
       
ร�างประกาศการประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ เลขท่ี กปภ.ข.๑-.../๒๕๖๐

เรื่อง  ประกวดราคาจ%างเหมานติิบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานหน%าท่ีผลิต-จ�ายน้ํา กปภ.สาขาพนสันิคม
สําหรับป0งบประมาณ ๒๕๖๑

ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4 (e-Auction)
     ---------------------------

ด%วยการประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) โดยการประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค4จะ
ประกวดราคาจ%างเหมานิติบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานหน�าท่ีผลิต-จ�ายน้ํา กปภ.สาขาพนัสนิคม สําหรับป�งบประมาณ
๒๕๖๑ ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4  ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้ งนี้ เปAน เ งิน ท้ังสิ้น
๓,๔๕๘,๓๒๐.๒๕ บาท (เงินสามล�านสี่แสนห�าหม่ืนแปดพันสามร�อยยี่สิบบาทยี่สบิห�าสตางค-) รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม

ผู�มีสิทธเิสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้
๑.  เปAนนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรบัจ%างงานท่ีประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4ดังกล�าว
๒.  ไม�เปAนผู%ถูกระบุชื่อไว%ในบัญชีรายชื่อผู%ท้ิงงานของทางราชการและได%แจ%งเวียนชื่อแล%ว
๓.  ไม�เปAนผู%ได%รับเอกสิทธิ์หรือความคุ%มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว%นแต�รฐับาลของผู%

ประสงค4จะเสนอราคาได%มีคําสั่งให%สละสิทธิ์ความคุ%มกันเช�นว�านั้น
                   ๔.  ไม�เปAนผู%มีผลประโยชน4ร�วมกันกับผู%ประสงค4จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข%าเสนอราคาให%แก�
กปภ.ข.๑ ณ วันประกาศประกวดราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4 หรือไม�เปAนผู%กระทําการอันเปAนการขัดขวาง
การแข�งขันราคาอย�างเปAนธรรม ในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4ครั้งนี้

๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปAนคู�สัญญาต%องไม�อยู�ในฐานะเปAนผู%ไม�แสดงบัญชีรายรับราย
จ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต%องครบถ%วนในสาระสําคัญ

๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปAนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได%ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ%าง
ด%วยระบบอิเล็กทรอนิกส4 (e-Government Procurement : e-GP) ต%องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส4ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต4ศูนย4ข%อมูลจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐ

๗.  คู�สัญญาต%องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว%นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกิน
สามหม่ืนบาท คู�สัญญาอาจจ�ายเปAนเงินสดก็ได%

๘. ผู%ประสงค4จะเสนอราคาต%องมีประสบการณ4ในการรับจ%างเหมาผลิตน้ํา ซ่ึงเป1นผลงานท่ีเป1นคู�
สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการหน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้
จะต�องแนบสัญญา พร�อมหนังสือรับรองผลงานมาพร�อมซองยื่นข�อเสนอ

กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4ในวันท่ี ....….............
๒๕๖๐ ระหว�างเวลา …........... น. ถึงเวลา …........… น. ณ ห%องยื่นซอง (อาคารเก�าห%องงานพัฒนาคุณภาพน้ํา
ประปา) การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑

ผู%สนใจติดต�อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4ในราคาชุดละ
๘,๕๖๐.-บาท ( ค�าเอกสาร ๘,๐๐๐.-บาท ภาษีมูลค�าเ พ่ิม ๕๖๐.-บาท) ได% ท่ีงานพัสดุและบัญชีทรัพย4สิน
การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ เลขท่ี ๑๖๐ ม.๒ ต.บ%านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ ระหว�างวันท่ี
…............. ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี  …..................๒๕๖๐  ในวันและเวลาทําการสําหรับวันสุดท%ายจะติดต�อขอรับ/ซ้ือ
เอกสารฯ ได%ในเวลา ๐๘.๓๐ –๑๕.๐๐ น. เท�านั้น  ผู%ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4
เม่ือชําระเงินแล%ว กปภ. จะไม�คืนให% 

๒/ผู%สนใจ...



