รางประกาศการประปาสวนภูมภิ าคเขต ๑ เลขที่ กปภ.ข.๑-...../๒๕๖๐
เรื่อง ประกวดราคาจ%างเหมางานย%ายแนวทอหลบการกอสร%างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ%านพลิ้ว
ชวง กม.๓๓๓+๐๐๔ – กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี
ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 (e-Auction)
--------------------------ด% วยการประปาสวนภู มิภ าค (กปภ.) โดยการประปาสวนภู มิภ าคเขต ๑ มี ความประสงค9 จะ
ประกวดราคาจ%างเหมางานย%ายแนวทอหลบการกอสร%างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ%านพลิ้วชวง
กม.๓๓๓+๐๐๔ – กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 ราคากลางของงานกอสร%าง
ในการประกวดราคาครั้งนี้เปEนเงินทั้งสิ้น ๖๓,๙๘๖,๐๐๐.-บาท (เงินหกสิบสามล%านเก%าแสนแปดหมื่นหกพันบาท
ถ%วน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาตองเปนผู มี อ าชี พ รั บ จางงานที่ จ ะประกวดราคาดวยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส$
๒. ผูมีสิทธิเสนอราคาตองไม'เปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลวหรือไม'เปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๓. ผูมีสิทธิเสนอราคาตองไม'เปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไม'ยอมขึ้นศาลไทย
เวนแต'รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิค์ วามคุมกันเช'นว'านัน้
๔. ผูมีสิทธิเสนอราคาตองผ'านการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการรับจางงานของ กปภ.ชั้น
ที่ ๑-๔ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักเกณฑ$การขึ้นทะเบียนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ
รับจางงานก'อสรางของ กปภ. ตามหลักเกณฑ$ที่แนบทายประกาศประกวดราคา
๕. ผูมีสิทธิเสนอราคาตองไม'เปนผูมีผลประโยชน$ร'วมกันกับผูประสงค$จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไม'เปนผูมีผลประโยชน$ร'วมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส$ ณ วันประกาศประกวดราคาจาง
ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส$หรือไม'เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเปนธรรม
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคู'สญ
ั ญาตองไม'อยู'ในฐานะเปนผูไม'แสดงบัญชีรายรับรายจ'าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ'ายไม'ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคู'สญ
ั ญากับหน'วยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส$ (e-Government Procurement:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส$ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต$ศูนย$ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คู'สัญญาตองรับและจ'ายเงินผ'านบัญชีธนาคาร เวนแต'การจ'ายเงินแต'ละครั้งซึ่งมีมูลค'าไม'เกิน
สามหมื่นบาท คู'สัญญาอาจจ'ายเปนเงินสดก็ได
๙. ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาตองมี ผ ลงานประเภทเดี ย วกั บ งานที่ ป ระกวดราคากั บ ส' ว นราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/องค$กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม'นอยกว'า ๑๙,๑๙๕,๐๐๐.-บาท และเปนผลงานก'อสรางในสัญญา
เดียวซึ่งเปนคู'สัญญาโดยตรงที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ
๒/๑๐. ผลงานตาม...

-๒๑๐. ผลงานตามขอ ๙ หมายถึง ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีผลงานก'อสรางวางท'อประปา โดยผูมี
สิทธิเสนอราคาตองแนบสําเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก'อสรางพรอมหนังสือรับรองผลงาน
ของผูมีสิทธิเสนอราคาพรอมซองยื่นขอเสนอดวย
กําหนดดูสถานที่กอสร%าง ในวันที่ ….................... ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
การประปาสวนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
การดูสถานที่กอสร%างเปEนภาระ/หน%าที่ ความรับผิดชอบของผู%ซื้อเอกสารประกวดราคา ที่จะไปดู
สถานที่กอสร%างด%วยตนเอง และ/หรือจะดูสถานที่กอสร%างหรือไมก็ได%โดย กปภ. จะถือวาผู%ซื้อเอกสารประกวด
ราคาได%ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปNญหาตางๆ อยางดีแล%ว เมื่อมีอุปสรรคและปNญหาในเวลาทํางานจะ
นํามาอ%างให%พ%นความรับผิดและ/หรือจะยกเปEนข%อตอสู%กับ กปภ.ในภายหลังไมได%
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ในวันที่ …............... ระหวาง
เวลา …........ น. ถึงเวลา …........ น. ณ ห%องยื่นซอง (อาคารเกาห%องงานพัฒนาคุณภาพน้ําประปา) การประปา
สวนภูมภิ าคเขต ๑
ผูส% นใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ในราคาชุดละ
๖๔,๒๐๐.-บาท ( คาเอกสาร ๖๐,๐๐๐.-บาท ภาษี มูลคาเพิ่ม ๔,๒๐๐.-บาท) ได%ที่งานพั สดุ และบัญ ชีทรัพย9 สิน
การประปาสวนภู มิ ภ าคเขต ๑ เลขที่ ๑๖๐ ม.๒ ต.บ% า นสวน อ.เมื องชลบุ รี จ.ชลบุ รี ๒๐๐๐๐ ระหวางวั น ที่
…............ ถึงวันที่ …................. ในวันและเวลาทําการสําหรับวันสุดท%ายจะติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารฯ ได%ในเวลา
๐๘.๓๐ –๑๕.๐๐ น. เทานั้น ผู%ซื้อเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 เมื่อชําระเงินแล%ว
กปภ. จะไมคืนให%
