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

เรื่อง  ประกวดราคาจ%างเหมางานย%ายแนวท�อหลบการก�อสร%างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ%านพลิ้ว
ช�วง กม.๓๓๓+๐๐๔ – กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี

ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 (e-Auction)
     ---------------------------

ด%วยการประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) โดยการประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ มีความประสงค9จะ
ประกวดราคาจ%างเหมางานย%ายแนวท�อหลบการก�อสร%างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ%านพลิ้วช�วง
กม.๓๓๓+๐๐๔ – กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 ราคากลางของงานก�อสร%าง
ในการประกวดราคาครั้งนี้เปEนเงินท้ังสิ้น ๖๓,๙๘๖,๐๐๐.-บาท (เงินหกสิบสามล%านเก%าแสนแปดหม่ืนหกพันบาท
ถ%วน) รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม

ผู�มีสิทธเิสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้
๑. ผู� มีสิทธิ เสนอราคาต�องเป�นผู� มีอาชีพรับจ�างงานท่ีจะประกวดราคาด�วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส$
 ๒. ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องไม'เป�นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการและได�
แจ�งเวียนชื่อแล�วหรือไม'เป�นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป�นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

 ๓. ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องไม'เป�นผู�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม'ยอมข้ึนศาลไทย
เว�นแต'รัฐบาลของผู�เสนอราคา ได�มีคําสั่งให�สละสิทธิค์วามคุ�มกันเช'นว'านัน้

๔. ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องผ'านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการรับจ�างงานของ กปภ.ชั้น
ท่ี ๑-๔ และ กปภ.จะพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในหลักเกณฑ$การข้ึนทะเบียนผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการ
รับจ�างงานก'อสร�างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ$ท่ีแนบท�ายประกาศประกวดราคา

 ๕. ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องไม'เป�นผู�มีผลประโยชน$ร'วมกันกับผู�ประสงค$จะเสนอราคารายอ่ืน  และ/
หรือต�องไม'เป�นผู�มีผลประโยชน$ร'วมกันกับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส$ ณ วันประกาศประกวดราคาจ�าง
ด�วยวิธีอิเล็กทรอนิกส$หรือไม'เป�นผู�กระทําการอันเป�นการขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเป�นธรรม

 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป�นคู'สญัญาต�องไม'อยู'ในฐานะเป�นผู�ไม'แสดงบัญชรีายรับรายจ'าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ'ายไม'ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ

 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป�นคู'สญัญากับหน'วยงานของรัฐ ซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส$ (e-Government Procurement:e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส$ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต$ศูนย$ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ

๘. คู'สัญญาต�องรับและจ'ายเงินผ'านบัญชีธนาคาร เว�นแต'การจ'ายเงินแต'ละครั้งซ่ึงมีมูลค'าไม'เกิน
สามหม่ืนบาท คู'สัญญาอาจจ'ายเป�นเงินสดก็ได�  

๙. ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องมีผลงานประเภทเดียวกับงานท่ีประกวดราคากับส'วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/องค$กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม'น�อยกว'า ๑๙,๑๙๕,๐๐๐.-บาท และเป�นผลงานก'อสร�างในสัญญา
เดียวซ่ึงเป�นคู'สัญญาโดยตรงท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ

๒/๑๐. ผลงานตาม...
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๑๐. ผลงานตามข�อ ๙ หมายถึง ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องมีผลงานก'อสร�างวางท'อประปา โดยผู�มี
สิทธิเสนอราคาต�องแนบสําเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก'อสร�างพร�อมหนังสือรับรองผลงาน
ของผู�มีสิทธิเสนอราคาพร�อมซองยื่นข�อเสนอด�วย                

กําหนดดูสถานท่ีก�อสร%าง ในวันท่ี …....................  ระหว�างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
การประปาส�วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี

การดูสถานท่ีก�อสร%างเปEนภาระ/หน%าท่ี ความรับผิดชอบของผู%ซ้ือเอกสารประกวดราคา ท่ีจะไปดู
สถานท่ีก�อสร%างด%วยตนเอง  และ/หรือจะดูสถานท่ีก�อสร%างหรือไม�ก็ได%โดย  กปภ. จะถือว�าผู%ซ้ือเอกสารประกวด
ราคาได%ทราบสถานท่ี ตลอดจนอุปสรรคและปNญหาต�างๆ อย�างดีแล%ว เม่ือมีอุปสรรคและปNญหาในเวลาทํางานจะ
นํามาอ%างให%พ%นความรับผิดและ/หรือจะยกเปEนข%อต�อสู%กับ กปภ.ในภายหลังไม�ได% 

กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ในวันท่ี …............... ระหว�าง
เวลา …........ น. ถึงเวลา …........ น. ณ ห%องยื่นซอง (อาคารเก�าห%องงานพัฒนาคุณภาพน้ําประปา) การประปา
ส�วนภูมิภาคเขต ๑