-๒-

ผู%สนใจสอบถามข%อมูลเพ่ิมเติมได%ทางโทรศัพท4หมายเลข ๐-๓๘๒๗-๕๘๑๘-๙ ต�อ ๑๔๑ ในวัน
และเวลาราชการ  

                                       ประกาศ   ณ   วนัท่ี       สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

               (นายโอฤทธิ์ นักธรรม)
             หัวหน%างาน ๘ งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

    ประธานคณะกรรมการฯ

                                               

          

 



             

เอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส4 เลขท่ี กปภ.ข.๑-.../๒๕๖๐
การจ%างเหมานิติบุคคลเพ่ือปฏบัิติงานหน�าท่ีผลิต-จ�ายน้ํา กปภ.สาขาพนัสนิคม สําหรับป�งบประมาณ ๒๕๖๑

ตามประกาศการประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑  เลขท่ี กปภ.ข.๑-.../๒๕๖๐  
ลงวนัท่ี      สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

    -----------------------------------
ด%วยการประปาส�วนภูมิภาค  (กปภ.) โดยการประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑  มีความประสงค4จะ

ประกวดราคาจ%างเหมานิติบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานหน�าท่ีผลิต-จ�ายน้ํา กปภ.สาขาพนัสนิคม สําหรับป�งบประมาณ
๒๕๖๑ ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4 (e-Auction) ณ สํานักงานบริการลูกค%า กสท. ชลบุรี โดยมีข%อแนะนําและข%อ
กําหนดดังต�อไปนี้

๑.  เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3
                         ๑.๑  ข%อกําหนดขอบเขตของงาน
                         ๑.๒  แบบใบยื่นข%อเสนอการประกวดราคาจ%างด%วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส4
                         ๑.๓  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4

๑.๔ แบบสญัญาจ%าง
                         ๑.๕  แบบหนังสือคํ้าประกัน
                                (๑)  หลกัประกันซอง
                                (๒)  หลกัประกันสญัญา                          

๑.๖  บทนิยาม
                                (๑)  ผู%ประสงค4จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเ์สนอราคาท่ีมีผลประโยชน4ร�วมกัน
                                (๒)  การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปAนธรรม

๑.๗  แบบบัญชเีอกสาร
                                (๑)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  ๑
                                (๒)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  ๒

๒.  คุณสมบัติของผู�ประสงค3จะเสนอราคา
๒.๑  ผู%ประสงค4จะเสนอราคาต%องเปAนนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจ%างงานท่ีประกวดราคาจ%างด%วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4
๒.๒  ผู%ประสงค4จะเสนอราคาต%องไม�เปAนผู%ถูกระบุชื่อไว%ในบัญชีรายชื่อผู%ท้ิงงานของทาง

ราชการและได%แจ%งเวียนชื่อแล%วหรือไม�เปAนผู%ท่ีได%รับผลของการสั่งให%นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปAนผู%ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ                                                                                

๒.๓  ผู%ประสงค4จะเสนอราคาต%องไม�เปAนผู%มีผลประโยชน4ร�วมกันกับผู%ประสงค4จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต%องไม�เปAนผู%มีผลประโยชน4ร�วมกันกับผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส4 ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ%างด%วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส4 หรือไม�เปAนผู%กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�าง
เปAนธรรม ตามข%อ  ๑.๖ 

๒.๔ ผู%ประสงค4จะเสนอราคาต%องไม�เปAนผู%ได%รับเอกสิทธิ์หรือความคุ%มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอม
ข้ึนศาลไทยเว%นแต�รฐับาลของผู%ประสงค4จะเสนอราคาได%มีคําสั่งให%สละสิทธิ์และความคุ%มกันเช�นว�านั้น

๒/๒.๕ บุคคลหรือ.....



         -๒-  
๒.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปAนคู�สัญญาต%องไม�อยู�ในฐานะเปAนผู%ไม�แสดงบัญชีรายรับราย

จ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต%องครบถ%วนในสาระสําคัญ
๒.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปAนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได%ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ%าง

ด%วยระบบอิเล็กทรอนิกส4 (e-Government Procurement : e-GP) ต%องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส4ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต4ศูนย4ข%อมูลจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐ

๒.๗  คู�สัญญาต%องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว%นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�
เกินสามหม่ืนบาท คู�สัญญาอาจจ�ายเปAนเงินสดก็ได%

๒.๘  ผู%ประสงค4จะเสนอราคาต%องมีประสบการณ4ในการรับจ%างเหมาผลิตน้ํา ซ่ึงเป1นผลงานท่ีเป1น
คู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการหน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ
ท้ังนี้จะต�องแนบสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานราคาก�อสร�าง พร�อมหนังสือรับรองผลงานมาพร�อมซองยื่นข�อ
เสนอ

๓.  หลักฐานการเสนอราคา
          ผู%ประสงค4จะเสนอราคาต%องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปAน ๒ ส�วน คือ 
                       ๓.๑  ส�วนท่ี ๑ อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไป

(๑)  ในกรณีผู%ประสงค4จะเสนอราคาเปAนนติิบุคคล
     ◊ ห%างหุ%นส�วนสามัญนิติบุคคล หรือห%างหุ%นส�วนจํากัด ให%ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ%นส�วนผู%จัดการ ผู%มีอํานาจควบคุม (ถ%ามี) พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง
(หนงัสอืรับรองออกให%ไม�เกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นซอง)