ผู%สนใจสอบถามข%อมูลเพิ่มเติมได% ทางโทรศั พท9หมายเลข ๐-๓๘๒๗-๕๘๑๘-๙ ตอ ๑๔๑ ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเจษฎา ชูชาญ)
ผูอํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา
ประธานกรรมการ

เอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส9 เลขที่ กปภ.ข.๑-.........../๒๕๖๐
การจ%างเหมางานย%ายแนวทอหลบการกอสร%างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ%านพลิ้ว
ชวง กม.๓๓๓+๐๐๔ – กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี
ตามประกาศการประปาสวนภูมิภาคเขต ๑ เลขที่ กปภ.ข.๑-............./๒๕๖๐
ลงวันที่
สิงหาคม ๒๕๖๐
-------------------ด% ว ยการประปาสวนภู มิภ าค (กปภ.) โดยการประปาสวนภู มิภ าคเขต ๑ มี ความประสงค9 จ ะ
ประกวดราคาจ%างเหมางานย%ายแนวทอหลบการกอสร%างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ%านพลิ้วชวง กม
.๓๓๓+๐๐๔ – กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 (e-Auction) ณ สํานักงานบริการ
ลูกค%า กสท. ชลบุรี โดยมีข%อแนะนําและข%อกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส6
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข%อเสนอการประกวดราคาจ%างด%วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส9
๑.๓ แบบใบแจ%งปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9
๑.๕ แบบสัญญาจ%าง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจ%างลวงหน%า
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผู%ประสงค9จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเ์ สนอราคาที่มีผลประโยชน9รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปEนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสร%างตาม BOQ (Bill Of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผูประสงค6จะเสนอราคา
๒.๑ ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาตองเปนผู มี อ าชี พ รั บ จางงานที่ จ ะประกวดราคาดวยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส$
๒.๒ ผูมีสิทธิเสนอราคาตองไม'เปนผูที่ถูกระบุชอื่ ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลวหรือไม'เปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูมีสิทธิเสนอราคาตองไม'เปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไม'ยอมขึ้นศาลไทย
เวนแต'รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช'นว'านั้น
๒/๔.ผูมีสิทธิ...

-๒๒.๔ ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาตองผ' า นการคั ด เลื อ กผู มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งตนในการรั บ จางงานของ
กปภ.ชัน้ ที่ ๑-๔ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักเกณฑ$การขึ้นทะเบียนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ในการรับจางงานก'อสรางของ กปภ. ตามหลักเกณฑ$ที่แนบทายประกาศประกวดราคา
๒.๕ ผูมีสิทธิเสนอราคาตองไม'เปนผูมีผลประโยชน$ร'วมกันกับผูประสงค$จะเสนอราคารายอื่ น
และ/หรือตองไม'เปนผูมีผลประโยชน$รว' มกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส$ ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส$หรือไม'เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเปนธรรม
๒.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคู'สัญญาตองไม'อยู'ในฐานะเปนผูไม'แสดงบัญชีรายรับราย
จ'าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ'ายไม'ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคู'สัญญากับหน'วยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส$ (e-Government Procurement:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส$ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต$ศูนย$ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คู'สัญญาตองรับและจ'ายเงินผ'านบัญชีธ นาคาร เวนแต'การจ'ายเงินแต'ละครั้งซึ่งมีมูลค'าไม'เกิน
สามหมื่นบาท คู'สัญญาอาจจ'ายเปนเงินสดก็ได
๒.๙ ผูมี สิ ทธิเ สนอราคาตองมี ผ ลงานประเภทเดี ย วกั บ งานที่ ป ระกวดราคากั บ ส'ว นราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/องค$กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม'นอยกว'า ๑๙,๑๙๕,๐๐๐.-บาท และเปนผลงานก'อสรางในสัญญา
เดียวซึ่งเปนคู'สัญญาโดยตรงที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ
๒.๑๐. ผลงานตามขอ ๒.๙ หมายถึง ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีผลงานก'อสรางวางท'อประปา โดย
ผูมีสิทธิเสนอราคาตองแนบสําเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก'อสรางพรอมหนังสือรับรองผลงาน
ของผูมีสิทธิเสนอราคาพรอมซองยื่นขอเสนอดวย
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู%ประสงค9จะเสนอราคาต%องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปEน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไป
(๑) ในกรณีผปู% ระสงค9จะเสนอราคาเปEนนิติบุคคล
◊ ห%างหุ%นสวนสามัญนิติบุคคล หรือห%างหุ%นสวนจํากัด ให%ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บั ญชี รายชื่อหุ%น สวนผู%จัดการ ผู% มีอํา นาจควบคุ ม (ถ%า มี) พร% อมรับรองสําเนาถู กต% อง
