
 
       ร�างประกาศการประปาส�วนภูมิภาคเขต 1  เลขท่ี กปภ.ข.1-     /2560 

 เรื่อง  ประกวดราคาจ%างเหมางานย%ายแนวท�อ ซ�อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวง
หมายเลข 3-บ%านเขาชีจรรย0 จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ) ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 
(e-Auction)   

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

 ด%วยการประปาส�วนภูมิภาค  (กปภ.) โดยการประปาส�วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค0จะประกวด
ราคาจ%างเหมางานย�ายแนวท
อ ซ
อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ�านเขา
ชีจรรย# จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ) ราคากลางของงานก�อสร%างในการประกวดราคา
ครั้งนี้เปBนเงินท้ังสิ้น 8,834,990.- บาท (เงินแปดล%านแปดแสนสามหม่ืนสี่พันเก%าร%อยเก%าสิบบาทถ%วน) 

        ผู�ประสงค#จะเสนอราคาต�องมีคุณสมบัติ ดังต
อไปนี้ 

  1. เปBนผู%มีอาชีพรับจ%างงานท่ีประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ดังกล�าว 
                    2. ไม�เปBนผู%ท่ีถูกระบุชื่อไว%ในบัญชีรายชื่อผู%ท้ิงงานของทางราชการและได%แจ%งเวียนชื่อแล%ว 
                    3. ไม�เปBนผู%ได%รับเอกสิทธิ์หรือความคุ%มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว%นแต�รัฐบาลของ     
ผู%ประสงค0จะเสนอราคาได%มีคําสั่งให%สละสิทธิ์ความคุ%มกันเช�นว�านั้น  
  4.  ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องผ�านการคัดเลือกผู%มีคุณสมบัติเบ้ืองต%นในการจ%างก�อสร%างของ 
กปภ. ชั้น 1-๕  และ กปภ.จะพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในหลักเกณฑ#การข้ึนทะเบียนผู�มีคุณสมบัติ
เบ้ืองต�นในการรับจ�างงานก
อสร�างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ#แนบท�ายประกาศประกวดราคา 
  5.  ไม�เปBนผู%มีผลประโยชน0ร�วมกันกับผู%ประสงค0จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข%าเสนอราคาให%แก� กปภ. 
ณ วันประกาศประกวดราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 หรือไม�เปBนผู%กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเปBนธรรมในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ครั้งนี้ 
  6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปBนคู�สัญญาต%องไม�อยู�ในฐานะเปBนผู%ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต%องครบถ%วนในสาระสําคัญ 
  7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปBนคู�สัญญากับหน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงได%ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ%าง
ด%วยระบบอิเล็กทรอนิกส0 (e-Government Procurement:e-GP) ต%องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส0ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต0ศูนย0ข%อมูลจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐ 
     8. คู�สัญญาต%องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว%นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกิน
สามหม่ืนบาท คู�สัญญาอาจจ�ายเปBนเงินสดก็ได%   

 กําหนดดูสถานท่ีก�อสร%าง ในวันท่ี                    ระหว�างเวลา 10.00 น.  ถึงเวลา 
11.00 น. ณ  การประปาส
วนภูมิภาคสาขาพัทยา(ช้ันพิเศษ) 
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 การดูสถานท่ีก�อสร%างเปBนภาระ/หน%าท่ี ความรับผิดชอบของผู%ซ้ือเอกสารประกวดราคา ท่ีจะไปดู
สถานท่ีก�อสร%างด%วยตนเอง  และ/หรือจะดูสถานท่ีก�อสร%างหรือไม�ก็ได%โดย  กปภ. จะถือว�าผู%ซ้ือเอกสารประกวด
ราคาได%ทราบสถานท่ี  ตลอดจนอุปสรรคและปXญหาต�าง ๆ อย�างดีแล%ว   เม่ือมีอุปสรรคและปXญหาในเวลาทํางาน
จะนํามาอ%างให%พ%นความรับผิด  และ/หรือจะยกเปBนข%อต�อสู%กับ  กปภ.ในภายหลังไม�ได% 

 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ในวันท่ี                             
ระหว�างเวลา              ถึงเวลา               ณ  ห%องยื่นซอง(อาคารเก�าพัฒนาคุณภาพน้ําประปา)                
การประปาส�วนภูมิภาคเขต 1 

 ผู%สนใจติดต�อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ในราคาชุดละ 
10,700.-บาท ( ค�าเอกสาร 10,000.-บาท ภาษีมูลค�าเพ่ิม 700.-บาท)ได%ท่ีงานพัสดุและบัญชีทรัพย0สิน          
การประปาส�วนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี 160 ม.2 ต.บ%านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ระหว�างวันท่ี                  
ถึงวันท่ี                  ในวันและเวลาทําการ  สําหรับวันสุดท%ายจะติดต�อขอรับ/ซ้ือเอกสารฯ ได%ในเวลา 08.30 –
15.00 น. เท�านั้น ผู%ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0   เม่ือชําระเงินแล%ว กปภ. จะไม�คืน
ให%  

