
 

  

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กจห.           /๒๕60 
งานจ้างเหมาวางท่อเสริมแรงดันจากสถานีผลิตน ้าโพธารามถึงสถานีจ่ายน ้าโพหัก การประปาส่วนภูมิภาค 

สาขาสมทุรสาคร อ้าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวัดสมุทรสาคร  ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e - Auction) 
ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.          /2560 ลงวันที่                        2560 

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

การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “กปภ.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
วางท่อเสริมแรงดันจากสถานีผลิตน ้าโพธารามถึงสถานีจ่ายน ้าโพหัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 
อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) โดยมีข้อแนะน้าและ
ข้อก้าหนดดังต่อไปนี  

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
 ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส ์
 1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 ๑.4 หนังสือแสดงเงือ่นไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
 1.5 แบบสญัญาจ้าง 
 ๑.6 แบบหนงัสอืค ้าประกัน 
  (1) หลกัประกันซอง 
  (2) หลกัประกันสัญญา 
  (3) หลกัประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  (4) หลกัประกันผลงาน 
 1.7 สูตรการปรับราคา 
 ๑.8 บทนิยาม 
  (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มสีิทธิเสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.9 แบบบญัชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 1.10 รายละเอียดการค้านวนราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
 1.11 …………………………….ฯลฯ................................... 
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ   
ไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั น 
 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 
 2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในการรับจ้าง    
งานก่อสร้างของ กปภ. ชั นที่ ๑ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ นทะเบียน     
ผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา 
 2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั งนี  
กับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 22๙,๒๕๘,000.- บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
 2.๗ ผลงานในข้อ 2.๖ หมายถึง ผลงานก่อสร้างระบบจ้าหน่ายต้องมีผลงานวางท่อ (ชนิด 
รับแรงดัน) โดยต้องแนบส้าเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานของ
ผู้เสนอราคาพร้อมซองยื่นข้อเสนอด้วย 
 2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรบั
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
 2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
 2.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
  (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
   (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
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  (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 

  (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด  
เป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

  (4) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั งรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง 

  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.9 (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
  (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย 

ต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
  (2) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปดดอากรแสตมปตตามกหหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์ 

จะเสนอราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่นท้าการแทน 
  (3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
  (4) ส้าเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรอง

ผลงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
  (5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) โดยต้องกรอกปริมาณวัสดุ 

ให้ครบถ้วนแต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา 
  (6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.9 (2) 

๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี  
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั งลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชัดเจน 
 4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
(โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคายังไม่ต้องกรอกรายละเอียดของราคา) 
 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา     
ที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดระยะเวลาด้าเนินการตามสัญญาทีจ่ะจา้ง
ให้แล้วเสร็จภายใน 220 วัน นับจากวันท่ีเริ่มท างานตามสัญญา 
 4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั งหมดเสียก่อน 
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสาร 
ประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กจห.        /2560” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี                        2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 
10.30 น. ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ ส านักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 

เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคา จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น  
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8(1) 
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ 
เสนอราคารายนั นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรอื
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์  
จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา ให้ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด้าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย 
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
ก้าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มี สิทธิเสนอราคาทุกราย 
ที่อยู่ในสถานที่นั นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจด้าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ. 
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 4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ 
ดังนี  
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
  (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง
เริ่มต้นที่ 764,194,๐๐๐.- บาท  
  (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก้าหนด 
  (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
  (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่้ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะต้องเสนอลดราคาขั นต้่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั งละ 1,000,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั งละไม่น้อยกว่า 1,000,000.- บาท 
จากราคาครั งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
  (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
  (8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั งนี  จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
  (9) ผู้ มี สิ ท ธิ เ ส น อ ร า ค า จ ะ ต้ อ ง ม า เ ส น อ ร า ค า  ใ น วั น ท่ี                                   
2560                    ตั้งแต่เวลา             น. เป็นต้นไป ทั งนี  จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และ
สถานที่เสนอราคา        (บก.005) ให้ทราบต่อไป 
  (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการ   
เสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องท้าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก้าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555  เป็นต้นไป 

๕. หลักประกันซอง 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้าน

เทคนิค จ้านวน 38,390,263.- บาท (เงินสามสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบสามบามถ้วน) โดย
หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค ้าประกันตั งแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวัน
สิ นสุดการยืนราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

 5.1 เงินสด 
 5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่  การประปาส่วนภูมิภาค  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง

เอกสารทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
 5.3 หนังสือค ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุใน 

ข้อ 1.6(1) 
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 5.4 หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6(1) 

 5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามข้อนี  กปภ. จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัด

จากวันที่ได้พจิารณาในเบื องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่้าสุด จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี  กปภ. จะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวมเป็นเกณฑ์ตัดสิน 
 6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการด้าเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์  
จะเสนอราคารายนั น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั งนี  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า 
จะเป็นประโยชน์ต่อ กปภ. เท่านั น 
 6.3 กปภ. ขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนั 
ในกรณีดังต่อไปนี  
  (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กปภ. 
  (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์  
จะเสนอราคารายอื่น 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท้าสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 6.5 กปภ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทั งนี  เพื่อประโยชน์ของทาง กปภ. เป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ. เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั ง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต้่าสุด เสนอราคาต้่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคานั นชี แจงและแสดง
หลักฐานที่ท้าให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั น 
 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 กปภ. มีอ้านาจที่จะตัดรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั นเป็นผู้ทิ งงาน 

7. การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท้าสัญญาจ้าง

ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับ กปภ. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้ให้ กปภ. ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  การประปาส่วนภูมิภาค  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญา

หรือก่อนหน้านั น ไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
 7.3 หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุ 

ในข้อ 1.6(2) 
 7.4 หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6(2) 

 7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก 

ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน ใช้ข้อ 8.1 
  กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน ใช้ข้อ 8.2 
 ข้อ 8.1 กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน 
   กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น    -   งวด ดังรายละเอียดปรากฏในการ

แบ่งงวดงานและการจ่ายเงินแนบท้ายประกาศนี  
 ข้อ 8.2 กรณีจ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน 
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   ข้อ 8.2.1 เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินออกเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ด้าเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการ
ประกอบแบบ การจ่ายเงินนี จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจ้านวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคา  
ค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงก้าหนดปริมาณและราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูปและ
รายการละเอียดประกอบแบบ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณ และราคา
ค่าก่อสร้างดังกล่าว หากมีข้อขัดแย้งในการปรับปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงที่จะถือ
ปฏิบัติตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ นสุด และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเรียบร้อย
ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการ  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ด้าเนินการตรวจรับมอบงาน 
งวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างก็จะจ่ายเงินที่เหลือทั งหมดตามสัญญา 

   ข้อ 8.2.2 การจ่ายเงินแต่ละงวด จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้าง  
จะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบความถูกต้อง และผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ้านวนร้อยละ 10 (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั น เพื่อเป็น
ประกันผลงาน ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแต่ละงวดคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค ้าประกัน
ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค ้าประกัน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร กปภ. หรือพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจอื่นให้ กปภ. เพื่อเป็นหลักประกันแทนได้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกัน
ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

   ข้อ 8.2.3 กปภ. จะช้าระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง 
ทั งนี ผู้รับจ้างต้องน้าส้าเนาสมุดธนาคารมาแสดงช่ือ และเลขที่บัญชีแจ้ง กปภ. ก่อนวันท้าสัญญา 

9. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 16 จะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญา

ต่อวัน 

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ 

หรือ ท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
ที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ กปภ. ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

11. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของ

ราคาค่าจ้างทั งหมด แต่ทั งนี จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือ 
ค ้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6(3) หรือหนังสือค ้าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค ้าประกันดังระบุ ในข้อ 1.6(3) ให้แก่ กปภ. ก่อนการรับช้าระเงินล่วงหน้านั น 

 11.1 ผู้รบัจ้างที่ประสงค์จะรบัเงินล่วงหน้าต้องยื่นความจ้านงกบั กปภ. ภายใน 60 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสญัญา 
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 11.2 กปภ. จะหักเงินค่างานชดใช้เงินล่วงหน้าทุกครั งที่มีการรับเงินงวด  โดยหักเงิน 

ครั งละ 15% (สิบห้า) ของเงินค่างานในงวดนั นๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเริ่มหักเงินตั งแต่การจ่ายเงินค่าจ้าง 
งวดแรกเป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจ้านวนเงินล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไป 

 11.3 ในกรณีที่มีการหักเงินชดใช้คืนตามข้อ 11.2 จนถึงงวดสุดท้ายแล้ว ยังไม่ครบจ้านวน
เงินล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างขอรับไป กปภ. จะหักเงินส่วนที่ยังไม่ครบจ้านวนนั นทั งหมดจากเงินค่างานงวดสุดท้าย 
และ/หรือจากหลักประกันการเบิกเงินล่วงหน้า 

12. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 12.1 เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั งนี  ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี 2559 

(เงินรายได)้  
 การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ กปภ. ได้รับอนุมัติงบประมาณประจ้าปี 2559     

(เงินรายได)้ ของ กปภ. แล้วเท่านั น 
 ราคากลางของงานจ้างเหมาวางท่อเสริมแรงดันจากสถานีผลิตน ้าโพธารามถึงสถานีจ่ายน ้า

โพหัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั งนี  เป็นเงิน 764,194,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดร้อยหกสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น 
สี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 12.2 เมื่อ กปภ. ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี  

   (1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของมาจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

   (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ  
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์
นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกหหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

 12.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อ กปภ. แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา
แล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในข้อ 4.7(4) (5) (6) และ (7) 
มิฉะนั น กปภ. จะริบหลักประกันซองจ้านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อง 
ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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 12.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง กปภ. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน 

เวลาที่ กปภ. ก้าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7  กปภ. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค ้าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียงร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

 12.5 กปภ. สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสูด (ถ้ามี) 

13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะน้ามาใช้ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ น โดยวิธีการดังต่อไปนี  

ตามหลักเกณฑ์และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียด การจ่ายเงิน ก้าหนดวันแล้วเสร็จ และ
ก้าหนดส่งมอบงานแนบท้ายประกาศนี   

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่ก้าหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กปภ. ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7 

14. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อ กปภ. ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศนี แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับปวช. ปวส. และ ปวท. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขา
ช่างดังต่อไปนี  

 14.1 ช่างติดตั งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
 14.2 ช่างไม้ก่อสร้าง 
 14.3 ช่างท่อและสุขภัณฑ์ 
 14.4 ช่างก่ออิฐ 
 14.5 ช่างฉาบปูน 
 14.6 ช่างเช่ือมท่อ HDPE 

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กหหมายและระเบียบ 

ได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
 

การประปาส่วนภูมิภาค 
 
 
 

วันที่                             พ.ศ. ๒๕60 