(หนังสือรับรองออกให%ไมเกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นซอง)
◊ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให%ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห9สนธิ บัญชี รายชื่อกรรมการผู%จัด การ ผู%มีอํา นาจควบคุ ม และบั ญชี ผู%ถือหุ%น รายใหญ
พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง (หนังสือรับรองออกให%ไมเกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นซอง)
(๒) ในกรณีผู%เสนอราคาเปEนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให%ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู%นั้น สําเนาข% อตกลงที่ แสดงถึ งการเข% า เปE นหุ%น สวน (ถ%ามี ) สําเนาบัตรประจํา ตัว
ประชาชนของผู%เปEนหุ%นสวน พร%อมทั้งรับรองสําเนาถูกต%อง
(๓) ในกรณี ผู%เ สนอราคาเปE นผู%เ สนอราคารวมกัน ในฐานะเปE นผู% รวมค% า ให%ยื่ นสํ า เนา
สัญญาของการเข%ารวมค%า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%รวมค%า และในกรณีที่ผู%เข%ารวมค%าฝ_ายใดเปEนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให%ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู%รวมค%าฝ_ายใดเปEนนิติบุคคล ให%ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว%ใน (๑)
(๔) หนังสือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย9สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.๒๐
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได%ยื่นตามแบบในข%อ ๑.๙ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9โดยต%องลง
นามพร%อมประทับตรา (ถ%ามี)
๓/(๒) หนังสือมอบ...

-๓(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งป`ดอากรแสตมปaตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู%ประสงค9จะเสนอ
ราคามอบอํานาจ ให%บุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง (ตามข%อ ๕)
(๔) สําเนาหนังสือผลงานกอสร%าง พร% อมทั้งรับรองสําเนาถู กต% อง (ให%ใช%กรณีที่มีการ
กําหนดผลงานเทานั้น)
(๕) บัญชีรายการกอสร%าง (หรือใบแจ%งปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นข%อเสนอการประกวดราคาจ%างด%วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส9
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได%ยื่นตามแบบในข%อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู%ประสงค9จะเสนอราคาต%องยื่นข%อเสนอตามแบบที่กําหนดไว%ในเอกสารประกวดราคา
จ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9นี้
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต%องกรอกข%อความให%ถูกต%องครบถ%วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู%ประสงค9จะ
เสนอราคาให%ชัดเจน
๔.๒ ผูป% ระสงค9จะเสนอราคาจะต%องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสร%างให%ครบถ%วน
และผู%ประสงค9จะเสนอราคาจะต%องนําบัญชีรายการกอสร%างหรือใบแจ%งปริมาณงานมายื่น โดยต%องกรอกปริมาณ
วัสดุในบัญชีดังกลาวให%เรียบร%อย แตผู%เสนอราคายังไมต%องกรอกรายละเอียดของราคา
๔.๓ ผู%ประสงค9จะเสนอราคาต%องกําหนดยืนราคาไมน%อยกวา ๑๕๐ วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดท%าย โดยภายในกําหนดยืนราคาผู%ประสงค9เสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว% และจะถอนการเสนอราคามิได%
๔.๔ ผู%ประสงค9จะเสนอราคาจะต%องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ%างให%
แล%วเสร็จ ไมเกิน ๒๑๐ วัน นับจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 ผู%ประสงค9จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให%ถี่ถ%วนและเข%าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นข%อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ%าง ด%วยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส9
๔.๖ ผู% ป ระสงค9 จ ะเสนอราคาจะต% อ งยื่ น เอกสารประกวดราคาจ% า งด% ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิ เ ล็ กทรอนิ กส9 จาหน% า ซองถึ งประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุ ไว% ที่ห น% า ซองวา
“เอ กส ารปร ะกว ดรา คา ตา มเ อ ก ส ารป ร ะก ว ดร าค า จ% า ง ด% ว ย วิ ธี ก า รท าง อ เล็ กท รอนิ ก ส9 เล ข ที่
กปภ.ข.๑-......./๒๕๖๐” ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ….............๒๕๖๐ ระหวาง
เวลา …..... น. ถึง …........ น. ณ หองยื่นซอง (อาคารเกาหองงานพัฒนาคุณภาพน้ําประปา) การประปาสวน
ภูมิภาคเขต ๑
เมื่อพ%นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส9แล%ว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู%เสนอราคาแตละรายวาเปEน
ผูป% ระสงค9จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน9รวมกันกับผูป% ระสงค9จะเสนอราคารายอื่น หรือเปEนผู%มีผลประโยชน9รวมกัน
ระหวางผู%ประสงค9จะเสนอราคากับผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส9ตามข%อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9หรือไม พร%อมทั้งตรวจสอบข%อเสนอตามข%อ ๓.๒ และแจ%งผู%เสนอราคาแตละ
รายทราบผลการพิ จ ารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ย9 ล งทะเบี ย นตอบรั บ หรื อ วิ ธี อื่ น ใดที่ มี ห ลั ก ฐานวา
ผูป% ระสงค9จะเสนอราคารับทราบแล%ว
๔/หากปรากฏ....