 ผู%สนใจสอบถามข%อมูลเพ่ิมเติมได%ทางโทรศัพท0หมายเลข  0-3827-5818-9  ต�อ 141 ในวันและ
เวลาราชการ   

                               ประกาศ   ณ   วันท่ี          สิงหาคม  พ.ศ.2560 

 
 

(นายวัฒนา กิติโสภากูล) 
หัวหน%างาน 8 งานโครงการก�อสร%าง 3 

ประธานคณะกรรมการฯ 
  

 
                                                  
 
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 เลขท่ี กปภ.ข.1-      /2560 

งานย�ายแนวท
อ ซ
อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 –บ�านเขาชีจรรย#              
จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ) 

ตามประกาศการประปาส�วนภูมิภาคเขต 1 เลขท่ี กปภ.ข.1-    /2560 
ลงวันท่ี...................................... 
    -------------------- 

 ด%วยการประปาส�วนภูมิภาค  (กปภ.) โดยการประปาส�วนภูมิภาคเขต 1  มีความประสงค0จะประกวดราคา
จ%างเหมางานย�ายแนวท
อ ซ
อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ�านเขา       
ชีจรรย# จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ) ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0  (e-Auction)        
ณ สํานักงานบริการลูกค%า กสท. ชลบุรี โดยมีข%อแนะนําและข%อกําหนดดังต�อไปนี้ 
        1.  เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคา 

                 1.1  แบบรูปและรายการละเอียด 
                      1.2  แบบใบยื่นข%อเสนอการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 
                      1.3  แบบใบแจ%งปริมาณงานและราคา 
                      1.4  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 
                      1.5  แบบสัญญาจ%าง 
                      1.6  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (1)  หลักประกันซอง 

                           (2)  หลักประกันสัญญา  
                           (3)  หลักประกันการรับเงินค�าจ%างล�วงหน%า 

      (4)  หลักประกันผลงาน 
                      1.7  สูตรการปรับราคา  
                      1.8  บทนิยาม 
                                (1)  ผู%ประสงค0จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน0ร�วมกัน 

                           (2)  การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม 
                      1.9  แบบบัญชีเอกสาร 
                                (1)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  1 
                                (2)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  2 
                      1.10  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก�อสร%างตาม BOQ (Bill Of Quantities) 
   รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก�อสร�างเป�นการเป�ดเผยเพ่ือให�ผู�ประสงค�จะ 
                              เสนอราคาได�รู�ข�อมูลได�เท�าเทียมกันและเพ่ือให�ประชาชนตรวจดไูด� 

                 …..........................................ฯลฯ …................................................................... 
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 2.  คุณสมบัติของผู�ประสงค#จะเสนอราคา 
                      2.1 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องเปBนผู% มีอาชีพรับจ%างงานท่ีจะประกวดราคาจ%าง                   
ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 

2.2  ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องไม�เปBนผู%ท่ีถูกระบุชื่อไว%ในบัญชีรายชื่อผู%ท้ิงงานของทางราชการ
และได%แจ%งเวียนชื่อแล%ว หรือไม�เปBนผู%ท่ีได%รับผลของการสั่งให%เปBนนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปBนผู%ท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

2.3 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องไม�เปBนผู%มีผลประโยชน0ร�วมกันกับผู%ประสงค0จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือต%องไม�เปBนผู%มีผลประโยชน0ร�วมกันกับผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส0  ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 หรือไม�เปBนผู%กระทําการอันเปBนการ ขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม 
ตามข%อ 1.8  
 2.4  ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องไม�เปBนผู%ได%รับเอกสิทธิ์หรือความคุ%มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอม
ข้ึนศาลไทยเว%นแต�รัฐบาลของผู%ประสงค0จะเสนอราคาได%มีคําสั่งให%สละสิทธิ์และความคุ%มกันเช�นว�านั้น 

2.5 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องผ�านการคัดเลือกผู%มีคุณสมบัติเบ้ืองต%นในการจ%างก�อสร%างของ 
กปภ.ชั้น1-๕ และ กปภ.จะพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในหลักเกณฑ#การข้ึนทะเบียนผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�น
ในการรับจ�างงานก
อสร�างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ#แนบท�ายประกาศประกวดราคา             

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปBนคู�สัญญาต%องไม�อยู�ในฐานะเปBนผู%ไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต%องครบถ%วนในสาระสําคัญ 

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข%าเปBนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได%ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ%าง
ด%วยระบบอิเล็กทรอนิกส0 (e-Government Procurement : e-GP) ต%องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส0ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต0ศูนย0ข%อมูลจัดซ้ือจัดจ%างภาครัฐ  

2.8  คู�สัญญาต%องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว%นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�
เกินสามหม่ืนบาท คู�สัญญาอาจจ�ายเปBนเงินสดก็ได%      

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปBน 2 ส�วน คือ  

3.1 ส
วนท่ี  1  อย
างน�อยต�องมีเอกสารดังต
อไปนี้ 
                (1)  ในกรณีผู%ประสงค0จะเสนอราคาเปBนนิติบุคคล 