ผู%สนใจติดต�อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ในราคาชุดละ
๖๔,๒๐๐.-บาท ( ค�าเอกสาร ๖๐,๐๐๐.-บาท ภาษีมูลค�าเพ่ิม ๔,๒๐๐.-บาท) ได%ท่ีงานพัสดุและบัญชีทรัพย9สิน
การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑ เลขท่ี ๑๖๐ ม.๒ ต.บ%านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ ระหว�างวันท่ี
…............  ถึงวันท่ี …................. ในวันและเวลาทําการสําหรับวันสุดท%ายจะติดต�อขอรับ/ซ้ือเอกสารฯ ได%ในเวลา
๐๘.๓๐ –๑๕.๐๐ น. เท�านั้น  ผู%ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9  เม่ือชําระเงินแล%ว
กปภ. จะไม�คืนให% 

ผู%สนใจสอบถามข%อมูลเพ่ิมเติมได%ทางโทรศัพท9หมายเลข ๐-๓๘๒๗-๕๘๑๘-๙ ต�อ ๑๔๑ ในวัน
และเวลาราชการ  

                                       ประกาศ   ณ   วนัท่ี        สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                            (นายเจษฎา ชชูาญ)
             ผู�อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา

                                                             ประธานกรรมการ
                                               

          

 



             

เอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส9 เลขท่ี กปภ.ข.๑-.........../๒๕๖๐
การจ%างเหมางานย%ายแนวท�อหลบการก�อสร%างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ%านพลิ้ว

ช�วง กม.๓๓๓+๐๐๔ – กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี
ตามประกาศการประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑  เลขท่ี กปภ.ข.๑-............./๒๕๖๐  

ลงวันท่ี        สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
    --------------------

ด%วยการประปาส�วนภูมิภาค  (กปภ.) โดยการประปาส�วนภูมิภาคเขต ๑  มีความประสงค9จะ
ประกวดราคาจ%างเหมางานย%ายแนวท�อหลบการก�อสร%างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ%านพลิ้วช�วง กม
.๓๓๓+๐๐๔ – กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 (e-Auction) ณ สํานักงานบริการ
ลูกค%า กสท. ชลบุรี โดยมีข%อแนะนําและข%อกําหนดดังต�อไปนี้

๑.  เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส6
                         ๑.๑  แบบรูปและรายการละเอียด
                         ๑.๒  แบบใบยื่นข%อเสนอการประกวดราคาจ%างด%วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส9
                         ๑.๓  แบบใบแจ%งปริมาณงานและราคา
                         ๑.๔  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9
                         ๑.๕  แบบสัญญาจ%าง
                         ๑.๖  แบบหนังสือคํ้าประกัน
                                (๑)  หลกัประกันซอง
                                (๒)  หลกัประกันสญัญา
                                (๓)  หลกัประกันการรับเงินค�าจ%างล�วงหน%า

 (๔)  หลักประกันผลงาน
๑.๗  สูตรการปรบัราคา 
๑.๘  บทนิยาม

                                (๑)  ผู%ประสงค9จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเ์สนอราคาท่ีมีผลประโยชน9ร�วมกัน
                                (๒)  การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรม

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

๑.๑๐  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก�อสร%างตาม BOQ (Bill Of Quantities)
๒.  คุณสมบัติของผู�ประสงค6จะเสนอราคา
๒.๑ ผู� มีสิทธิ เสนอราคาต�องเป�นผู� มีอาชีพรับจ�างงานท่ีจะประกวดราคาด�วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส$
 ๒.๒ ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องไม'เป�นผู�ท่ีถูกระบุชือ่ไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการและได�
แจ�งเวียนชื่อแล�วหรือไม'เป�นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป�นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

 ๒.๓ ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องไม'เป�นผู�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม'ยอมข้ึนศาลไทย
เว�นแต'รัฐบาลของผู�เสนอราคา ได�มีคําสัง่ให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช'นว'านั้น

                                                                                               ๒/๔.ผู�มีสิทธิ...



-๒-

๒.๔ ผู� มีสิทธิเสนอราคาต�องผ'านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการรับจ�างงานของ
กปภ.ชัน้ท่ี ๑-๔ และ กปภ.จะพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในหลักเกณฑ$การข้ึนทะเบียนผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�น
ในการรับจ�างงานก'อสร�างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ$ท่ีแนบท�ายประกาศประกวดราคา
 ๒.๕ ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องไม'เป�นผู�มีผลประโยชน$ร'วมกันกับผู�ประสงค$จะเสนอราคารายอ่ืน
และ/หรือต�องไม'เป�นผู�มีผลประโยชน$ร'วมกันกับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส$  ณ วนัประกาศประกวดราคา
จ�างด�วยวิธีอิเล็กทรอนิกส$หรือไม'เป�นผู�กระทําการอันเป�นการขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเป�นธรรม
 ๒.๖. บุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป�นคู'สัญญาต�องไม'อยู'ในฐานะเป�นผู�ไม'แสดงบัญชรีายรบัราย
จ'าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ'ายไม'ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ
 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป�นคู'สัญญากับหน'วยงานของรัฐ ซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส$ (e-Government Procurement:e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส$ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต$ศูนย$ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ

๒.๘ คู'สัญญาต�องรบัและจ'ายเงินผ'านบัญชธีนาคาร เว�นแต'การจ'ายเงินแต'ละครั้งซ่ึงมีมูลค'าไม'เกิน
สามหม่ืนบาท คู'สัญญาอาจจ'ายเป�นเงินสดก็ได�  

๒.๙ ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องมีผลงานประเภทเดียวกับงานท่ีประกวดราคากับส'วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/องค$กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม'น�อยกว'า ๑๙,๑๙๕,๐๐๐.-บาท และเป�นผลงานก'อสร�างในสัญญา
เดียวซ่ึงเป�นคู'สัญญาโดยตรงท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ

๒.๑๐. ผลงานตามข�อ ๒.๙ หมายถึง ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องมีผลงานก'อสร�างวางท'อประปา โดย
ผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องแนบสําเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก'อสร�างพร�อมหนังสือรับรองผลงาน
ของผู�มีสิทธิเสนอราคาพร�อมซองยื่นข�อเสนอด�วย   

๓.  หลักฐานการเสนอราคา
          ผู%ประสงค9จะเสนอราคาต%องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปEน ๒ ส�วน คือ 
                       ๓.๑  ส�วนท่ี ๑ อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไป

(๑)  ในกรณีผู%ประสงค9จะเสนอราคาเปEนนติิบุคคล
     ◊ 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 หนังสือบริคณห9สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู%จัดการ ผู%มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู%ถือหุ%นรายใหญ�
พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง (หนังสือรับรองออกให%ไม�เกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นซอง)

(๒)  ในกรณีผู%เสนอราคาเปEนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให%ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู%นั้น สําเนาข%อตกลงท่ีแสดงถึงการเข%าเปEนหุ%นส�วน (ถ%ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู%เปEนหุ%นส�วน พร%อมท้ังรับรองสําเนาถูกต%อง

(๓)  ในกรณีผู%เสนอราคาเปEนผู%เสนอราคาร�วมกันในฐานะเปEนผู%ร�วมค%า ให%ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข%าร�วมค%า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%ร�วมค%า และในกรณีท่ีผู%เข%าร�วมค%าฝ_ายใดเปEนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย ก็ให%ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู%ร�วมค%าฝ_ายใดเปEนนิติบุคคล ให%ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว%ใน (๑)

  (๔)  หนังสือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย9สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม ภ.พ.๒๐
(๕)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได%ยื่นตามแบบในข%อ ๑.๙ (๑)              

 ๓.๒  ส�วนท่ี ๒ อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้
(๑)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9โดยต%องลง

นามพร%อมประทับตรา (ถ%ามี)
           ๓/(๒) หนังสือมอบ...



                                                             -๓-                             
(๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป̀ดอากรแสตมปaตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู%ประสงค9จะเสนอ

ราคามอบอํานาจ ให%บุคคลอ่ืนทําการแทน
(๓)  หลักประกันซอง (ตามข%อ ๕)  
(๔)  สําเนาหนังสือผลงานก�อสร%าง พร%อมท้ังรับรองสําเนาถูกต%อง (ให%ใช%กรณีท่ีมีการ

กําหนดผลงานเท�านั้น)
(๕)  บัญชีรายการก�อสร%าง (หรือใบแจ%งปริมาณงาน)
(๖)  แบบใบยื่นข%อเสนอการประกวดราคาจ%างด%วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส9
(๗)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได%ยื่นตามแบบในข%อ ๑.๙ (๒)

๔.  การเสนอราคา
๔.๑  ผู%ประสงค9จะเสนอราคาต%องยื่นข%อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว%ในเอกสารประกวดราคา

จ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9นี้ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9นี้
โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต%องกรอกข%อความให%ถูกต%องครบถ%วนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผู%ประสงค9จะ
เสนอราคาให%ชัดเจน

๔.๒  ผู%ประสงค9จะเสนอราคาจะต%องกรอกปริมาณวสัดุ ในบัญชีรายการก�อสร%างให%ครบถ%วน
และผู%ประสงค9จะเสนอราคาจะต%องนําบัญชีรายการก�อสร%างหรือใบแจ%งปริมาณงานมายื่น โดยต%องกรอกปริมาณ
วัสดุในบัญชีดังกล�าวให%เรียบร%อย แต�ผู%เสนอราคายังไม�ต%องกรอกรายละเอียดของราคา 
                     ๔.๓  ผู%ประสงค9จะเสนอราคาต%องกําหนดยืนราคาไม�น%อยกว�า ๑๕๐ วัน นับแต�วันยืนยัน
ราคาสุดท%าย โดยภายในกําหนดยืนราคาผู%ประสงค9เสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องรับผิดชอบราคาท่ีตน
เสนอไว% และจะถอนการเสนอราคามิได%  