-๔หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส9วา มีผู%เสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปEนการขัดขวางการ แขงขันราคาอยางเปEน
ธรรมตามข%อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู%ประสงค9จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออก
จากการเปEนผู%มีสิทธิเสนอราคา และ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู%ประสงค9จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคาดัง
กลาวเปEนผู%ทิ้งงาน
ผู% ป ระสงค9 จ ะเสนอราคาที่ ไ มผานการคั ด เลื อ กเบื้ อ งต% น เพราะเหตุ เ ปE น ผู% เ สนอราคาที่ มี ผ ล
ประโยชน9รวมกันกับผู%เสนอราคารายอื่น หรือเปEนผู%มีผลประโยชน9รวมกันระหวางผู%เสนอราคากับผู%ให%บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส9 ณ วันประกาศประกวดราคาจ%าง ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 หรือเปEนผู%เสนอราคาที่กระทํา
การอันเปEนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปEนธรรม หรือเปEนผู%เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางด%านเทคนิค
อาจอุทธรณ9คําสั่งดังกลาว ตอหัวหน%าหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ได%รับแจ%งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ9ของหัวหน%าหนวยงานที่จัดหาให%ถือเปEนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจ% า งด% ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส9ประสบข%อขัดข%อง จนไมอาจดําเนินการตอไปให%แล%วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว% คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให%ผแู% ทนผู%มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแก%ไขข%อขัดข%องแล%ว จะให%ดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่ค%างอยูภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตต%องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว%นแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแล%วเสร็จ ได% โดยงายหรือข%อ
ขัดข%องไมอาจแก%ไขได% ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน
เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต%นกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจ%งให%ผู%มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่
นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อให%การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน9สูงสุดตอ กปภ.
๔.๗ ผูป% ระสงค9จะเสนอราคาที่ได%รับการคัดเลือกให%เปEนผูม% ีสิทธิเสนอราคาจะต%องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว%ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ%างด%วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส9 ที่ได%ยื่นมาพร%อมกับซองข%อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 จะต%องเริ่มต%นที่
๖๓,๙๘๖,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
(๓) ราคาที่เสนอจะต%องเปEนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ(ถ%ามี) รวมคาใช%
จายทั้งปวงไว%ด%วยแล%ว
(๔) ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทน จะต%องมาลงทะเบียนเพื่อเข% าสูกระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูม% ีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทนที่มาลงทะเบียนแล%ว ต%อง LOG IN เข%าสูระบบ
(๖) ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทน ที่ LOG IN แล%ว จะต%องดําเนินการเสนอราคาโดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส9 จะต%องต่ํา กวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต%องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมน%อยกวาครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท จากราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต%องเสนอลดราคาครั้งละไมน%อยกวา ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
จากราคาครั้งสุดท%ายที่เสนอลดแล%ว
(๗) ห%ามผู%มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แล%วจะต%องยืนยันราคาตอผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส9 ราคาที่ยืนยันจะต%องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
๕/(๘) ผู%มีสิทธิ....