• ห%างหุ%นส�วนสามัญ หรือห%างหุ%นส�วนจํากัด  ให%ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ%นส�วนผู%จัดการ  ผู%มีอํานาจควบคุม (ถ%ามี)  พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง (หนังสือ
รับรองออกให%ไม�เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นซอง) 

• บริ ษัทจํ า กัดหรือบริ ษัทมหาชนจํ า กัด  ให% ยื่ นสํ า เนาหนั งสื อรับรองการ                
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห0สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู%จัดการ  ผู%มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู%ถือหุ%นราย
ใหญ�  พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง (หนังสือรับรองออกให%ไม�เกิน 3  เดือน นับถึงวันยื่นซอง) 
 (2) ในกรณีผู%ประสงค0จะเสนอราคาเปBนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�             
นิติบุคคล ให%ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%นั้น สําเนาข%อตกลงท่ีแสดงถึงการเข%าเปBนหุ%นส�วน(ถ%ามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู%เปBนหุ%นส�วน   พร%อมท้ังรับรองสําเนาถูกต%อง                                                  
 
 
 
 
 

3/(๓) ในกรณี................ 
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 (3) ในกรณีผู%ประสงค0จะเสนอราคาเปBนผู%ประสงค0จะเสนอราคาร�วมกันในฐานะเปBน       
ผู%ร�วมค%า  ให%ยื่นสําเนาสัญญาของการเข%าร�วมค%า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%ร�วมค%าและในกรณี             
ท่ีผู%เข%าร�วมค%าฝfายใดเปBนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย ก็ให%ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู%ร�วมค%าฝfายใดเปBนนิติ
บุคคล ให%ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว%ใน (1) 
 (4)  หนังสือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย0 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม ภ.พ.20 
 (5)  สําเนาหนังสือ ตามข%อ 2.5 
  (6)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  1  ท้ังหมดท่ีได%ยื่นตามแบบในข%อ 1.9 (1) 
               3.2  ส
วนท่ี  2  อย
างน�อยต�องมีเอกสารดังต
อไปนี้ 
                              (1) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0โดยต%องลงนาม
พร%อมประทับตรา (ถ%ามี) 
   (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปgดอากรแสตมปhตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู%ประสงค0จะเสนอ
ราคามอบอํานาจ ให%บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                              (3)  หลักประกันซอง (ตามข%อ 5) 
                               (4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร%างพร%อมท้ังรับรองสําเนาถูกต%อง (ให%ใช%กรณีท่ีมีการ
กําหนดผลงาน) 
                              (5)  บัญชีรายการก�อสร%าง (หรือใบแจ%งปริมาณงาน) 
 (6)  แบบใบยื่นข%อเสนอการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 
           (7)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  2  ท้ังหมดท่ีได%ยื่น ตามแบบในข%อ 1.9 (2)                                                                                                                      
 4.  การเสนอราคา 
 4.1  ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องยื่นข%อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว%ในเอกสารประกวดราคาจ%าง
ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0นี้ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 โดยไม�มี
เง่ือนไขใด ๆ  ท้ังสิ้น  และจะต%องกรอกข%อความให%ถูกต%องครบถ%วนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผู%ประสงค0จะเสนอราคา
ให%ชัดเจน  
                     4.2 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาจะต%องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก�อสร%างให%ครบถ%วน 
                     4.3 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาจะต%องเสนอกําหนดยืนราคาไม
น�อยกว
า 150 วัน นับแต
วันยืนยัน
ราคาสุดท�าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�ประสงค#จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องรับผิดชอบราคา
ท่ีตนเสนอไว� และจะถอนการเสนอราคามิได�   
                     4.4 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาจะต%องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ%างให%แล%วเสร็จ
ไม�เกิน 9๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ%าง หรือวันท่ีได%รับหนังสือแจ%งจาก กปภ. ให%เริ่มทํางาน       

4.5  ก�อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให%ถ่ีถ%วนและเข%าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตก
ลงยื่นข%อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ%าง ด%วยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 

4.6 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาจะต%องยื่นเอกสารประกวดราคาจ%าง ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 
จ�าหน%าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว%ท่ีหน%าซองว�า “เอกสารประกวดราคา 
ตามเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส0 เลขท่ี กปภ.ข.1-………/2560” ยื่นต�อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที _________ระหว�างเวลา _________ถึง  ________  ณ ห%องยื่นซอง(อาคาร
เก�าพัฒนาคุณภาพน้ําประปา) การประปาส�วนภูมิภาคเขต 1  
 
 
 