 ◊ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให%ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห4สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู%จัดการ ผู%มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู%ถือหุ%นรายใหญ�
พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง (หนังสือรับรองออกให%ไม�เกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นซอง)

(๒)  ในกรณีผู%เสนอราคาเปAนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให%ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู%นั้น สําเนาข%อตกลงท่ีแสดงถึงการเข%าเปAนหุ%นส�วน (ถ%ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู%เปAนหุ%นส�วน พร%อมท้ังรับรองสําเนาถูกต%อง                                                 

(๓)  ในกรณีผู%เสนอราคาเปAนผู%เสนอราคาร�วมกันในฐานะเปAนผู%ร�วมค%า ให%ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข%าร�วมค%า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%ร�วมค%า และในกรณีท่ีผู%เข%าร�วมค%าฝ]ายใดเปAนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย ก็ให%ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู%ร�วมค%าฝ]ายใดเปAนนิติบุคคล ให%ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว%ใน (๑)

  (๔)  หนังสือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย4สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม ภ.พ.๒๐
(๕)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได%ยื่นตามแบบในข%อ ๑.๗ (๑)

                ๓.๒  ส�วนท่ี ๒ อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้  
(๑)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4โดยต%องลง

นามพร%อมประทับตรา (ถ%ามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป̂ดอากรแสตมป_ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู%ประสงค4จะเสนอ

ราคามอบอํานาจ ให%บุคคลอ่ืนทําการแทน
(๓)  หลักประกันซอง (ตามข%อ ๕)
(๖)  แบบใบยื่นข%อเสนอการประกวดราคาจ%างด%วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส4
(๗)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได%ยื่นตามแบบในข%อ ๑.๗ (๒)

๔.  การเสนอราคา
๔.๑  ผู%ประสงค4จะเสนอราคาต%องยื่นข%อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว%ในเอกสารประกวดราคา

จ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4นี้ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส4นี้ 
     ๓/ โดยไม�มี... 



-๓-
โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต%องกรอกข%อความให%ถูกต%องครบถ%วนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผู%ประสงค4จะ
เสนอราคาให%ชัดเจน

๔.๒  ผู%ประสงค4จะเสนอราคาจะต%องกรอกปริมาณวสัดุ ในบัญชีรายการก�อสร%างให%ครบถ%วน
และผู%ประสงค4จะเสนอราคาจะต%องนําบัญชีรายการก�อสร%างหรือใบแจ%งปริมาณงานมายื่น โดยต%องกรอกปริมาณ
วัสดุในบัญชีดังกล�าวให%เรียบร%อย แต�ผู%เสนอราคายังไม�ต%องกรอกรายละเอียดของราคา 
                     ๔.๓  ผู%ประสงค4จะเสนอราคาต%องกําหนดยืนราคาไม�น%อยกว�า ๙๐ วัน นับแต�วันยืนยันราคา
สุดท%าย โดยภายในกําหนดยืนราคาผู%ประสงค4เสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอ
ไว% และจะถอนการเสนอราคามิได%  

๔.๔  ผู%ประสงค4จะเสนอราคาจะต%องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ%างเปAน
ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) นับแต�สญัญามีผลบังคับใช%      

๔.๕  ก�อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4 ผู%ประสงค4จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให%ถ่ีถ%วนและเข%าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสีย
ก�อนท่ีจะตกลงยื่นข%อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ%าง ด%วยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส4

๔.๖  ผู%ประสงค4จะเสนอราคาจะต%องยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส4 จ�าหน%าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว%ท่ีหน%าซองว�า
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส4 เลขท่ี กปภ.ข.๑-.../๒๕๖๐”
ยื่นต�อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวนัท่ี  ….................. ๒๕๖๐  ระหว�างเวลา …............... น. ถึง 
…............ น. ณ ห%องยื่นซอง (อาคารเก�าห%องงานพัฒนาคุณภาพน้ําประปา) การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑

เม่ือพ%นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4แล%ว จะไม�รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู%เสนอราคาแต�ละรายว�าเปAน
ผู%ประสงค4จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน4ร�วมกันกับผู%ประสงค4จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปAนผู%มีผลประโยชน4ร�วมกัน
ระหว�างผู%ประสงค4จะเสนอราคากับผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส4ตามข%อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ%างด%วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส4หรือไม� พร%อมท้ังตรวจสอบข%อเสนอตามข%อ ๓.๒ และแจ%งผู%เสนอราคาแต�ละ
รายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย4ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว�า ผู%ประสงค4
จะเสนอราคารับทราบแล%ว

หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาก�อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส4ว�า มีผู%เสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปAนการขัดขวางการ แข�งขันราคาอย�างเปAน
ธรรมตามข%อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู%ประสงค4จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออก
จากการเปAนผู%มีสิทธิเสนอราคา และ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู%ประสงค4จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคาดัง
กล�าวเปAนผู%ท้ิงงาน

ผู%ประสงค4จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านการคัดเลือกเบ้ืองต%น เพราะเหตุเปAนผู%เสนอราคาท่ีมีผล
ประโยชน4ร�วมกันกับผู%เสนอราคารายอ่ืน หรือเปAนผู%มีผลประโยชน4ร�วมกันระหว�างผู%เสนอราคากับผู%ให%บริการตลาด
กลางอิเลก็ทรอนิกส4 ณ วันประกาศประกวดราคาจ%าง ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4 หรือเปAนผู%เสนอราคาท่ีกระทํา
การอันเปAนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปAนธรรม หรือเปAนผู%เสนอราคาท่ีไม�ผ�านคุณสมบัติทางด%านเทคนิค
อาจอุทธรณ4คําสั่งดังกล�าว ต�อหัวหน%าหน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต�วันท่ีได%รับแจ%งจากคณะกรรม-
การประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ4ของหวัหน%าหน�วยงานท่ีจัดหาให%ถือเปAนท่ีสุด

หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาว�า กระบวนการเสนอราคาจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส4ประสบข%อขัดข%อง จนไม�อาจดําเนินการต�อไปให%แล%วเสรจ็ภายในเวลาท่ีกําหนดไว% คณะกรรมการ

๔/ประกวดราคา...



-๔-

ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให%ผู%แทนผู%มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต�อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเม่ือแก%ไขข%อขัดข%องแล%ว จะให%ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต�อไปจากข้ันตอนท่ีค%างอยู�ภายในเวลาของ
การเสนอราคาท่ียังเหลือก�อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต�ต%องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว%นแต�คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว�ากระบวนการเสนอราคาจะไม�แล%วเสร็จได%โดยง�ายหรือข%อ
ขัดข%องไม�อาจแก%ไขได% ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน
เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต%นกระบวนการเสนอราคาใหม� โดยจะแจ%งให%ผู%มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู�ในสถานท่ี
นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว�างการประกวดราคาฯ
เพ่ือให%การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน4สูงสุดต�อ กปภ.
                ๔.๗ ผู%ประสงค4จะเสนอราคาท่ีได%รับการคัดเลือกให%เปAนผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องปฏิบัติ ดังนี้

(๑)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว%ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส4 ท่ีได%ยื่นมาพร%อมกับซองข%อเสนอทางเทคนิค     
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4 จะต%องเริ่มต%นท่ี
๓,๔๕๘,๓๒๐.๒๕ บาท (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) 

(๓)  ราคาท่ีเสนอจะต%องเปAนราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ(ถ%ามี) รวมค�าใช%
จ�ายท้ังปวงไว%ด%วยแล%ว
                      (๔)  ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทน จะต%องมาลงทะเบียนเพ่ือเข%าสู�กระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
                      (๕)  ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทนท่ีมาลงทะเบียนแล%ว ต%อง LOG IN เข%าสู�ระบบ
                      (๖)  ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทน ท่ี  LOG IN แล%ว จะต%องดําเนินการเสนอราคาโดย
ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4 จะต%องตํ่ากว�าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต%องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม�น%อยกว�าครั้งละ ๖,๐๐๐.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต%องเสนอลดราคาครั้งละไม�น%อยกว�า ๖,๐๐๐.-บาท จากราคา
ครัง้สดุท%ายท่ีเสนอลดแล%ว
                     (๗)  ห%ามผู%มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แล%วจะต%องยืนยันราคาต�อผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส4 ราคาท่ียืนยันจะต%องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด

(๘)  ผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ีได%รับคัดเลือกให%เปAนผู%ชนะราคา ต%องรับผิดชอบค�าใช%จ�ายใน
การให%บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส4และค�าใช%จ�ายในการเดินทางของผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส4
ท้ังนี้จะแจ%งให%ทราบในวันเสนอราคา 

     (๙)  ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องมาเสนอราคา ในวันท่ี  …...................................  ต้ังแต�
เวลา.................น. เปAนต%นไป ท้ังนี้ จะแจ%งนัดหมายตามแบบแจ%งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.๐๐๕) ให%
ทราบต�อไป 