-๕(๘) ผู%มีสิทธิเสนอราคาที่ได%รับคัดเลือกให%เปEนผู%ชนะราคา ต%องรับผิดชอบคาใช%จายใน
การให%บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส9และคาใช%จายในการเดินทางของผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส9
ทั้งนี้จะแจ%งให%ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องมาเสนอราคา ในวันที่ …................. ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา
….....น. เปEนต%นไป ทั้งนี้ จะแจ%งนัดหมายตามแบบแจ%งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให%ทราบตอไป
(๑๐) ผู%มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข%าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส9 ที่แสดงไว%ในเว็บไซต9 www.gprocurement.go.th และผู%มีสิทธิเสนอราคาต%อง
ทําการทดสอบวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต9ของผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส9
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปEนต%นไป
๕. หลักประกันซอง
ผู%ประสงค9จะเสนอราคาต%องวางหลักประกันซองพร%อมกับการยื่นซองเอกสารทางด%านเทคนิค
จํานวน ๓,๑๙๙,๓๐๐.-บาท (เงินสามล%านหนึ่งแสนเก%าหมื่นเก%าพันสามร%อยบาทถ%วน ) โดยหลักประกันซองจะต%อง
มีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองข%อเสนอทางด%านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให%ใช%อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายแก กปภ.โดยเปEนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด%านเทคนิค
หรือกอนหน%านั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ (สําหรับเช็คที่ธนาคารสั่งจายตางท%องที่ หากจะต%องเสียคาใช%
จายอื่นใดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู%ขอใช%เช็คจะต%องเปEนผู%ชําระเองทั้งสิ้น)
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ในข%อ
๑.๖(๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย9 ที่ได%รับอนุญาตให%
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย9และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งได%แจ%งเวียนชื่อให%สวนราชการตางๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข%อ ๑.๖
(๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข%อนี้ กปภ.จะคืนให%ผู%ประสงค9จะเสนอราคาหรือผู%ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได%พิจารณาในเบื้องต%นเรียบร%อยแล%ว เว%นแตผู%มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว%ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนให%ตอเมื่อได%ทําสัญญาหรือข%อตกลง หรือเมื่อผู%มีสิทธิเสนอราคาได%พ%นจากข%อผูกพันแล%ว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนให%โดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ6และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ครั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาตัดสิน
ด%วยราคารวม
๖.๒ หากผู%ประสงค9จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกต%องตามข%อ ๒. หรือยืน่ หลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกต%องหรือไมครบถ%วนตามข%อ ๓.หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ไม
ถูกต%องตามข%อ ๔. แล%ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาข%อเสนอของผู%เสนอราคารายนั้น เว%นแต
เปEนข%อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน%อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส9 ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปEนประโยชน9ตอ กปภ.
เทานั้น

๖/๖.๓ กปภ. สงวน....

-๖๖.๓ กปภ. สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผู%ประสงค9จะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชือ่ ผู%ประสงค9จะเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผู%รับเอกสารประกวดราคาจ%าง
ด%วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส9หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ของ
กปภ.
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส9ที่เปEนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให%เกิดการได%เปรียบเสียเปรียบระหวางผู%ประสงค9จะเสนอราคา
รายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิให%ผู%ประสงค9จะเสนอราคาชี้แจงข%อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข%อ
เท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข%องกับผู%ประสงค9จะเสนอราคาได% กปภ . มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือทําสัญญา หากหลักฐานดัง
กลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกต%อง
๖.๕ กปภ. ทรงไว%ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได% และอาจพิจารณาเลือกจ%างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 โดยไมพิจารณาจัดจ%างเลยก็ได% สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน9ของทาง กปภ. เปEนสําคัญ และก็ให%ถือวาการตัดสินของ กปภ.เปEนเด็ดขาด ผู%ประสงค9จะเสนอราคา
หรือผู%มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร%องคาเสียหายใดๆ มิได% รวมทั้ง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ%าง
ด%วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 และลงโทษผู%มีสิทธิเสนอราคาเปEนผู%ทิ้งงาน ไมวาจะเปEนผู%มีสิทธิเสนอราคาที่ได%รับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได%วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปEนเท็จ หรือใช%ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปEนต%น
ในกรณีที่ผู%มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได%วาไมอาจดําเนิน
การตามสัญญาได% คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ.จะให%ผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําให%เชื่อได%วาผู%มีสิทธิเสนอราคา สามารถดําเนินการตามการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ให%
เสร็จสมบูรณ9 หากคําชี้แจงไมเปEนที่รับฟNงได% กปภ. มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผู%มสี ิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณี ที่ ป รากฏข% อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาจ% า งด% ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส9 วาผู%ประสงค9จะเสนอราคาที่ได%รับการคัดเลือกเปEนผู%มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน9รวมกันกับผู%มี
สิทธิ เสนอราคารายอื่น หรือเปEนผู%มีผลประโยชน9รวมกั นระหวางผู% มีสิทธิเสนอราคากับผู%ให%บริการตลาดกลาง
อิเ ล็กทรอนิกส9 ณ วัน ประกาศประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส9 หรื อเปEนผู%มีสิทธิเสนอราคาที่
กระทําการอันเปEน การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปEนธรรมตามข%อ ๑.๘ กปภ. มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ ผู%มี
สิทธิเสนอราคาดังกลาว และ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปEนผู%ทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผู%ชนะการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 (ผู%รับจ%าง) จะต%องทําสัญญาจ%างตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข%อ ๑.๕ กับ กปภ. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได%รับแจ%งและจะต%องวางหลักประกัน
สัญญาเปEนจํานวนเงินเทากับร%อยละ ๕ ของราคาคาจ%างที่ประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ได% ให%
กปภ. ยึดถือไว%ในขณะทําสัญญา โดยใช%หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายให%แก กปภ. โดยเปEนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหน%านั้นไม
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ (สําหรับเช็คที่ธนาคารสั่งจายตางท%องที่ หากจะต%องเสียคาใช%จายอื่นใดเกี่ยว
กับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนัน้ ผู%ขอใช%เช็คจะต%องเปEนผู%ชําระเองทั้งสิ้น)
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ข%อ ๑.๖ (๒)
๗/๗.๔ หนังสือค้ํา....

