รางประกาศการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.1-

/2560

เรื่อง ประกวดราคาจ%างเหมางานย%ายแนวทอ ซอมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวง
หมายเลข 3-บ%านเขาชีจรรย0 จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ) ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0
(e-Auction)
--------------------------ด%วยการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) โดยการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค0จะประกวด
ราคาจ%างเหมางานยายแนวทอ ซอมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บานเขา
ชีจรรย# จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ) ราคากลางของงานกอสร%างในการประกวดราคา
ครั้งนี้เปBนเงินทั้งสิ้น 8,834,990.- บาท (เงินแปดล%านแปดแสนสามหมื่นสี่พันเก%าร%อยเก%าสิบบาทถ%วน)
ผูประสงค#จะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปBนผู%มีอาชีพรับจ%างงานที่ประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ดังกลาว
2. ไมเปBนผู%ที่ถูกระบุชื่อไว%ในบัญชีรายชื่อผู%ทิ้งงานของทางราชการและได%แจ%งเวียนชื่อแล%ว
3. ไมเปBนผู%ได%รับเอกสิทธิ์หรือความคุ%มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เว%นแตรัฐบาลของ
ผู%ประสงค0จะเสนอราคาได%มีคําสั่งให%สละสิทธิ์ความคุ%มกันเชนวานั้น
4. ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องผานการคัดเลือกผู%มีคุณสมบัติเบื้องต%นในการจ%างกอสร%างของ
กปภ. ชั้น 1-๕ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักเกณฑ#การขึ้นทะเบียนผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตนในการรับจางงานกอสรางของ กปภ. ตามหลักเกณฑ#แนบทายประกาศประกวดราคา
5. ไมเปBนผู%มีผลประโยชน0รวมกันกับผู%ประสงค0จะเสนอราคารายอื่นที่เข%าเสนอราคาให%แก กปภ.
ณ วันประกาศประกวดราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 หรือไมเปBนผู%กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปBนธรรมในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ครั้งนี้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข%าเปBนคูสัญญาต%องไมอยูในฐานะเปBนผู%ไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกต%องครบถ%วนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข%าเปBนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งได%ดําเนินการจัดซื้อจัดจ%าง
ด%วยระบบอิเล็กทรอนิกส0 (e-Government Procurement:e-GP) ต%องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส0ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต0ศูนย0ข%อมูลจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐ
8. คูสัญญาต%องรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เว%นแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปBนเงินสดก็ได%
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา
กําหนดดูสถานที่กอสร%าง ในวันที่
11.00 น. ณ การประปาสวนภูมิภาคสาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ)

2/การดู …............

-2การดูสถานที่ กอสร%างเปBน ภาระ/หน%าที่ ความรั บผิด ชอบของผู%ซื้อเอกสารประกวดราคา ที่จะไปดู
สถานที่กอสร%างด%วยตนเอง และ/หรือจะดูสถานที่กอสร%างหรือไมก็ได%โดย กปภ. จะถือวาผู%ซื้อเอกสารประกวด
ราคาได%ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปXญหาตาง ๆ อยางดีแล%ว เมื่อมีอุปสรรคและปXญหาในเวลาทํางาน
จะนํามาอ%างให%พ%นความรับผิด และ/หรือจะยกเปBนข%อตอสู%กับ กปภ.ในภายหลังไมได%
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ในวันที่
ระหวางเวลา
ถึงเวลา
ณ ห%องยื่นซอง(อาคารเกาพัฒนาคุณภาพน้ําประปา)
การประปาสวนภูมิภาคเขต 1
ผู%สนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ในราคาชุดละ
10,700.-บาท ( คาเอกสาร 10,000.-บาท ภาษี มูล คาเพิ่ ม 700.-บาท)ได%ที่งานพั สดุ และบัญ ชีทรัพย0สิ น
การประปาสวนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ 160 ม.2 ต.บ%านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ระหวางวันที่
ถึงวันที่
ในวันและเวลาทําการ สําหรับวันสุดท%ายจะติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารฯ ได%ในเวลา 08.30 –
15.00 น. เทานั้น ผู%ซื้อเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 เมื่อชําระเงินแล%ว กปภ. จะไมคืน
ให%
ผู%สนใจสอบถามข%อมูลเพิ่มเติมได%ทางโทรศัพท0หมายเลข 0-3827-5818-9 ตอ 141 ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ.2560