๔.๔  ผู%ประสงค9จะเสนอราคาจะต%องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ%างให%
แล%วเสร็จ ไม�เกิน    ๒๑๐    วนั นับจากวนัเริ่มทํางานตามสัญญา      

๔.๕  ก�อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 ผู%ประสงค9จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให%ถ่ีถ%วนและเข%าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสีย
ก�อนท่ีจะตกลงยื่นข%อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ%าง ด%วยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส9

๔.๖  ผู%ประสงค9จะเสนอราคาจะต%องยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส9  จ�าหน%าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว%ท่ีหน%าซองว�า
“ เ อกส ารปร ะกวดราคาตาม เ อกสารป ร ะกวดร าค าจ% า ง ด% ว ย วิ ธี ก า รท า งอ เล็ กท รอนิ ก ส9  เ ล ข ท่ี
กปภ.ข.๑-......./๒๕๖๐” ยื่นต�อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี ….............๒๕๖๐  ระหว�าง
เวลา …..... น. ถึง …........ น. ณ ห�องย่ืนซอง (อาคารเก�าห�องงานพัฒนาคุณภาพน้ําประปา) การประปาส�วน
ภูมิภาคเขต ๑

เม่ือพ%นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9แล%ว จะไม�รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู%เสนอราคาแต�ละรายว�าเปEน
ผู%ประสงค9จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน9ร�วมกันกับผู%ประสงค9จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปEนผู%มีผลประโยชน9ร�วมกัน
ระหว�างผู%ประสงค9จะเสนอราคากับผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส9ตามข%อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ%างด%วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส9หรือไม� พร%อมท้ังตรวจสอบข%อเสนอตามข%อ ๓.๒ และแจ%งผู%เสนอราคาแต�ละ
รายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย9ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธี อ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว�า
ผู%ประสงค9จะเสนอราคารบัทราบแล%ว

๔/หากปรากฏ....



-๔-

หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาก�อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส9ว�า มีผู%เสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปEนการขัดขวางการ แข�งขันราคาอย�างเปEน
ธรรมตามข%อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู%ประสงค9จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออก
จากการเปEนผู%มีสิทธิเสนอราคา และ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู%ประสงค9จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคาดัง
กล�าวเปEนผู%ท้ิงงาน

ผู%ประสงค9จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านการคัดเลือกเบ้ืองต%น เพราะเหตุเปEนผู%เสนอราคาท่ีมีผล
ประโยชน9ร�วมกันกับผู%เสนอราคารายอ่ืน หรือเปEนผู%มีผลประโยชน9ร�วมกันระหว�างผู%เสนอราคากับผู%ให%บริการตลาด
กลางอิเลก็ทรอนิกส9 ณ วันประกาศประกวดราคาจ%าง ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 หรือเปEนผู%เสนอราคาท่ีกระทํา
การอันเปEนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรม หรือเปEนผู%เสนอราคาท่ีไม�ผ�านคุณสมบัติทางด%านเทคนิค
อาจอุทธรณ9คําสั่งดังกล�าว ต�อหัวหน%าหน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต�วันท่ีได%รับแจ%งจากคณะกรรม-
การประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ9ของหวัหน%าหน�วยงานท่ีจัดหาให%ถือเปEนท่ีสุด

หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาว�า กระบวนการเสนอราคาจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส9ประสบข%อขัดข%อง จนไม�อาจดําเนินการต�อไปให%แล%วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว% คณะกรรมการ
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 เกิดประโยชน9สูงสุดต�อ กปภ.
                ๔.๗ ผู%ประสงค9จะเสนอราคาท่ีได%รับการคัดเลือกให%เปEนผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องปฏิบัติ ดังนี้

(๑)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว%ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส9 ท่ีได%ยื่นมาพร%อมกับซองข%อเสนอทางเทคนิค     
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 จะต%องเริ่มต%นท่ี
๖๓,๙๘๖,๐๐๐  .- บาท (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) 

(๓)  ราคาท่ีเสนอจะต%องเปEนราคาท่ีรวมภาษีมูลค�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%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 จะต%องตํ่ากว�าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต%องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม�น%อยกว�าครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท จากราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต%องเสนอลดราคาครั้งละไม�น%อยกว�า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
จากราคาครั้งสุดท%ายท่ีเสนอลดแล%ว 

(๗)  ห%ามผู%มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แล%วจะต%องยืนยันราคาต�อผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส9 ราคาท่ียืนยันจะต%องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด

๕/(๘) ผู%มีสิทธิ....