(๑๐) ผู%มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข%าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส4 ท่ีแสดงไว%ในเว็บไซต4 www.gprocurement.go.th และผู%มีสิทธิเสนอราคาต%อง
ทําการทดสอบวิธีการเสนอราคาก�อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต4ของผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส4
ต้ังแต�วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปAนต%นไป

๕. หลักประกันซอง
    ผู%ประสงค4จะเสนอราคาต%องวางหลักประกันซองพร%อมกับการยื่นซองเอกสารทางด%านเทคนิค
จํานวน ๑๗๒,๙๑๗.- บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสองพันเก%าร%อยสิบเจ็ดบาทถ%วน) โดยหลักประกันซองจะต%องมี
ระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต�วันยื่นซองข%อเสนอทางด%านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให%ใช%อย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้                    

๕/๕.๑ เงินสด....



-๕-
๕.๑   เงินสด
๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสัง่จ�ายแก� กปภ.โดยเปAนเช็คลงวนัท่ีท่ียื่นซองเอกสารทางด%านเทคนิค

หรือก�อนหน%านั้นไม�เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ (สําหรับเชค็ท่ีธนาคารสั่งจ�ายต�างท%องท่ี หากจะต%องเสียค�าใช%
จ�ายอ่ืนใดเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู%ขอใช%เช็คจะต%องเปAนผู%ชําระเองท้ังสิ้น)       

๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ ในข%อ
๑.๖(๑)

๕.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย4 ท่ีได%รับอนุญาตให%
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย4และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย
ซ่ึงได%แจ%งเวียนชื่อให%ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข%อ ๑.๖
(๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข%อนี้ กปภ.จะคืนให%ผู%ประสงค4จะเสนอราคาหรือผู%คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันท่ีได%พิจารณาในเบ้ืองต%นเรียบร%อยแล%ว เว%นแต�ผู%มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว%ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด
จะคืนให%ต�อเม่ือได%ทําสัญญาหรือข%อตกลง หรือเม่ือผู%มีสิทธเิสนอราคาได%พ%นจากข%อผูกพันแล%ว 

    การคืนหลักประกันซองไม�ว�ากรณีใด  ๆ จะคืนให%โดยไม�มีดอกเบ้ีย

๖.  หลักเกณฑ3และสิทธิในการพิจารณาราคา
                   ๖.๑ ในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4ครั้งนี้  กปภ. จะพิจารณาตัดสิน
ด%วยราคารวม  

๖.๒ หากผู%ประสงค4จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต%องตามข%อ  ๒. หรือยืน่หลักฐานการ
เสนอราคาไม�ถูกต%องหรือไม�ครบถ%วนตามข%อ ๓.หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4ไม�
ถูกต%องตามข%อ ๔. แล%ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม�รับพิจารณาข%อเสนอของผู%เสนอราคารายนั้น  เว%นแต�
เปAนข%อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน%อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส4 ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเปAนประโยชน4ต�อ กปภ.
เท�านั้น
                        ๖.๓ กปภ. สงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู%ประสงค4จะเสนอราคา โดยไม�มีการผ�อนผัน   ใน
กรณีดังต�อไปนี้
                        (๑) ไม�ปรากฏชือ่ผู%ประสงค4จะเสนอราคารายนัน้ ในบัญชผีู%รับเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส4หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส4ของ กปภ.

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวธิีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส4ท่ีเปAนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให%เกิดการได%เปรียบเสยีเปรยีบระหว�างผู%ประสงค4จะเสนอราคา
รายอ่ืน

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4 หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิให%ผู%ประสงค4จะเสนอราคาชี้แจงข%อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข%อ
เท็จจรงิอ่ืนใดท่ีเก่ียวข%องกับผู%ประสงค4จะเสนอราคาได% กปภ . มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือทําสัญญา หากหลักฐานดัง
กล�าวไม�มีความเหมาะสม หรือไม�ถูกต%อง

๖.๕ กปภ. ทรงไว%ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได%  และอาจพิจารณาเลือกจ%างในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4 โดยไม�พิจารณาจัดจ%างเลยก็ได% สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้
เพ่ือประโยชน4ของทาง กปภ. เปAนสําคัญ และก็ให%ถือว�าการตัดสินของ กปภ.เปAนเด็ดขาด ผู%ประสงค4จะเสนอราคา
หรือผู%มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร%องค�าเสียหายใดๆ มิได% รวมท้ัง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ%าง
ด%วย วธิีการทางอิเล็กทรอนิกส4 และลงโทษผู%มีสิทธเิสนอราคาเปAนผู%ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเปAนผู%มีสิทธเิสนอราคาท่ีได%รับ

๖/การคัดเลือก...