(นายวัฒนา กิติโสภากูล)
หัวหน%างาน 8 งานโครงการกอสร%าง 3
ประธานคณะกรรมการฯ

เอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 เลขที่ กปภ.ข.1- /2560
งานยายแนวทอ ซอมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 –บานเขาชีจรรย#
จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ)
ตามประกาศการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.1- /2560
ลงวันที่......................................
-------------------ด%วยการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) โดยการประปาสวนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค0จะประกวดราคา
จ%างเหมางานยายแนวทอ ซอมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บานเขา
ชีจรรย# จั งหวั ดชลบุ รี 8.100 กิ โลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ) ด%วยวิธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส0 (e-Auction)
ณ สํานักงานบริการลูกค%า กสท. ชลบุรี โดยมีข%อแนะนําและข%อกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข%อเสนอการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0
1.3 แบบใบแจ%งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0
1.5 แบบสัญญาจ%าง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินคาจ%างลวงหน%า
(4) หลักประกันผลงาน
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผู%ประสงค0จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน0รวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.10 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสร%างตาม BOQ (Bill Of Quantities)

รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะ
เสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อใหประชาชนตรวจดูได
…..........................................ฯลฯ …...................................................................

2/2. คุณสมบัติ........

-22. คุณสมบัติของผูประสงค#จะเสนอราคา
2.1
ผู% ป ระสงค0 จ ะเสนอราคาต% อ งเปB น ผู% มี อ าชี พ รั บ จ% า งงานที่ จ ะประกวดราคาจ% า ง
ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0
2.2 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องไมเปBนผู%ที่ถูกระบุชื่อไว%ในบัญชีรายชื่อผู%ทิ้งงานของทางราชการ
และได%แจ%งเวียนชื่อแล%ว หรือไมเปBนผู%ที่ได%รับผลของการสั่งให%เปBนนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปBนผู%ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องไมเปBนผู%มีผลประโยชน0รวมกันกับผู%ประสงค0จะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือต%องไมเปBนผู%มีผลประโยชน0รวมกันกับผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส0 ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 หรือไมเปBนผู%กระทําการอันเปBนการ ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม
ตามข%อ 1.8
2.4 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องไมเปBนผู%ได%รับเอกสิทธิ์หรือความคุ%มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเว%นแตรัฐบาลของผู%ประสงค0จะเสนอราคาได%มีคําสั่งให%สละสิทธิ์และความคุ%มกันเชนวานั้น
2.5 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องผานการคัดเลือกผู%มีคุณสมบัติเบื้องต%นในการจ%างกอสร%างของ
กปภ.ชั้น1-๕ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักเกณฑ#การขึ้นทะเบียนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ในการรับจางงานกอสรางของ กปภ. ตามหลักเกณฑ#แนบทายประกาศประกวดราคา
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข%าเปBนคูสัญญาต%องไมอยูในฐานะเปBนผู%ไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกต%องครบถ%วนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข%าเปBนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งได%ดําเนินการจัดซื้อจัดจ%าง
ด%วยระบบอิเล็กทรอนิกส0 (e-Government Procurement : e-GP) ต%องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส0ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต0ศูนย0ข%อมูลจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐ
2.8 คูสัญญาต%องรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เว%นแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปBนเงินสดก็ได%
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปBน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผู%ประสงค0จะเสนอราคาเปBนนิติบุคคล
• ห%างหุ%นสวนสามัญ หรือห%างหุ%นสวนจํากัด ให%ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ%นสวนผู%จัดการ ผู%มีอํานาจควบคุม (ถ%ามี) พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง (หนังสือ
รับรองออกให%ไมเกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นซอง)
• บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให% ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห0สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู%จัดการ ผู%มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู%ถือหุ%นราย
ใหญ พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง (หนังสือรับรองออกให%ไมเกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นซอง)
(2) ในกรณี ผู% ป ระสงค0 จ ะเสนอราคาเปB น บุ ค คลธรรมดาหรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช
นิติบุคคล ให%ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู%นั้น สําเนาข%อตกลงที่แสดงถึงการเข%าเปBนหุ%นสวน(ถ%ามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู%เปBนหุ%นสวน พร%อมทั้งรับรองสําเนาถูกต%อง

3/(๓) ในกรณี................