-๕-
(๘)  ผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ีได%รับคัดเลือกให%เปEนผู%ชนะราคา ต%องรับผิดชอบค�าใช%จ�ายใน

การให%บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส9และค�าใช%จ�ายในการเดินทางของผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส9
ท้ังนี้จะแจ%งให%ทราบในวันเสนอราคา 

(๙)  ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องมาเสนอราคา ในวันท่ี …................. ๒๕๖๐  ต้ังแต�เวลา
….....น. เปEนต%นไป ท้ังนี ้จะแจ%งนัดหมายตามแบบแจ%งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.๐๐๕) ให%ทราบต�อไป

(๑๐) ผู%มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข%าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส9 ท่ีแสดงไว%ในเว็บไซต9 www.gprocurement.go.th และผู%มีสิทธิเสนอราคาต%อง
ทําการทดสอบวิธีการเสนอราคาก�อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต9ของผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส9
ต้ังแต�วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปEนต%นไป

๕. หลักประกันซอง
    ผู%ประสงค9จะเสนอราคาต%องวางหลักประกันซองพร%อมกับการยื่นซองเอกสารทางด%านเทคนิค
จํานวน ๓,๑๙๙,๓๐๐.-บาท (เงินสามล%านหนึ่งแสนเก%าหม่ืนเก%าพันสามร%อยบาทถ%วน ) โดยหลักประกันซองจะต%อง
มีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต�วันยื่นซองข%อเสนอทางด%านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให%ใช%อย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้                    

๕.๑   เงินสด
๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายแก� กปภ.โดยเปEนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองเอกสารทางด%านเทคนิค

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

๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ ในข%อ
๑.๖(๑)

๕.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย9 ท่ีได%รับอนุญาตให%
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย9และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�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%ประสงค9จะเสนอราคาหรือผู%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.  หลักเกณฑ6และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ครั้งนี้  กปภ. จะพิจารณาตัดสิน

ด%วยราคารวม
๖.๒ หากผู%ประสงค9จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต%องตามข%อ  ๒. หรือยืน่หลักฐานการ

เสนอราคาไม�ถูกต%องหรือไม�ครบถ%วนตามข%อ ๓.หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ไม�
ถูกต%องตามข%อ ๔. แล%ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม�รับพิจารณาข%อเสนอของผู%เสนอราคารายนั้น  เว%นแต�
เปEนข%อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน%อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส9 ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเปEนประโยชน9ต�อ กปภ.
เท�านั้น

                                                                                                          ๖/๖.๓ กปภ. สงวน....



-๖-
               ๖.๓ กปภ. สงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู%ประสงค9จะเสนอราคา โดยไม�มีการผ�อนผันใน
กรณีดังต�อไปนี้
                          (๑) ไม�ปรากฏชือ่ผู%ประสงค9จะเสนอราคารายนัน้ ในบัญชผีู%รับเอกสารประกวดราคาจ%าง
ด%วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส9หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ของ 
กปภ.  

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวธิีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส9ท่ีเปEนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให%เกิดการได%เปรียบเสยีเปรยีบระหว�างผู%ประสงค9จะเสนอราคา
รายอ่ืน

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิให%ผู%ประสงค9จะเสนอราคาชี้แจงข%อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข%อ
เท็จจรงิอ่ืนใดท่ีเก่ียวข%องกับผู%ประสงค9จะเสนอราคาได% 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%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 โดยไม�พิจารณาจัดจ%างเลยก็ได% สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้
เพ่ือประโยชน9ของทาง กปภ. เปEนสําคัญ และก็ให%ถือว�าการตัดสินของ กปภ.เปEนเด็ดขาด ผู%ประสงค9จะเสนอราคา
หรือผู%มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร%องค�าเสียหายใดๆ มิได% รวมท้ัง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ%าง
ด%วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 และลงโทษผู%มีสิทธิเสนอราคาเปEนผู%ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเปEนผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ีได%รับ
การคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได%ว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอัน
เปEนเท็จ หรือใช%ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปEนต%น
              ในกรณีท่ีผู%มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได%ว�าไม�อาจดําเนิน
การตามสัญญาได% คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ.จะให%ผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ี
ทําให%เชื่อได%ว�าผู%มีสิทธิเสนอราคา สามารถดําเนินการตามการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ให%
เสร็จสมบูรณ9  หากคําชี้แจงไม�เปEนท่ีรับฟNงได% กปภ. มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

    ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข%อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส9  ว�าผู%ประสงค9จะเสนอราคาท่ีได%รับการคัดเลือกเปEนผู%มีสิทธเิสนอราคาท่ีมีผลประโยชน9ร�วมกันกับผู%มี
สิทธิ เสนอราคารายอ่ืน หรือเปEนผู%มีผลประโยชน9ร�วมกันระหว�างผู%มีสิทธิเสนอราคากับผู%ให%บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส9  ณ วันประกาศประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 หรือเปEนผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปEน การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรมตามข%อ ๑.๘ กปภ. มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อ ผู%มี
สิทธิเสนอราคาดังกล�าว และ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปEนผู%ท้ิงงาน