4/เม่ือพ%น............. 
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  เม่ือพ%นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0แล%ว  จะไม�รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู%ประสงค0จะเสนอราคาแต�ละ
รายว�าเปBนผู%ประสงค0จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน0ร�วมกันกับผู%ประสงค0จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปBนผู% มี
ผลประโยชน0ร�วมกันระหว�างผู%ประสงค0จะเสนอราคากับผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส0ตามข%อ1.8 (1)  ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0หรือไม� พร%อมท้ังตรวจสอบข%อเสนอตามข%อ 3.2 และแจ%ง   
ผู%ประสงค0จะเสนอราคาแต�ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย0ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืน
ใดท่ีมีหลักฐานว�า ผู%ประสงค0จะเสนอราคารับทราบแล%ว 
 หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาก�อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส0ว�า มีผู%ประสงค0จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปBนการขัดขวางการ แข�งขันราคา
อย�างเปBนธรรมตามข%อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู%ประสงค0จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเปBนผู%มีสิทธิเสนอราคา และ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู%ประสงค0จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล�าวเปBนผู%ท้ิงงาน 
 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านการคัดเลือกเบ้ืองต%น เพราะเหตุเปBนผู%ประสงค0จะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน0ร�วมกันกับผู%ประสงค0จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปBนผู%มีผลประโยชน0ร�วมกันระหว�าง ผู%ประสงค0จะเสนอ
ราคากับผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส0 ณ วันประกาศประกวดราคาจ%าง  ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 หรือ
เปBนผู%ประสงค0จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม หรือเปBนผู%ประสงค0จะ
เสนอราคาท่ีไม�ผ�านคุณสมบัติทางด%านเทคนิคอาจอุทธรณ0คําสั่งดังกล�าว ต�อหัวหน%าหน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน   
3 วัน นับแต�วันท่ีได%รับแจ%งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ0ของหัวหน%าหน�วยงานท่ีจัดหาให%ถือ
เปBนท่ีสุด 
 หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาว�า  กระบวนการเสนอราคาจ%างด%วยวิธีการ              
ทางอิเล็กทรอนิกส0ประสบข%อขัดข%อง จนไม�อาจดําเนินการต�อไปให%แล%วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว% คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให%ผู%แทนผู%มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต�อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเม่ือแก%ไขข%อขัดข%องแล%ว จะให%ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต�อไป จากข้ันตอนท่ีค%างอยู�ภายในเวลาของ
การเสนอราคาท่ียังเหลือก�อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต�ต%องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว%นแต�คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว�ากระบวนการเสนอราคาจะไม�แล%วเสร็จได%โดยง�ายหรือข%อขัดข%อง
ไม�อาจแก%ไขได% ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและ
สถานท่ี เพ่ือเริ่มต%นกระบวนการเสนอราคาใหม� โดยจะแจ%งให%ผู%มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู�ในสถานท่ีนั้นทราบ  
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหว�างการประกวดราคาฯ 
เพ่ือให%การประกวดราคาฯเกิดประโยชน0สูงสุดต�อ กปภ. 
                 4.7  ผู%ประสงค0จะเสนอราคาท่ีได%รับการคัดเลือกให%เปBนผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว%ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส0 ท่ีได%ยื่นมาพร%อมกับซองข%อเสนอทางเทคนิค      
                        (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 จะต%องเริ่มต%นท่ี 
8,834,990.-บาท (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม)  
  (3) ราคาท่ีเสนอจะต%องเปBนราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ(ถ%ามี) รวมค�าใช%จ�าย
ท้ังปวงไว%ด%วยแล%ว                                                                                                                                                                         
                        (4) ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทน จะต%องมาลงทะเบียนเพ่ือเข%าสู�กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด  
 