-3(3) ในกรณีผู%ประสงค0จะเสนอราคาเปBนผู%ประสงค0จะเสนอราคารวมกันในฐานะเปBน
ผู% ร วมค% า ให% ยื่ น สํ า เนาสั ญ ญาของการเข% า รวมค% า สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู% ร วมค% า และในกรณี
ที่ผู%เข%ารวมค%าฝfายใดเปBนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให%ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู%รวมค%าฝfายใดเปBนนิติ
บุคคล ให%ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว%ใน (1)
(4) หนังสือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย0 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.20
(5) สําเนาหนังสือ ตามข%อ 2.5
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได%ยื่นตามแบบในข%อ 1.9 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0โดยต%องลงนาม
พร%อมประทับตรา (ถ%ามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปgดอากรแสตมปhตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู%ประสงค0จะเสนอ
ราคามอบอํานาจ ให%บุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง (ตามข%อ 5)
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสร%างพร%อมทั้งรับรองสําเนาถูกต%อง (ให%ใช%กรณีที่มีการ
กําหนดผลงาน)
(5) บัญชีรายการกอสร%าง (หรือใบแจ%งปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นข%อเสนอการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ได%ยื่น ตามแบบในข%อ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องยื่นข%อเสนอตามแบบที่กําหนดไว%ในเอกสารประกวดราคาจ%าง
ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต%องกรอกข%อความให%ถูกต%องครบถ%วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู%ประสงค0จะเสนอราคา
ให%ชัดเจน
4.2 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาจะต%องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสร%างให%ครบถ%วน
4.3 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาจะต%องเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 150 วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงค#จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาจะต%องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ%างให%แล%วเสร็จ
ไมเกิน 9๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ%าง หรือวันที่ได%รับหนังสือแจ%งจาก กปภ. ให%เริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให%ถี่ถ%วนและเข%าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตก
ลงยื่นข%อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ%าง ด%วยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส0
4.6 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาจะต%องยื่นเอกสารประกวดราคาจ%าง ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0
จาหน%าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว%ที่หน%าซองวา “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส0 เลขที่ กปภ.ข.1-………/2560” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที _________ระหวางเวลา _________ถึง ________ ณ ห%องยื่นซอง(อาคาร
เกาพัฒนาคุณภาพน้ําประปา) การประปาสวนภูมิภาคเขต 1

4/เมื่อพ%น.............