๗.  การทําสัญญาจ�าง
            ผู%ชนะการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 (ผู%รับจ%าง) จะต%องทําสัญญาจ%างตาม
แบบสัญญา  ดังระบุในข%อ ๑.๕  กับ  กปภ.  ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได%รับแจ%งและจะต%องวางหลักประกัน
สัญญาเปEนจํานวนเงินเท�ากับร%อยละ ๕ ของราคาค�าจ%างท่ีประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9ได% ให%
กปภ. ยึดถือไว%ในขณะทําสัญญา โดยใช%หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด  ดังต�อไปนี้

    ๗.๑  เงินสด
    ๗.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให%แก�  กปภ. โดยเปEนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน%านั้นไม�

เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ  (สําหรับเช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายต�างท%องท่ี  หากจะต%องเสียค�าใช%จ�ายอ่ืนใดเก่ียว
กับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนัน้ ผู%ขอใช%เช็คจะต%องเปEนผู%ชําระเองท้ังสิ้น)

๗.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุใน
ข%อ ๑.๖ (๒)
                                                                                                              ๗/๗.๔ หนังสือคํ้า....
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    ๗.๔  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย9ท่ีได%รับอนุญาตให%

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย9และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ซ่ึงได%แจ%งชื่อเวียนให%ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข%อ ๑.๖
(๒)
                         ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย

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

๘.  ค�าจ�างและการจ�ายเงิน
            กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจ�ายเงินตามการแบ�งงวดงานใช%ข%อ ๘.๑
          √     กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจ�ายเงินแบบแบ�งจ�ายตามผลงานใช%ข%อ ๘.๒

ข%อ ๘.๑ กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจ�ายเงินตามการแบ�งงวดงาน
              กปภ. จะจ�ายเงินค�าจ%างโดยแบ�งออกเปEน ........... งวด ดังรายละเอียดปรากฏในการแบ�งงวดงาน
และการจ�ายเงินแนบท%ายประกาศนี้

ข%อ  ๘.๒ กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจ�ายเงินแบบแบ�งจ�ายตามผลงาน
                     ข%อ  ๘.๒.๑  เปEนการจ%างแบบราคาเหมารวม  โดยแบ�งงวดการเงินระยะเวลาไม�

น%อยกว�า …๓๐.… วัน และเบิกจ�ายตามผลงานท่ีผู%รับจ%างได%ดําเนินการไปแล%วตามแบบรูปและรายการประกอบ
แบบการจ�ายเงินนี้จะจ�ายเงินให%ไม�เกินจํานวนเงินแต�ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค�าก�อสร%างซ่ึงผู%
ว�าจ%างและผู%รับจ%างได%ตกลงกําหนดปริมาณ และราคาให%เหมาะสมสอดคล%องกับแบบรูปและรายการละเอียด
ประกอบแบบ  โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู%ว�าจ%างเปEนฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค�าก�อสร%างดัง
กล�าว หากมีข%อขัดแย%งในการ ปรับปริมาณงานและราคาค�าก�อสร%างดังกล�าว  ผู%รับจ%างตกลงท่ีจะถือปฏิบัติตาม
ความเห็นของผู%ว�าจ%าง  และให%ถือเปEนท่ีสิ้นสุดและเม่ือผู%รับจ%างได%ปฏิบัติงานแล%วเสร็จเรียบร%อยครบถ%วนถูกต%อง
ตามสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ%างได%ดําเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท%ายเรียบร%อยแล%ว
ผู%ว�าจ%างก็จะจ�ายเงินท่ีเหลือท้ังหมดตามสญัญา 

          ข%อ ๘.๒.๒  การจ�ายเงินแต�ละงวด  จะจ�ายเม่ือผู%รับจ%างเสนอขอเบิก  ซ่ึงผู%รับจ%าง
จะต%องเสนอขอส�งงานและเบิกเงินต�อผู%ว�าจ%าง โดยส�งปริมาณงานและราคาท่ีได%ก�อสร%างจริงให%ผู%ควบคุมงานตรวจ
สอบ ความถูกต%อง  และผู%ว�าจ%างจะหักเงินจํานวนร%อยละ.....๑๐.… (สิบ)  ของเงินท่ีต%องจ�ายในงวดนั้น เพ่ือประกัน
ผลงาน ผู%รับจ%างมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแต�ละงวดคืน  โดยผู%รับจ%างจะต%องวางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  หรือพันธบัตรรัฐบาล  หรือพันธบัตร กปภ. หรือพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจอ่ืนให% กปภ.เพ่ือเปEนหลักประกันแทนได% ผู%ว�าจ%างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดัง
กล�าวให%แก�ผู%รับจ%างพร%อมกับการจ�ายเงินงวดสุดท%าย
           ข%อ ๘.๒.๓  กปภ. จะชําระค�าจ%างโดยวิธีโอนเงินเข%าบัญชีเงินฝากของผู%รับจ%าง
ท้ังนี้ผู%รับจ%างต%องนําสําเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อและเลขท่ีบัญช ีแจ%ง กปภ.ก�อนวนัทําสัญญา