-๗๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย9ที่ได%รับอนุญาตให%
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย9และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งได%แจ%งชื่อเวียนให%สวนราชการตางๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข%อ ๑.๖
(๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให% โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพ%นจากข%อผูกพัน
ตามสัญญาจ%างแล%ว
๘. คาจางและการจายเงิน
กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจายเงินตามการแบงงวดงานใช%ข%อ ๘.๑
√ กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจายเงินแบบแบงจายตามผลงานใช%ข%อ ๘.๒
ข%อ ๘.๑ กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจายเงินตามการแบงงวดงาน
กปภ. จะจายเงินคาจ%างโดยแบงออกเปEน ........... งวด ดังรายละเอียดปรากฏในการแบงงวดงาน
และการจายเงินแนบท%ายประกาศนี้
ข%อ ๘.๒ กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจายเงินแบบแบงจายตามผลงาน
ข%อ ๘.๒.๑ เปEนการจ%างแบบราคาเหมารวม โดยแบงงวดการเงินระยะเวลาไม
น%อยกวา …๓๐.… วัน และเบิกจายตามผลงานที่ผู%รับจ%างได%ดําเนินการไปแล%วตามแบบรูปและรายการประกอบ
แบบการจายเงินนี้จะจายเงินให%ไมเกินจํานวนเงินแตละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาคากอสร%างซึ่งผู%
วาจ%างและผู%รับจ%า งได%ตกลงกํา หนดปริมาณ และราคาให%เหมาะสมสอดคล%องกับแบบรูปและรายการละเอีย ด
ประกอบแบบ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู%วาจ%างเปEนฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาคากอสร%างดัง
กลาว หากมีข%อขัดแย%งในการ ปรับปริมาณงานและราคาคากอสร%างดังกลาว ผู%รับจ%างตกลงที่จะถือปฏิบัติตาม
ความเห็นของผู%วาจ%าง และให%ถือเปEนที่สิ้นสุดและเมื่อผู%รับจ%างได%ปฏิบัติงานแล%วเสร็จเรียบร%อยครบถ%วนถูกต%อง
ตามสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ%างได%ดําเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท%ายเรียบร%อยแล%ว
ผู%วาจ%างก็จะจายเงินที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา
ข%อ ๘.๒.๒ การจายเงินแตละงวด จะจายเมื่อผู%รับจ%างเสนอขอเบิก ซึ่งผู%รับจ%าง
จะต%องเสนอขอสงงานและเบิกเงินตอผู%วาจ%าง โดยสงปริมาณงานและราคาที่ได%กอสร%างจริงให%ผู%ควบคุมงานตรวจ
สอบ ความถูกต%อง และผู%วาจ%างจะหักเงินจํานวนร%อยละ.....๑๐.… (สิบ) ของเงินที่ต%องจายในงวดนั้น เพื่อประกัน
ผลงาน ผู%รับจ%างมี สิทธิขอเบิกเงิ นประกัน ผลงานแตละงวดคืน โดยผู%รับจ%างจะต% องวางหนั งสื อค้ํา ประกั น ของ
ธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร กปภ. หรือพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจอื่นให% กปภ.เพื่อเปEนหลักประกันแทนได% ผู%วาจ%างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดัง
กลาวให%แกผู%รับจ%างพร%อมกับการจายเงินงวดสุดท%าย
ข%อ ๘.๒.๓ กปภ. จะชําระคาจ%างโดยวิธีโอนเงินเข%าบัญชีเงินฝากของผู%รับจ%าง
ทั้งนี้ผรู% ับจ%างต%องนําสําเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อและเลขที่บัญชี แจ%ง กปภ.กอนวันทําสัญญา
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจ%างข%อ ๑๖. จะกําหนดในอัตราร%อยละ ๐.๒๕ ของคาจ%างตามสัญญาตอ
วัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู%ชนะการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 ซึ่งได%ทําข%อตกลงเปEนหนังสือ หรือทํา
สัญญาจ%างตามแบบดังระบุในข%อ ๑.๕ แล%วแตกรณี จะต%องรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจ%างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมน%อยกวา ๒ ปt นับถัดจากวันที่ กปภ. ได%รับมอบงาน โดยผู%รับจ%างต%องรีบจัดการซอมแซม
แก%ไขให%ใช%การได%ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได%รับแจ%งความชํารุดบกพรอง ยกเวน ทอ-อุปกรณ6 และ
เครือ่ งสูบน้ําจะตองเขาดําเนินการซอมแซมแกไขภายใน ๒๔ ชั่วโมงภายหลังไดรับแจง
๘/๑๑. การจายเงิน....