-4เมื่อพ%นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0แล%ว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู%ประสงค0จะเสนอราคาแตละ
รายวาเปB น ผู% ป ระสงค0 จ ะเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน0 ร วมกั น กั บ ผู% ป ระสงค0 จ ะเสนอราคารายอื่ น หรื อ เปB น ผู% มี
ผลประโยชน0รวมกันระหวางผู%ประสงค0จะเสนอราคากับผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส0ตามข%อ1.8 (1) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0หรือไม พร%อมทั้งตรวจสอบข%อเสนอตามข%อ 3.2 และแจ%ง
ผู%ประสงค0จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย0ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่น
ใดที่มีหลักฐานวา ผู%ประสงค0จะเสนอราคารับทราบแล%ว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส0วา มีผู%ประสงค0จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปBนการขัดขวางการ แขงขันราคา
อยางเปBนธรรมตามข%อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู%ประสงค0จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเปBนผู%มีสิทธิเสนอราคา และ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู%ประสงค0จะเสนอราคาหรือผู%มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวเปBนผู%ทิ้งงาน
ผู%ประสงค0จะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องต%น เพราะเหตุเปBนผู%ประสงค0จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน0รวมกันกับผู%ประสงค0จะเสนอราคารายอื่น หรือเปBนผู%มีผลประโยชน0รวมกันระหวาง ผู%ประสงค0จะเสนอ
ราคากับผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส0 ณ วันประกาศประกวดราคาจ%าง ด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 หรือ
เปBนผู%ประสงค0จะเสนอราคาที่กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม หรือเปBนผู%ประสงค0จะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางด%านเทคนิคอาจอุทธรณ0คําสั่งดังกลาว ตอหัวหน%าหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วัน นับแตวันที่ได%รับแจ%งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ0ของหัวหน%าหนวยงานที่จัดหาให%ถือ
เปBนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจ% า งด% ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส0ประสบข%อขัดข%อง จนไมอาจดําเนินการตอไปให%แล%วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว% คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให%ผู%แทนผู%มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแก%ไขข%อขัดข%องแล%ว จะให%ดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่ค%างอยูภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตต%องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว%นแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแล%วเสร็จได%โดยงายหรือข%อขัดข%อง
ไมอาจแก%ไขได% ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและ
สถานที่ เพื่อเริ่มต%นกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจ%งให%ผู%มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อให%การประกวดราคาฯเกิดประโยชน0สูงสุดตอ กปภ.
4.7 ผู%ประสงค0จะเสนอราคาที่ได%รับการคัดเลือกให%เปBนผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว%ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ%างด%วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส0 ที่ได%ยื่นมาพร%อมกับซองข%อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 จะต%องเริ่มต%นที่
8,834,990.-บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
(3) ราคาที่เสนอจะต%องเปBนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ(ถ%ามี) รวมคาใช%จาย
ทั้งปวงไว%ด%วยแล%ว
(4) ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทน จะต%องมาลงทะเบียนเพื่อเข%าสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
5/(5.)ผู%มีสิทธิ.............