๙.  อัตราค�าปรับ
                ค�าปรับตามแบบสัญญาจ%างข%อ ๑๖. จะกําหนดในอัตราร%อยละ  ๐.๒๕  ของค�าจ%างตามสัญญาต�อ
วัน
               ๑๐.  การรับประกันความชํารุดบกพร�อง
                  ผู%ชนะการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 ซ่ึงได%ทําข%อตกลงเปEนหนังสือ หรือทํา
สัญญาจ%างตามแบบดังระบุในข%อ ๑.๕ แล%วแต�กรณี จะต%องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ%างท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม�น%อยกว�า    ๒    ปt นับถัดจากวันท่ี กปภ. ได%รับมอบงาน โดยผู%รับจ%างต%องรีบจัดการซ�อมแซม
แก%ไขให%ใช%การได%ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได%รับแจ%งความชํารุดบกพร�อง ยกเว�น ท�อ  -  อุปกรณ6 และ
เครือ่งสูบน้ําจะต�องเข�าดําเนนิการซ�อมแซมแก�ไขภายใน   ๒๔   ช่ัวโมงภายหลังได�รับแจ�ง
                                                                                                       ๘/๑๑. การจ�ายเงิน....



-๘-
๑๑. การจ�ายเงินล�วงหน�า  
ผู%มีสิทธิเสนอราคามีสทิธิเสนอขอรับเงินล�วงหน%าในอัตราไม�เกินร%อยละ ๑๕ ของราคาค�าจ%าง

ท้ังหมดแต�ท้ังนี้จะต%องส�งมอบหลกัประกันเงินล�วงหน%าเปEนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสอืคํ้าประกันของธนาคาร
ในประเทศ  ตามแบบดังระบุในข%อ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย9
ท่ีได%รับอนุญาตให%ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย9 และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห�งประเทศไทย  ซ่ึงได%แจ%งชื่อเวียนให%ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลม ให%ใช%ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน
ดังระบุในข%อ ๑.๖ (๓) ให%แก� กปภ.  ก�อนการรบัชําระเงินล�วงหน%านัน้

๑๑.๑  ผู%รับจ%างท่ีประสงค9จะรับเงินล�วงหน%าต%องยื่นความจํานงกับ กปภ. ภายใน ๖๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๑.๒  กปภ. จะหักเงินค�างานชดใช%เงินล�วงหน%าทุกครั้งท่ีมีการรับเงินสด โดยหักเงินครั้ง
ละ ๑๕ % ของเงินค�างานในงวดนั้นๆ โดยเริ่มหักเงินต้ังแต�เงินค�างานงวดแรกเปEนต%นไป จนกว�าจะครบตาม
จํานวนเงินล�วงหน%าท่ีผู%รบัจ%างได%รับไป

๑๑.๓  ในกรณีท่ีมีการหักเงินชดใช%คืนตามข%อ ๑๑.๒ จนถึงงวดสุดท%ายแล%วยังไม�ครบจํานวน
เงินล�วงหน%าท่ีผู%รับจ%างขอรับไป กปภ. จะหักเงินส�วนท่ียังไม�ครบจํานวนนั้นท้ังหมดจากเงินค�างานงวดสุดท%ายและ/
หรือจากหลักประกัน การเบิกเงินล�วงหน%า

๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
    ในการจ�ายเงินแต�ละงวด กปภ.จะหักเงินจํานวนร%อยละ ๑๐ ของเงินท่ีต%องจ�ายในงวดนั้น เพ่ือ

เปEนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต%องถูกหักไว%ท้ังสิ้นไม�ตํ่ากว�า  ๖ เดือน (สําหรับสัญญาท่ีเปEนราคา
ต�อหน�วย) หรือของค�าจ%างท้ังหมด (สําหรับสัญญาท่ีเปEนราคาเหมารวม) 

ผู%รับจ%างมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน  โดยผู%รับจ%างจะต%องวางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข%อ ๑.๖ (๔) หรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย9ท่ีได%รับอนุญาตให%ประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการ พาณิชย9
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงได%แจ%งชื่อเวียนให%หน�วยงาน
ต�างๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข%อ ๑.๖ (๔) มาวางไว%ต�อ กปภ. เพ่ือเปEน
หลักประกันแทนก็ได%

กปภ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล�าวให%แก�ผู%รับจ%าง
พร%อมกับการจ�ายเงินงวดสุดท%าย

๑๓.  ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ
๑๓.๑  เงินค�าจ%างสําหรับงานจ%างครั้งนี้  ได%ขอรับจัดสรรงบประมาณรายการย%ายแนวท�อ

ประปาปt ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และเงินรายได% กปภ.
การลงนามในสัญญาจะกระทําได%ต�อเม่ือ  กปภ. ได%รับอนุมัติเงินค�าก�อสร%างจากงบประมาณแล%ว

เท�านั้น

ราคากลางของงานย%ายแนวท�อหลบการก�อสร%างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ%าน
พลิ้วช�วง กม.๓๓๓+๐๐๔ – กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี ในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส9ครั้งนี้ เปEนเงินท้ังสิ้น ๖๓,๙๘๖,๐๐๐.-บาท (เงินหกสิบสามล%านเก%าแสนแปดหม่ืนหกพันบาทถ%วน)
รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม

๑๓.๒  เม่ือ กปภ. ได%คัดเลือกผู%มีสิทธิเสนอราคารายใดให%เปEนผู%รับจ%าง และได%ตกลงจ%างตาม
การประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9แล%ว  ถ%าผู%รับจ%างจะต%องสั่ง หรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ%าง
ดังกล�าวเข%ามาจากต�างประเทศ และของนั้นต%องนําเข%ามาโดยทางเรอืในเส%นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให%

๙/บริการรับ....