 
5/(5.)ผู%มีสิทธิ............. 
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                       (5)  ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทนท่ีมาลงทะเบียนแล%ว ต%อง LOG IN เข%าสู�ระบบ 
                        (6) ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทน ท่ี  LOG IN แล%ว จะต%องดําเนินการเสนอราคา        
โดยราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 จะต%องตํ่ากว�าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต%องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม�น%อยกว�าครั้งละ 10,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯและการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไปต%องเสนอลดราคาครั้งละไม�น%อยกว�า 10,000 .-บาท                 
จากราคาครั้งสุดท%ายท่ีเสนอลดแล%ว 
                      (7) ห%ามผู%มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล%ว
จะต%องยืนยันราคาต�อผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส0 ราคาท่ียืนยันจะต%องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
                       (8)ผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ีได%รับคัดเลือกให%เปBนผู%ชนะราคา ต%องรับผิดชอบค�าใช%จ�ายในการ
ให%บริการเสนอราคาและค�าใช%จ�ายในการเดินทางของผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส0 ท้ังนี้จะแจ%งให%ทราบใน
วันเสนอราคา  
  (9) ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องมาเสนอราคาในวันท่ี _________ต้ังแต�เวลา          น. 
เปBนต%นไป ท้ังนี้ จะแจ%งนัดหมายตามแบบแจ%งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.005) ให%ทราบต�อไป  
   (10) ผู%มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข%าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ     
ผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส0 ท่ีแสดงไว%ในเว็บไซต0 www.gprocurement.go.th และผู%มีสิทธิเสนอราคา
ต%องทําการทดสอบวิธีการเสนอราคาก�อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต0ของผู%ให%บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส0 ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เปBนต%นไป 
 5. หลักประกันซอง 
      ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องวางหลักประกันซองพร%อมกับการยื่นซองเอกสารทางด%านเทคนิค
จํานวน 441,749.50 บาท (เงินสี่แสนสี่หม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร%อยสี่สิบเก%าบาทห%าสิบสตางค0) โดยหลักประกันซอง
จะต%องมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต�วันยื่นซองข%อเสนอทางด%านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
โดยหลักประกันให%ใช%อย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้                     
 5.1  เงินสด 
  5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายแก� กปภ.โดยเปBนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองเอกสารทางด%านเทคนิค หรือก�อน
หน%านั้นไม�เกิน  3  วันทําการของทางราชการ (สําหรับเช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายต�างท%องท่ี หากจะต%องเสียค�าใช%จ�ายอ่ืน
ใดเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู%ขอใช%เช็คจะต%องเปBนผู%ชําระเองท้ังสิ้น)       
  5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ ในข%อ 1.6(1)  
    5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย0 ท่ีได%รับอนุญาตให%ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย0และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย  ซ่ึงได%แจ%ง
เวียนชื่อให%ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข%อ 1.6 (1) 
  5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันซองตามข%อนี้ กปภ.จะคืนให%ผู%ประสงค0จะเสนอราคาหรือผู%คํ้าประกันภายใน  15 
วัน นับถัดจากวันท่ีได%พิจารณาในเบ้ืองต%นเรียบร%อยแล%ว เว%นแต�ผู%มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว%ซ่ึงเสนอราคา
ตํ่าสุดจะคืนให%ต�อเม่ือได%ทําสัญญาหรือข%อตกลง หรือเม่ือผู%มีสิทธิเสนอราคาได%พ%นจากข%อผูกพันแล%ว  
 การคืนหลักประกันซองไม
ว
ากรณีใด  ๆ จะคืนให�โดยไม
มีดอกเบ้ีย 
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 6.  หลักเกณฑ#และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                    6.1 ในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ครั้งนี้  กปภ. จะพิจารณาตัดสินด%วย
ราคารวม   
           6.2  หากผู%ประสงค0จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต%องตามข%อ 2. หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม�ถูกต%องหรือไม�ครบถ%วนตามข%อ 3.หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ไม�
ถูกต%องตามข%อ 4. แล%ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม�รับพิจารณาข%อเสนอของ ผู%ประสงค0จะเสนอราคารายนั้น  
เว%นแต�เปBนข%อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน%อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ%างด%วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเปBนประโยชน0ต�อ 
กปภ. เท�านั้น 
                    6.3  กปภ. สงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู%ประสงค0จะเสนอราคา โดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณี
ดังต�อไปนี้ 
                          (1)  ไม�ปรากฏชื่อผู%ประสงค0จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู%รับเอกสารประกวดราคาจ%างด%วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0  หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ของ  กปภ. 
                          (2)  เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ%างด%วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ท่ีเปBนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให%เกิดการได%เปรียบเสียเปรียบระหว�าง  ผู%ประสงค0จะเสนอ
ราคารายอ่ืน 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 หรือในการทํา สัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิให%ผู%ประสงค0จะเสนอราคาชี้แจงข%อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข%อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข%องกับผู%ประสงค0จะเสนอราคาได% กปภ. มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล�าวไม�มีความเหมาะสม หรือไม�ถูกต%อง  
 6.5  กปภ. ทรงไว%ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได%  และอาจพิจารณาเลือกจ%างในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 โดยไม�พิจารณาจัดจ%างเลยก็ได% สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน0ของทาง กปภ. เปBนสําคัญ และก็ให%ถือว�าการตัดสินของ กปภ. เปBนเด็ดขาด ผู%ประสงค0จะเสนอราคาหรือ   
ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร%องค�าเสียหายใดๆ มิได% รวมท้ัง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ%างด%วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 และลงโทษผู%มีสิทธิเสนอราคาเปBนผู%ท้ิงงาน  ไม�ว�าจะเปBนผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ีได%รับการ
คัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได%ว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเปBนเท็จ 
หรือใช%ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปBนต%น 
              ในกรณีท่ีผู%มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได%ว�าไม�อาจดําเนินการ
ตามสัญญาได% คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ.จะให%ผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทํา
ให%เชื่อได%ว�าผู%มีสิทธิเสนอราคา สามารถดําเนินการตามการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ให%เสร็จ
สมบูรณ0  หากคําชี้แจงไม�เปBนท่ีรับฟXงได% กปภ. มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
 6.6  ในกรณีท่ีปรากฏข%อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0  
ว�าผู%ประสงค0จะเสนอราคาท่ีได%รับการคัดเลือกเปBนผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน0ร�วมกันกับผู%มีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืน  หรือเปBนผู%มีผลประโยชน0ร�วมกันระหว�างผู%มีสิทธิเสนอราคากับผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส0        
ณ  วันประกาศประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0  หรือเปBนผู%มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปBน
การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรมตามข%อ 1.8  กปภ. มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู%มีสิทธิเสนอราคาดังกล�าว 
และ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปBนผู%ท้ิงงาน 
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      7.  การทําสัญญาจ�าง 
             ผู%ชนะการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 (ผู%รับจ%าง) จะต%องทําสัญญาจ%างตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข%อ 1.5 กับ  กปภ.  ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีได%รับแจ%งและจะต%องวางหลักประกัน
สัญญาเปBนจํานวนเงินเท�ากับร%อยละ  5  ของราคาค�าจ%างท่ีประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ได% ให% 
กปภ.ยึดถือไว%ในขณะทําสัญญา โดยใช%หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด  ดังต�อไปนี้ 
  7.1  เงินสด 
                     7.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให%แก�  กปภ. โดยเปBนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน%านั้นไม�เกิน     
3  วันทําการของทางราชการ (สําหรับเช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายต�างท%องท่ี หากจะต%องเสียค�าใช%จ�ายอ่ืนใดเก่ียวกับการ
เรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู%ขอใช%เช็คจะต%องเปBนผู%ชําระเองท้ังสิ้น) 
                    7.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุในข%อ 
1.6 (2)                  
  7.4หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย0ท่ีได%รับอนุญาตให%ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย0และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย  ซ่ึงได%แจ%ง
ชื่อเวียนให%ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข%อ 1.6 (2) 
                    7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให%  โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีคู�สัญญาพ%นจากข%อ
ผูกพันตามสัญญาจ%างแล%ว 
 8.  ค
าจ�างและการจ
ายเงิน 
       กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจ�ายเงินตามการแบ�งงวดงานใช%ข%อ  8.1 
           กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจ�ายเงินแบบแบ�งจ�ายตามผลงานใช%ข%อ  8.2 
                    ข%อ  8.1  กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจ�ายเงินตามการแบ�งงวดงาน 
               กปภ. จะจ�ายเงินค�าจ%างโดยแบ�งออกเปBน ....-..... งวด ดังรายละเอียดปรากฏในการแบ�งงวดงาน
และการจ�ายเงินแนบท%ายประกาศนี้  