-๖-
การคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได%ว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอัน
เปAนเท็จ หรือใช%ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปAนต%น
              ในกรณีท่ีผู%มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได%ว�าไม�อาจดําเนิน
การตามสัญญาได% คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ.จะให%ผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ี
ทําให%เชื่อได%ว�าผู%มีสิทธิเสนอราคา สามารถดําเนินการตามการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4ให%
เสร็จสมบูรณ4  หากคําชี้แจงไม�เปAนท่ีรับฟrงได% กปภ. มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

    ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข%อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส4  ว�าผู%ประสงค4จะเสนอราคาท่ีได%รับการคัดเลือกเปAนผู%มีสิทธเิสนอราคาท่ีมีผลประโยชน4ร�วมกันกับผู%มี
สิทธิ เสนอราคารายอ่ืน หรือเปAนผู%มีผลประโยชน4ร�วมกันระหว�างผู%มีสิทธิเสนอราคากับผู%ให%บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส4  ณ วันประกาศประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4 หรือเปAนผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปAน การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปAนธรรมตามข%อ ๑.๘ กปภ. มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อ ผู%มี
สิทธิเสนอราคาดังกล�าว และ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปAนผู%ท้ิงงาน

๗.  การทําสัญญาจ�าง

๗.๑   เม่ือผู%เสนอราคาท่ีได%รับการพิจารณาให%เปAนผู%รับจ%างแล%ว การประปาส�วนภูมิภาคจะต%อง
กําหนดวันทําสัญญาต�อกัน โดยขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้ และรายละเอียดข%อเสนอของผู%ยืน่ข%อเสนอตลอด
จนข%อเสนอเพ่ิมเติมในระหว�างการเจรจาและใบยืนยันราคาค�าจ%าง ฯ ให%ถือเปAนส�วนหนึง่ของสัญญาด%วย ท้ังนี้ผู%ยืน่
ข%อเสนอซ่ึงแต�นี้ไปจะเรียกว�า “ผู%รับจ%าง” จะต%องส�งผู%มีอํานาจหรือผู%แทนท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมาลงนามใน
สัญญาภายใน ๗ วนั นับจากวันท่ีได%รับแจ%งเปAนลายลักษณ4อักษรจาก การประปาส�วนภูมิภาค 

๗.๒   ในกรณีท่ีการประปาส�วนภูมิภาค มีความจําเปAนไม�อาจลงนามในสัญญาจ%างได%ตามระยะ
เวลาท่ีกําหนด และจําเปAนต%องเลื่อนกําหนดระยะเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผู%รับจ%างต%องยินยอมทํา
สัญญาตามกําหนดท่ีเลื่อนออกไปนัน้ โดยไม�ถือเปAนข%อผิดสัญญาอันจะนํามากล�าวอ%างเพ่ือเรียกร%องสิทธิ์ใด ๆ จาก
การประปาส�วนภูมิภาค มิได%

๗.๓ ผู%รับจ%างต%องวางหลักประกันสัญญาเปAนจํานวนเงินเท�ากับร%อยละ ๕ ของราคาค�าจ%างท่ี
ประกวดราคาจ%างด%วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส4ได% ให% กปภ. ยึดถือไว%ในขณะทําสัญญา โดยใช%หลักประกันอย�าง
หนึ่งอย�างใด  ดังต�อไปนี้

    ๗.๗.๑  เงินสด
    ๗.๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให%แก�  กปภ. โดยเปAนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน%านั้ นไม�

เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ  (สําหรับเช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายต�างท%องท่ี  หากจะต%องเสียค�าใช%จ�ายอ่ืนใดเก่ียว
กับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนัน้ ผู%ขอใช%เช็คจะต%องเปAนผู%ชําระเองท้ังสิ้น)
                         ๗.๗.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุ
ในข%อ ๑.๕ (๒)                

    ๗.๗.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย4ท่ีได%รับอนุญาต
ให%ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย4และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�ง
ประเทศไทย ซ่ึงได%แจ%งชื่อเวยีนให%ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุ
ในข%อ ๑.๖ (๒)
                         ๗.๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให% โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคู�สัญญาพ%นจากข%อผูกพัน
ตามสญัญาจ%างแล%ว

๘.  ค�าจ�างและการจ�ายเงิน
   ผู%ว�าจ%างจะจ�ายเงินค�าจ%างให%กับผู%รับจ%างเปAนรายเดือน ตามเง่ือนไข ดังนี้
                                                                                                                ๗/๘.๑ ผู%ว�าจ%าง....