-๙-
บริการรับขนได%ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู%มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปEน  ผู%รับจ%างจะ
ต%องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด%วยการส�งเสรมิการพาณิชย9นาวี  ดังนี้

(๑)  แจ%งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข%ามาจากต�างประเทศ  ต�อกรมการขนส�งทาง
น้ําและพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับต้ังแต�วันท่ีผู%รับจ%างสั่งหรือซ้ือขายของมาจากต�างประเทศเว%นแต�เปEนของท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออ่ืนได%

(๒)  จัดการให%สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทย
จากต�างประเทศมายังประเทศไทย  เว%นแต�จะได%รบัอนุญาตจากกรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี ให%บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย  ซ่ึงจะต%องได%รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปEนของท่ี
รัฐมนตรี ว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓)  ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู%รับจ%างจะต%องรับผิดตามกฎหมายว�าด%วย
การส�งเสริมการพาณิชย9นาวี

๑๓.๓ ผู%ประสงค9จะเสนอราคา ซ่ึงได%ยื่นเอกสารประกวดราคาด%วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส9
ต�อ กปภ.แล%วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได% และเม่ือได%รับการคัดเลือกให%เปEนผู%มีสิทธิเสนอราคาแล%ว
ต%องเข%าร�วมเสนอราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9 ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในข%อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิ
ฉะนั้น กปภ. จะริบหลักประกันซองจํานวนร%อยละ  ๒.๕  ของวงเงินท่ีจัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร%องให%
ชดใช%ความเสียหายอ่ืน (ถ%ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให%เปEนผู%ท้ิงงานได% หากมีพฤติกรรมเปEนการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเปEนธรรม

๑๓.๔  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%เปEนผู%ท้ิงงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ

๑๓.๕  กปภ. สงวนสิทธิท่ีจะแก%ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือข%อกําหนดในแบบสัญญาให%เปEนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ%ามี)   

๑๔.  การปรับราคาค�างานก�อสร�าง
         การปรับราคาค�างานก�อสร%างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข%อ ๑.๗ จะนํามาใช%ในกรณีท่ีค�า
งานก�อสร%างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวธิีการดังต�อไปนี้.-
   ตามหลักเกณฑ9และสูตรท่ีปรับราคาในรายละเอียด  การจ�ายเงิน  กําหนดวันแล%วเสร็จ  และ
กําหนดส�งมอบงาน แนบท%ายประกาศนี้ 

 สูตรการปรับราคา (สูตรค�า K) จะต%องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว%ในวันแล%วเสร็จตามท่ีกําหนดไว%ใน
สัญญา หรอืภายในระยะเวลาท่ี กปภ.ได%ขยายออกไป โดยจะใช%สูตรของทางราชการท่ีได%ระบุในข%อ ๑.๗
๑๕.  มาตรฐานฝLมือช�าง

เม่ือ  กปภ.  ได%คัดเลือกผู%มีสิทธิเสนอราคารายใดให%เปEนผู%รับจ%าง และได%ตกลงจ%างก�อสร%างตาม
ประกาศนี้แล%ว  ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องตกลงว�า ในการปฏิบัติงานก�อสร%างดังกล�าว ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องมี
และใช%ผู%ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝtมือช�างจากกรมพัฒนาฝtมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  หรือผู%มีคุณวุฒิบัตร
ระดับ  ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท�า จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรองให%เข%ารับราชการได%ในอัตราไม�
ตํ่ากว�าร%อย ๑๐ ของแต�ละสาขาช�าง จํานวนอย�างน%อย ๑ คน  ในแต�ละสาขาช�างดังต�อไปนี้.-
                             ๑๕.๑  ช�างติดต้ังและเดินสายไฟฟxาภายในอาคาร ๑๕.๕  ช�างฉาบปูน

๑๕.๒  ช�างไม%ก�อสร%าง ๑๕.๖  ช�างเชื่อมไฟฟxา
๑๕.๓  ช�างท�อและสุขภณัฑ9 ๑๕.๗  ช�างเชื่อมแกyส
๑๕.๔  ช�างก�ออิฐ 

       ๑๐/๑๖. การปฎิบัติ..



              -๑๐-             
                

๑๖.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร%าง ผู%รับจ%างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ9ท่ีกฎหมายและระเบียบได%

กําหนดไว%โดยเคร�งครัด         
   การประปาส�วนภูมิภาค

                                                 วันท่ี       สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