ข%อ  8.2  กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจ�ายเงินแบบแบ�งจ�ายตามผลงาน                             
 ข%อ  8.2.1  เปBนการจ%างแบบราคาเหมารวม  โดยแบ�งงวดการเงินระยะเวลาไม�น%อยกว�า 
…30… วัน  และเบิกจ�ายตามผลงานท่ีผู%รับจ%างได%ดําเนินการไปแล%วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบการ
จ�ายเงินนี้จะจ�ายเงินให%ไม�เกินจํานวนเงินแต�ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค�าก�อสร%างซ่ึงผู%ว�าจ%างและ
ผู%รับจ%างได%ตกลงกําหนดปริมาณ และราคาให%เหมาะสมสอดคล%องกับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ  
โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู%ว�าจ%างเปBนฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค�าก�อสร%างดังกล�าว หากมีข%อ
ขัดแย%งในการ ปรับปริมาณงานและราคาค�าก�อสร%างดังกล�าว  ผู%รับจ%างตกลงท่ีจะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู%
ว�าจ%าง  และให%ถือเปBนท่ีสิ้นสุดและเม่ือผู%รับจ%างได%ปฏิบัติงานแล%วเสร็จเรียบร%อยครบถ%วนถูกต%องตามสัญญาทุก
ประการ และคณะกรรมการตรวจการจ%างได%ดําเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท%ายเรียบร%อยแล%ว   ผู%ว�าจ%างก็จะ
จ�ายเงินท่ีเหลือท้ังหมดตามสัญญา  
 ข%อ 8.2.2   การจ�ายเงินแต�ละงวด  จะจ�ายเม่ือผู%รับจ%างเสนอขอเบิก  ซ่ึงผู%รับจ%างจะต%อง
เสนอขอส�งงานและเบิกเงินต�อผู%ว�าจ%าง โดยส�งปริมาณงานและราคาท่ีได%ก�อสร%างจริงให%ผู%ควบคุมงานตรวจสอบ 
ความถูกต%อง  และผู%ว�าจ%างจะหักเงินจํานวนร%อยละ.....10.… (สิบ)  ของเงินท่ีต%องจ�ายในงวดนั้น เพ่ือประกันผลงาน 
ผู%รับจ%างมีสิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแต�ละงวดคืน   โดยผู%รับจ%างจะต%องวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  หรือพันธบัตรรัฐบาล  หรือพันธบัตร กปภ. หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
อ่ืนให% กปภ.เพ่ือเปBนหลักประกันแทนได% ผู%ว�าจ%างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกล�าวให%แก�   
ผู%รับจ%างพร%อมกับการจ�ายเงินงวดสุดท%าย 
 