-๗-
๘.๑  ผู%ว�าจ%างจะจ�ายเงินค�าจ%างให%แก�ผู%รับจ%าง ณ การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ ตามสัญญาจ%าง 

หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได%ตรวจสอบเรียบร%อยแล%ว
๘.๒   ในกรณีท่ีผู%รับจ%างจดัส�งเอกสารการเบิกจ�ายเงินไม�ถูกต%องครบถ%วน ผู%ว�าจ%างจะยังไม�จ�าย

เงินค�าจ%างจนกว�าผู%รับจ%างจะแก%ไขให%ถูกต%องสมบูรณ4
   ข%อ ๘.๒.๑  กปภ. จะชําระค�าจ%างโดยวิธโีอนเงินเข%าบัญชีเงินฝากของผู%รับจ%าง  ท้ังนี้ผู%รับ
จ%างต%องนําสําเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อและเลขท่ีบัญช ีแจ%ง กปภ.ก�อนวันทําสญัญา            

๙.  อัตราค�าปรับ
                ๙.๑  ในกรณีท่ีผู� รับจ�างไม�สามารถหา“ผู�ปฏิบัติงาน”  มาปฏิบัติงานตามเง่ือนไขในสัญญา
จ�างได� ผู� รับจ�างจะต�องยินยอมให�ผู� ว�าจ�างหักเงินชดเชย ตามจํานวนวันท่ีไม�สามารถส�งผู�มาปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ�างได�  เป1นจํานวนเงิน ๓๗.๕๐ บาท (เงินสามสิบเจ็ดบาทห�าสิบสตางค-) ต�อชั่วโมงต�อพ้ืนท่ีจุดปฏิบัติ
งาน และนอกเหนือจากผู�ว�าจ�างหักเงินชดเชยดังกล�าวแล�ว ผู�รับจ�างต�องเสียค�าปรับให�ผู�ว�าจ�างตามเง่ือนไขใน
สัญญาด�วย

๙.๒ ในกรณีผู%รับจ%างไม�สามารถปฏิบัติงานได%ตามเง่ือนไขในสัญญา
๙.๒.๑ น้ําขาด หรือล%นถัง (ถังน้ําใส, ถังสูง, ถังกรอง) โดยไม�มีเหตุอันควร และผลการ

พิจารณาของการประปาส�วนภูมิภาคถือเปAนท่ีสุด ผู%รับจ%างต%องชําระค�าชดเชยความเสียหายให%ผู%ว�าจ%าง ตาม
ปรมิาณท่ีเกิดข้ึนจรงิ โดยคิดตามราคาค�าน้ําท�อธารในปrจจุบัน

๙.๒.๒ ขาดการปฏิบัติงาน หรือละท้ิงการปฏิบัติงาน โดยไม�มีเหตุอันควร และผลการ
พิจารณาของการประปาส�วนภูมิภาคถือเปAนท่ีสุด ผู%รับจ%างต%องชําระค�าชดเชยให%ผู%ว�าจ%าง โดยคิดอัตราค�าชดเชย
เท�ากับ ค�าจ%างต�อวันต�อพ้ืนท่ีจุดปฏิบัติงาน

๙.๓ กรณีเ กิดความเสียหายกับทรัพย-สินของผู� ว� าจ�าง โดยเป1นสาเหตุจาก “ผู� ปฏิ บั ติ
งาน”และคณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณาแล�วเห็นว�าเป1นความเสียหายต�อราชการผู� รับจ�างต�องรับผิด
ชอบชดใช�ค�าเสียหายท้ังหมด

๙.๔  การชําระเงินค�าชดเชยทุกกรณี ผู%รับจ%างต%องชําระค�าชดเชยให%กับผู%ว�าจ%างภายใน ๗ วัน
นับต้ังแต�วันท่ีได%รับหนังสือแจ%งเปAนลายลักษณ4อักษรจากผู%ว�าจ%าง  หากผู%รับจ%างไม�ชําระภายในกําหนดเวลาดังกล�าว
ผู%ว�าจ%างมีสิทธิ์หักเงินค�าชดเชยจากเงินค�าจ%างท่ี ถึงกําหนดชําระแก�ผู% รับจ%าง เพ่ือชดใช%เปAนค�าชดเชยให%ผู% ว�า
จ%าง จนกว�าจะครบจํานวน               

๑๐.  ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ
๑๐.๑ นอกจากมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทําหน%าท่ีพิจารณาการดําเนินงานของผู%รับจ%างตาม

