.ข.๘ กอ่นวันทำาสัญญา

        ๙.   อัตราค่าปรับ
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๖ จะกำาหนดในอัตราร้อยละ ...๐.๒๕... ของค่าจ้างตาม
สัญญาตอ่วัน
                   

๑๐. การรับประกัน...



- ๘ -
         ๑๐.  การรบัประกันความชำารุดบกพร่อง

                    ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไดท้ำาข้อตกลงเป็นหนังสือ
หรือทำาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ กปภ.ข.๘ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน ๗  วนั นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้งความชำารุดบกพร่อง 
                ๑๑.  การจ่ายเงินล่วงหน้า  

                  ผู้รับจ้างมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งน้ีจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือค้ำาประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑ .๖ (๓) หรือหนังสือค้ำาประกันของบรรษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรพัย์ที่ไดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำาประกันตามประกาศ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้ำาประกันดงัระบุในข้อ ๑.๖ (๓) ให้แก่ กปภ.ข.๘ กอ่นการรับชำาระเงินล่วงหน้าน้ัน

                     ๑๑.๑  ผู้รับจ้างที่ประสงค์จะรับเงินล่วงหน้าต้องยื่นความจำานงกับ กปภ.ข.๘ ภายใน
๖๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                ๑๑.๒  กปภ.ข.๘ จะหักเงินค่างานชดใช้เงินล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการรับเงินงวด  โดย
หักเงินครั้งละ ๑๕ % ของเงินค่างานในงวดน้ัน ๆ โดยเริ่มหักเงินตั้งแต่เงินค่างานงวดแรกเป็นต้นไป จนกว่าจะ
ครบตามจำานวนเงินล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างไดร้ับไป
                               ๑๑.๓  ในกรณีที่มกีารหักเงินชดใช้คืนตามข้อ ๑๑ .๒  จนถึงงวดสดุท้ายแล้วยังไม่ครบ
จำานวนเงินล่วงหน้าที่ผู้รบัจ้างขอรับไป กปภ.ข.๘ จะหักเงินส่วนที่ยังไม่ครบจำานวนน้ันทั้งหมดจากเงินค่างานงวด
สุดทา้ยและ/หรือจากหลักประกัน การเบิกเงินล่วงหน้า

    ๑๒.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
             ๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำาหรับงานจ้างครัง้น้ี ได้มาจากเงินงบประมาณปี …………... (………..)
                   การลงนามในสัญญาจะกระทำาได้ต่อเมื่อ กปภ  .  ข  .๘   ได้รับอนุมัติทางด้านการเงิน

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

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

              ๑๒.๒  เมื่อ กปภ.ข.๘ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รบัจ้างจะต้องสั่งหรอืนำาสิ่งของดังกลา่วเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของน้ันต้องนำาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนดผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
วา่ด้วยการส่งเสริมพาณชิย์นาวี ดังน้ี

                            (๑)  แจ้งการสั่งหรือนำาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗  วนั นับตั้งแต่วันที่ผู้รบัจ้างสั่งหรือซ้ือของมาจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่นได้

(๒)  จดัการให้สิ่งของดังกลา่วบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณี...
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                              (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ  (๒)  ผู้รบัจ้างจะตอ้งรับผิดตากฎหมาย

วา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
             ๑๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ต่อ กปภ.ข.๘ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้า
เสนอราคาแล้ว ตอ้งเข้าร่วมเสนอราคา ดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามเงื่อนไขที่กำาหนดในข้อ ๔ .๗   (๔) (๕)
(๖) และ (๗ )  มิฉะน้ัน กปภ.ข.๘ จะริบหลักประกันซองจำานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม
                              ๑๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซ่ึง กปภ.ข.๘ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ กปภ.ข.๘ กำาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗  กปภ.ข.๘ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ำาประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ                              
                               ๑๒.๕ กปภ.ข.๘ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสำานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)    

๑๓.  การปรับราคาค่างานก่อสรา้ง
               การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗  จะนำามาใช้ใน
กรณทีี่ค่างานก่อสรา้งลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธกีารดังตอ่ไปน้ี.-          
                            ตามหลักเกณฑ์ก์และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียด การจ่ายเงิน กำาหนดวันแล้วเสร็จ
และกำาหนดส่งมอบงาน แนบท้ายประกาศน้ี       

                 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กำาหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กปภ.ข.๘ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที่ไดร้ะบุใน
ข้อ ๑.๗ 

๑๔.  มาตรฐานฝีมือช่าง
       เมื่อ กปภ.ข.๘ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศน้ีแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ
ต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรอืผู้มีคุณวุฒิ
บัตรระดับ ปวช. ปวส. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไป
น้ี.-  

         ๑๔.๑  ช่างตดิตัง้และเดินสายไฟังฟังา้ภายในอาคาร
         ๑๔.๒  ช่างไม้กอ่สรา้ง

  ๑๔.๓  ชา่งท่อและสุขภัณฑ์ก์
         ๑๔.๔  ช่างกอ่อิฐ
         ๑๔.๕  ช่างฉาบปูน
         ๑๔.๖  ช่างเชื่อมท่อ HDPE

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

ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้ง ผู้รบัจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก์ ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กำาหนดไว้โดยเคร่งครดั

              การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘
                                                      วนัท่ี ……………………………….
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