๘./ข%อ ๘.๒.๓......................... 
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     ข%อ 8.2.3 กปภ. จะชําระค�าจ%างโดยวิธีโอนเงินเข%าบัญชีเงินฝากของผู%รับจ%าง ท้ังนี้       
ผู%รับจ%างต%องนําสําเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชีแจ%ง กปภ.ก�อนวันทําสัญญา             
 9.  อัตราค
าปรับ 
                ค�าปรับตามแบบสัญญาจ%างข%อ16. จะกําหนดในอัตราร%อยละ 0.25 ของค�าจ%างตามสัญญาต�อวัน 
                10.  การรับประกันความชํารุดบกพร
อง 
 ผู%ชนะการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0  ซ่ึงได%ทําข%อตกลงเปBนหนังสือ หรือทํา
สัญญาจ%างตามแบบดังระบุในข%อ 1.5  แล%วแต�กรณี  จะต%องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ%างท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม�น%อยกว�า  2  ป{  นับถัดจากวันท่ี  กปภ.  ได%รับมอบงาน   โดยผู%รับจ%างต%องรีบจัดการซ�อมแซม
แก%ไขให%ใช%การได%ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได%รับแจ%งความชํารุดบกพร�อง ยกเว�น ท
อ-อุปกรณ# และ
เครื่องสูบน้ําจะต�องเข�าดําเนินการซ
อมแซมแก�ไขภายใน 24 ช่ัวโมงภายหลังได�รับแจ�ง 
              11. การจ
ายเงินล
วงหน�า   
 ผู%มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล�วงหน%าในอัตราไม�เกินร%อยละ  15   ของราคาค�าจ%าง
ท้ังหมดแต�ท้ังนี้จะต%องส�งมอบหลักประกันเงินล�วงหน%าเปBนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ในประเทศ  ตามแบบดังระบุในข%อ 1.6 (3) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย0 
ท่ีได%รับอนุญาตให%ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย0   และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห�งประเทศไทย  ซ่ึงได%แจ%งชื่อเวียนให%ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลม ให%ใช%ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน
ดังระบุในข%อ 1.6 (3) ให%แก� กปภ.  ก�อนการรับชําระเงินล�วงหน%านั้น 
            11.1  ผู%รับจ%างท่ีประสงค0จะรับเงินล�วงหน%าต%องยื่นความจํานงกับ กปภ. ภายใน 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา 
                     11.2   กปภ. จะหักเงินค�างานชดใช%เงินล�วงหน%าทุกครั้งท่ีมีการรับเงินสด   โดยหักเงิน   ครั้งละ
15 % ของเงินค�างานในงวดนั้นๆ  โดยเริ่มหักเงินต้ังแต�เงินค�างานงวดแรกเปBนต%นไป  จนกว�าจะครบตามจํานวน
เงินล�วงหน%า ท่ีผู%รับจ%างได%รับไป 
                     11.3  ในกรณีท่ีมีการหักเงินชดใช%คืนตามข%อ 11.2  จนถึงงวดสุดท%ายแล%วยังไม�ครบจํานวนเงิน
ล�วงหน%าท่ีผู%รับจ%างขอรับไป  กปภ. จะหักเงินส�วนท่ียังไม�ครบจํานวนนั้นท้ังหมดจากเงินค�างานงวดสุดท%ายและ/หรือ
จากหลักประกัน  การเบิกเงินล�วงหน%า 

 12. การหักเงินประกันผลงาน 
       ในการจ�ายเงินแต�ละงวด กปภ.จะหักเงินจํานวนร%อยละ 10 ของเงินท่ีต%องจ�ายในงวดนั้น เพ่ือ
เปBนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต%องถูกหักไว%ท้ังสิ้นไม�ตํ่ากว�า 6 เดือน (สําหรับสัญญาท่ีเปBนราคา
ต�อหน�วย) หรือของค�าจ%างท้ังหมด (สําหรับสัญญาท่ีเปBนราคาเหมารวม)  
 ผู%รับจ%างมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู%รับจ%างจะต%องวางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข%อ 1.6 (4) หรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย0ท่ีได%รับอนุญาตให%ประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชย0
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงได%แจ%งชื่อเวียนให%หน�วยงานต�างๆ ทราบ
แล%วโดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข%อ 1.6 (4) มาวางไว%ต�อ กปภ. เพ่ือเปBนหลักประกันแทน
ก็ได% 
 กปภ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล�าวให%แก�ผู%รับจ%างพร%อม
กับการจ�ายเงินงวดสุดท%าย 
 
 
 

๙./๑๓.ข%อสงวนสิทธิ.............................. 
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 13. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  13.1  เงินค�าจ%างสําหรับงานจ%างครั้งนี้   ได%มาจากงบกลางป{งบประมาณ 2560 (ย%ายแนวท�อ)
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินรายได% กปภ. 
 การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต
อเม่ือ กปภ.ได�รับอนุมัติเงินค
าก
อสร�างจากงบประมาณปJ 
2560 แล�วเท
านั้น 
      ราคากลางของงานย%ายแนวท�อ ซ�อมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวง
หมายเลข 3 – บ%านเขาชีจรรย0 จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ) ในการประกวดราคาจ%างด%วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ครั้งนี้ เปBนเงินท้ังสิ้น 8,834,990.-บาท (เงินแปดล%านแปดแสนสามหม่ืนสี่พันเก%าร%อย
เก%าสิบบาทถ%วน) รวมภาษีมูลค
าเพ่ิม 