-๘๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผู%มีสิทธิเสนอราคามีสทิ ธิเสนอขอรับเงินลวงหน%าในอัตราไมเกินร%อยละ ๑๕ ของราคาคาจ%าง
ทั้งหมดแตทั้งนี้จะต%องสงมอบหลักประกันเงินลวงหน%าเปEนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศ ตามแบบดังระบุในข%อ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย9
ที่ได%รับอนุญาตให%ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย9 และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งได%แจ%งชื่อเวียนให%สวนราชการตาง ๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลม ให%ใช%ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในข%อ ๑.๖ (๓) ให%แก กปภ. กอนการรับชําระเงินลวงหน%านัน้
๑๑.๑ ผู%รับจ%างที่ประสงค9จะรับเงินลวงหน%าต%องยื่นความจํานงกับ กปภ. ภายใน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๑๑.๒ กปภ. จะหักเงินคางานชดใช%เงินลวงหน%าทุกครั้งที่มีการรับเงินสด โดยหักเงินครั้ง
ละ ๑๕ % ของเงินคางานในงวดนั้น ๆ โดยเริ่มหั กเงิ นตั้งแตเงิ นคางานงวดแรกเปEน ต%นไป จนกวาจะครบตาม
จํานวนเงินลวงหน%าที่ผู%รบั จ%างได%รับไป
๑๑.๓ ในกรณีที่มีการหักเงินชดใช%คืนตามข%อ ๑๑.๒ จนถึงงวดสุดท%ายแล%วยังไมครบจํานวน
เงินลวงหน%าที่ผู%รับจ%างขอรับไป กปภ. จะหักเงินสวนที่ยังไมครบจํานวนนั้นทั้งหมดจากเงินคางานงวดสุดท%ายและ/
หรือจากหลักประกัน การเบิกเงินลวงหน%า
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กปภ.จะหักเงินจํานวนร%อยละ ๑๐ ของเงินที่ต%องจายในงวดนั้น เพื่อ
เปEนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต%องถูกหักไว%ทั้งสิ้นไมต่ํากวา ๖ เดือน (สําหรับสัญญาที่เปEนราคา
ตอหนวย) หรือของคาจ%างทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปEนราคาเหมารวม)
ผู%รั บ จ% า งมี สิทธิ ที่จะขอเงิ น ประกั น ผลงานคื น โดยผู% รับ จ% างจะต% อ งวางหนั งสื อค้ํ า ประกั น ของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ําประกั นดังระบุในข% อ ๑.๖ (๔) หรือหนังสือค้ํา
ประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย9ที่ได%รับอนุญาตให%ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการ พาณิชย9
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได%แจ%งชื่อเวียนให%หนวยงาน
ตางๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข%อ ๑.๖ (๔) มาวางไว%ตอ กปภ. เพื่อเปEน
หลักประกันแทนก็ได%
กปภ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวให%แกผู%รับจ%าง
พร%อมกับการจายเงินงวดสุดท%าย
๑๓. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๓.๑ เงิน คาจ% า งสํ า หรั บ งานจ% า งครั้ งนี้ ได% ข อรั บจั ด สรรงบประมาณรายการย% า ยแนวทอ
ประปาปt ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และเงินรายได% กปภ.