ขอบเขตงานจ%างแล%ว ผู%ว�าจ%างโดยการประปาส�วนภูมิภาคมีสิทธิ์เข%าไปตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานของผู%รับ
จ%างตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน หากมีกรณีผู%ปฏิบัติงานของผู%รับจ%างแต�ละพ้ืนท่ีจุดปฏิบัติงานฯไม�เปAนไปตาม
เง่ือนไขสัญญาจ%าง หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจส�งผลเสียหายต�อการประปาส�วนภูมิภาค ผู%ว�าจ%างโดยการประปาส�วน
ภูมิภาคมีสิทธิ์ให%ผู%รับจ%างเปลี่ยนตัวผู%ปฏิบัติงานนั้นได% โดยผู%รับจ%างจะต%องจัดหาผู%ปฏิบัติงานมาทดแทนใหม� นับ
ต้ังแต�วันท่ีผู%รับจ%างได%รับแจ%งจากการประปาส�วนภูมิภาคเปAนลายลักษณ4อักษรหากเกินกําหนดเวลาจะต%องเสียค�า
ปรบัและค�าชดเชยตามข%อ ๙.๑ และหากผู%รับจ%างยังมิได%แก%ไขผู%ว�าจ%างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได%ทันที

๑๐.๒ กรณีผู% รับจ%างกระทําผิดสัญญาจ%าง ผู%ว�าจ%าง จะส�งคําบอกกล�าวเปAนลายลักษณ4อักษร
โดยจะระบุถึงการกระทําผิดสัญญาจ%างนั้น และจะแจ%งให%ผู%รับจ%างปฏิบัติให%ถูกต%องตามสัญญาจ%างภายใน ๓๐
วัน หรือในระยะเวลาตามท่ีผู%ว�าจ%างเห็นสมควร ถ%าการปฏิบัติผิดสัญญาจ%างนั้นยังมิได%รับการแก%ไขก�อนสิ้นสุด
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว% ผู%ว�าจ%างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ%างได%ทันที

๑๐.๓ ในกรณีผู%รับจ%างมีปrญหาในการบริหารงานของผู%รับจ%าง ผู%ว�าจ%างพิจารณาแล%วเห็นว�า
ผู%รับจ%างจะทําให%การประปาส�วนภูมิภาคเกิดความเสียหาย ผู%ว�าจ%างขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะยกเลิกสัญญาจ%าง 

 ๑๐.๔/กรณีผู%ว�าจ%าง...



-๘-

๑๐.๔ กรณีผู%ว�าจ%างบอกเลิกสัญญาจ%าง ผู%ว�าจ%างมีสิทธิ์ เข%าดําเนินการแทนได%ทันที โดย
ผู%รับจ%างต%องรับผิดชอบค�าใช%จ�ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจนสิ้นสุดสัญญาจ%าง 

ราคากลางของงานจ%างเหมานิติบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานหน%าท่ีผลิต-จ�ายน้ํา กปภ.สาขาพนัสนิคม
สําหรับป0งบประมาณ ๒๕๖๑ ในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4ครั้งนี้ เปAนเงินท้ังสิ้น
๓,๔๕๘,๓๒๐.๒๕ บาท (เงินสามลานส่ีแสนหาหม่ืนแปดพันสามรอยย่ีสิบบาทย่ีสิบหาสตางค�) รวมภาษี-
มูลค�าเพ่ิม

๑๐.๕ ผู%ประสงค4จะเสนอราคา ซ่ึงได%ยื่นเอกสารประกวดราคาด%วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส4
ต�อ กปภ.แล%วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได% และเม่ือได%รับการคัดเลือกให%เปAนผู%มีสิทธิเสนอราคาแล%ว
ต%องเข%าร�วมเสนอราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส4 ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในข%อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิ
ฉะนั้น กปภ. จะริบหลักประกันซองจํานวนร%อยละ  ๒.๕  ของวงเงินท่ีจัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร%องให%
ชดใช%ความเสียหายอ่ืน (ถ%ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให%เปAนผู%ท้ิงงานได% หากมีพฤติกรรมเปAนการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเปAนธรรม

๑๐.๖  ผู%มีสิทธิเสนอราคาซ่ึง กปภ. ได%คัดเลือกแล%ว ไม�ไปทําสัญญาหรือข%อตกลงภายใน
เวลาท่ี กปภ. กําหนด  ดังระบุไว%ในข%อ ๗.  กปภ.  จะริบหลักประกันซองหรือเรยีกร%องจากผู%ออกหนังสือคํ้าประกัน
ซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร%องให%ชดใช%ความเสียหายอ่ืน (ถ%ามี)  รวมท้ังพิจารณาให%เปAนผู%ท้ิงงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ

๑๐.๗  กปภ. สงวนสิทธิท่ีจะแก%ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือข%อกําหนดในแบบสัญญาให%เปAนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ%ามี) 
 

๑๑.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร%าง ผู%รับจ%างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ4ท่ีกฎหมายและระเบียบได%

กําหนดไว%โดยเคร�งครัด         

   การประปาส�วนภูมิภาค

                                                วันท่ี       สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