 13.2  เม่ือ  กปภ.  ได%คัดเลือกผู%มีสิทธิเสนอราคารายใดให%เปBนผู%รับจ%าง และได%ตกลงจ%างตามการ
ประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0แล%ว  ถ%าผู%รับจ%างจะต%องสั่ง หรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ%างดังกล�าว
เข%ามาจากต�างประเทศ และของนั้นต%องนําเข%ามาโดยทางเรือในเส%นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให%บริการรับ
ขนได%ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู%มีสิทธิเสนอราคา  ซ่ึงเปBนผู%รับจ%างจะต%องปฏิบัติตาม
กฎหมายว�าด%วยการส�งเสริมการพาณิชย0นาวี  ดังนี้ 
                          (1)  แจ%งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข%ามาจากต�างประเทศ  ต�อกรมการขนส�งทางน้ําและ
พาณิชยนาวีภายใน   7  วัน   นับต้ังแต�วันท่ีผู%รับจ%างสั่งหรือซ้ือขายของมาจากต�างประเทศเว%นแต�เปBนของท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออ่ืนได% 
 (2) จัดการให%สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทยจาก
ต�างประเทศมายังประเทศไทย  เว%นแต�จะได%รับอนุญาตจากกรมการขนส�งทางน้ําและพาณิชยนาวี ให%บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย  ซ่ึงจะต%องได%รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปBนของท่ีรัฐมนตรี ว�า
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                            (3) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู%รับจ%างจะต%องรับผิดตามกฎหมายว�าด%วยการ
ส�งเสริมการพาณิชย0นาวี 
 13.3 ผู%ประสงค0จะเสนอราคา  ซ่ึงได%ยื่นเอกสารประกวดราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ต�อ 
กปภ.แล%วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได%  และเม่ือได%รับการคัดเลือกให%เปBนผู%มีสิทธิเสนอราคาแล%ว 
ต%องเข%าร�วมเสนอราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในข%อ 4.7(4) (5) (6) และ (7)  มิฉะนั้น 
กปภ. จะริบหลักประกันซองจํานวนร%อยละ  2.5  ของวงเงินท่ีจัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร%องให%ชดใช%ความ
เสียหายอ่ืน (ถ%ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให%เปBนผู%ท้ิงงานได% หากมีพฤติกรรมเปBนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�าง
เปBนธรรม 
 13.4  ผู%มีสิทธิเสนอราคาซ่ึง กปภ.  ได%คัดเลือกแล%ว ไม�ไปทําสัญญาหรือข%อตกลงภายในเวลาท่ี 
กปภ. กําหนด  ดังระบุไว%ในข%อ 7.  กปภ.  จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร%องจากผู%ออกหนังสือคํ้าประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร%องให%ชดใช%ความเสียหายอ่ืน (ถ%ามี)  รวมท้ังพิจารณาให%เปBนผู%ท้ิงงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 13.5  กปภ.สงวนสิทธิ ท่ีจะแก%ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข%อกําหนดในแบบสัญญาให%เปBนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด   (ถ%ามี)    
 14.  การปรับราคาค
างานก
อสร�าง 
            การปรับราคาค�างานก�อสร%างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข%อ 1.7  จะนํามาใช%ในกรณีท่ีค�า
งานก�อสร%างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการดังต�อไปนี้.- 
   ตามหลักเกณฑ0และสูตรท่ีปรับราคาในรายละเอียดการจ�ายเงิน กําหนดวันแล%วเสร็จ และกําหนด
ส�งมอบงาน แนบท%ายประกาศนี้  

10./สูตรการปรับ.... 
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 สูตรการปรับราคา (สูตรค�า K)  จะต%องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว%ในวันแล%วเสร็จตามท่ีกําหนดไว%ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี กปภ.ได%ขยายออกไป โดยจะใช%สูตรของทางราชการท่ีได%ระบุในข%อ 1.7 
 
 15. มาตรฐานฝJมือช
าง 
     เม่ือ  กปภ.  ได%คัดเลือกผู%มีสิทธิเสนอราคารายใดให%เปBนผู%รับจ%าง   และได%ตกลงจ%างก�อสร%างตาม
ประกาศนี้แล%ว   ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องตกลงว�า ในการปฏิบัติงานก�อสร%างดังกล�าว  ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องมี
และใช%ผู%ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ{มือช�างจาก  กรมพัฒนาฝ{มือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  หรือผู%มีคุณวุฒิบัตร
ระดับ  ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท�า จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรองให%เข%ารับราชการได%ในอัตราไม�ตํ่า
กว�าร%อยละ 10 ของแต�ละสาขาช�าง จํานวนอย�างน%อย 1 คน  ในแต�ละสาขาช�างดังต�อไปนี้.- 
                       15.1  ช�างไม%ก�อสร%าง    15.4  ช�างฉาบปูน 

             15.2  ช�างท�อและสุขภัณฑ0        15.5  ช�างเชื่อมไฟฟ�า  
        15.3  ช�างก�ออิฐ                 15.6  ช�างเชื่อมแก�ส 

 16.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
    ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร%าง ผู%รับจ%างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ0ท่ีกฎหมายและระเบียบได%
กําหนดไว%โดยเคร�งครัด 
          

การประปาส
วนภูมิภาค 

 
                                            วันท่ี         สิงหาคม พ.ศ.2560 
 
 
 
 