การลงนามในสัญญาจะกระทําได%ตอเมื่อ กปภ. ได%รับอนุมัติเงินคากอสร%างจากงบประมาณแล%ว
เทานั้น
ราคากลางของงานย%ายแนวทอหลบการกอสร%างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ%าน
พลิ้ ว ชวง กม.๓๓๓+๐๐๔ – กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจั น ทบุ รี ในการประกวดราคาจ% า งด% ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส9ครั้งนี้ เปEนเงินทั้งสิ้น ๖๓,๙๘๖,๐๐๐.-บาท (เงินหกสิบสามล%านเก%าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ%วน)
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
๑๓.๒ เมื่อ กปภ. ได%คัดเลือกผู%มีสิทธิเสนอราคารายใดให%เปEนผู%รับจ%าง และได%ตกลงจ%างตาม
การประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9แล%ว ถ% าผู%รับจ%างจะต% องสั่ง หรื อนําสิ่ งของมาเพื่ องานจ%าง
ดังกลาวเข%ามาจากตางประเทศ และของนั้นต%องนําเข%ามาโดยทางเรือในเส%นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให%
๙/บริการรับ....

-๙บริการรับขนได%ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู%มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปEน ผู%รับจ%างจะ
ต%องปฏิบัติตามกฎหมายวาด%วยการสงเสริมการพาณิชย9นาวี ดังนี้
(๑) แจ%งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเข%ามาจากตางประเทศ ตอกรมการขนสงทาง
น้ําและพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผู%รับจ%างสั่งหรือซื้อขายของมาจากตางประเทศเว%นแตเปEนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออื่นได%
(๒) จัดการให%สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เว%นแตจะได%รบั อนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ให%บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะต% องได%รับ อนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่ น หรือเปEนของที่
รัฐมนตรี วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู%รับจ%างจะต%องรับผิดตามกฎหมายวาด%วย
การสงเสริมการพาณิชย9นาวี
๑๓.๓ ผู%ประสงค9จะเสนอราคา ซึง่ ได%ยื่นเอกสารประกวดราคาด%วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส9
ตอ กปภ.แล%วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได% และเมื่อได%รับการคัดเลือกให%เปEนผู%มีสิทธิเสนอราคาแล%ว
ต%องเข%ารวมเสนอราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 ตามเงื่อนไขที่กําหนดในข% อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิ
ฉะนั้น กปภ. จะริบหลักประกันซองจํานวนร%อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร%องให%
ชดใช%ความเสียหายอื่น (ถ%ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให%เปEนผู%ทิ้งงานได% หากมีพฤติกรรมเปEนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปEนธรรม
๑๓.๔ ผู%มีสิทธิเสนอราคาซึ่ ง กปภ. ได%คัดเลือกแล%ว ไมไปทําสัญญาหรือข%อตกลงภายใน
เวลาที่ กปภ. กําหนด ดังระบุไว%ในข%อ ๗. กปภ. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร%องจากผู%ออกหนังสือค้ําประกัน
ซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร%องให%ชดใช%ความเสียหายอื่น (ถ%ามี) รวมทั้งพิจารณาให%เปEนผู%ทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ
๑๓.๕ กปภ. สงวนสิทธิที่จะแก%ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข%อกําหนดในแบบสัญญาให%เปEนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ%ามี)
๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสร%างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข%อ ๑.๗ จะนํามาใช%ในกรณีที่คา
งานกอสร%างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังตอไปนี้.ตามหลักเกณฑ9และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียด การจายเงิน กําหนดวันแล%วเสร็จ และ
กําหนดสงมอบงาน แนบท%ายประกาศนี้
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะต%องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว%ในวันแล%วเสร็จตามที่กําหนดไว%ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กปภ.ได%ขยายออกไป โดยจะใช%สูตรของทางราชการที่ได%ระบุในข%อ ๑.๗
๑๕. มาตรฐานฝLมือชาง
เมื่อ กปภ. ได%คัดเลือกผู%มีสิทธิเสนอราคารายใดให%เปEนผู%รับจ%าง และได%ตกลงจ%างกอสร%างตาม
ประกาศนี้แล%ว ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องตกลงวา ในการปฏิบัติงานกอสร%างดังกลาว ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องมี
และใช%ผู%ผานการทดสอบมาตรฐานฝtมือชางจากกรมพัฒนาฝtมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู%มีคุณวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให%เข%ารับราชการได%ในอัตราไม
ต่ํากวาร%อย ๑๐ ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางน%อย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้.๑๕.๑ ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟxาภายในอาคาร ๑๕.๕ ชางฉาบปูน
๑๕.๒ ชางไม%กอสร%าง
๑๕.๖ ชางเชื่อมไฟฟxา
๑๕.๓ ชางทอและสุขภัณฑ9
๑๕.๗ ชางเชื่อมแกyส
๑๕.๔ ชางกออิฐ
๑๐/๑๖. การปฎิบัติ..

-๑๐๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสร%าง ผู%รับจ%างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ9ที่กฎหมายและระเบียบได%
กําหนดไว%โดยเครงครัด
การประปาสวนภูมภิ าค

วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