-5(5) ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทนที่มาลงทะเบียนแล%ว ต%อง LOG IN เข%าสูระบบ
(6) ผู%มีสิทธิเสนอราคาหรือผู%แทน ที่ LOG IN แล%ว จะต%องดําเนินการเสนอราคา
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 จะต%องต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต%องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมน%อยกวาครั้งละ 10,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯและการเสนอลดราคาครั้ ง ถั ด ๆไปต% อ งเสนอลดราคาครั้ ง ละไมน% อ ยกวา 10,000.-บาท
จากราคาครั้งสุดท%ายที่เสนอลดแล%ว
(7) ห%ามผู%มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล%ว
จะต%องยืนยันราคาตอผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส0 ราคาที่ยืนยันจะต%องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8)ผู%มีสิทธิเสนอราคาที่ได%รับคัดเลือกให%เปBนผู%ชนะราคา ต%องรับผิดชอบคาใช%จายในการ
ให%บริการเสนอราคาและคาใช%จายในการเดินทางของผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส0 ทั้งนี้จะแจ%งให%ทราบใน
วันเสนอราคา
(9) ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องมาเสนอราคาในวันที่ _________ตั้งแตเวลา
น.
เปBนต%นไป ทั้งนี้ จะแจ%งนัดหมายตามแบบแจ%งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให%ทราบตอไป
(10) ผู%มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข%าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู%ให%บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส0 ที่แสดงไว%ในเว็บไซต0 www.gprocurement.go.th และผู%มีสิทธิเสนอราคา
ต%องทําการทดสอบวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต0ของผู%ให%บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส0 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปBนต%นไป
5. หลักประกันซอง
ผู%ประสงค0จะเสนอราคาต%องวางหลักประกันซองพร%อมกับการยื่นซองเอกสารทางด%านเทคนิ ค
จํานวน 441,749.50 บาท (เงินสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร%อยสี่สิบเก%าบาทห%าสิบสตางค0) โดยหลักประกันซอง
จะต%องมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองข%อเสนอทางด%านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยหลักประกันให%ใช%อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายแก กปภ.โดยเปBนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด%านเทคนิค หรือกอน
หน%านั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (สําหรับเช็คที่ธนาคารสั่งจายตางท%องที่ หากจะต%องเสียคาใช%จายอื่น
ใดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู%ขอใช%เช็คจะต%องเปBนผู%ชําระเองทั้งสิ้น)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ในข%อ 1.6(1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย0 ที่ได%รับอนุญาตให%ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย0และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได%แจ%ง
เวียนชื่อให%สวนราชการตาง ๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข%อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข%อนี้ กปภ.จะคืนให%ผู%ประสงค0จะเสนอราคาหรือผู%ค้ําประกันภายใน 15
วัน นับถัดจากวันที่ได%พิจารณาในเบื้องต%นเรียบร%อยแล%ว เว%นแตผู%มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว%ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนให%ตอเมื่อได%ทําสัญญาหรือข%อตกลง หรือเมื่อผู%มีสิทธิเสนอราคาได%พ%นจากข%อผูกพันแล%ว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
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-66. หลักเกณฑ#และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ครั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาตัดสินด%วย
ราคารวม
6.2 หากผู%ประสงค0จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกต%องตามข%อ 2. หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกต%องหรือไมครบถ%วนตามข%อ 3.หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ไม
ถูกต%องตามข%อ 4. แล%ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาข%อเสนอของ ผู%ประสงค0จะเสนอราคารายนั้น
เว%นแตเปBนข%อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน%อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ%างด%วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปBนประโยชน0ตอ
กปภ. เทานั้น
6.3 กปภ. สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผู%ประสงค0จะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผู%ประสงค0จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู%รับเอกสารประกวดราคาจ%างด%วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ของ กปภ.
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ%างด%วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ที่เปBนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให%เกิดการได%เปรียบเสียเปรียบระหวาง ผู%ประสงค0จะเสนอ
ราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 หรือในการทํา สัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิให%ผู%ประสงค0จะเสนอราคาชี้แจงข%อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข%อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข%องกับผู%ประสงค0จะเสนอราคาได% กปภ. มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกต%อง
6.5 กปภ. ทรงไว%ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได% และอาจพิจารณาเลือกจ%างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจ% า งด% วยวิธี การทางอิเ ล็กทรอนิกส0 โดยไมพิจ ารณาจั ด จ%า งเลยก็ ได% สุ ด แตจะพิจ ารณา ทั้ งนี้ เพื่ อ
ประโยชน0ของทาง กปภ. เปBนสําคัญ และก็ให%ถือวาการตัดสินของ กปภ. เปBนเด็ดขาด ผู%ประสงค0จะเสนอราคาหรือ
ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร%องคาเสียหายใดๆ มิได% รวมทั้ง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ%างด%วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 และลงโทษผู%มีสิทธิเสนอราคาเปBนผู%ทิ้งงาน ไมวาจะเปBนผู%มีสิทธิเสนอราคาที่ได%รับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได%วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปBนเท็จ
หรือใช%ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปBนต%น
ในกรณีที่ผู%มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได%วาไมอาจดําเนินการ
ตามสัญญาได% คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ.จะให%ผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ให%เชื่อได%วาผู%มีสิทธิเสนอราคา สามารถดําเนินการตามการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ให%เสร็จ
สมบูรณ0 หากคําชี้แจงไมเปBนที่รับฟXงได% กปภ. มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข%อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0
วาผู%ประสงค0จะเสนอราคาที่ได%รับการคัดเลือกเปBนผู%มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน0รวมกันกับผู%มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่ น หรื อเปB น ผู% มีผลประโยชน0 ร วมกั น ระหวางผู%มีสิ ทธิ เสนอราคากั บ ผู%ให% บ ริ การตลาดกลางอิ เ ล็ กทรอนิ กส0
ณ วันประกาศประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 หรือเปBนผู%มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปBน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรมตามข%อ 1.8 กปภ. มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู%มีสิทธิเสนอราคาดังกลาว
และ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู%มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปBนผู%ทิ้งงาน
7/การทํา............

-77. การทําสัญญาจาง
ผู%ชนะการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 (ผู%รับจ%าง) จะต%องทําสัญญาจ%างตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข%อ 1.5 กับ กปภ. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได%รับแจ%งและจะต%องวางหลักประกัน
สัญญาเปBนจํานวนเงินเทากับร%อยละ 5 ของราคาคาจ%างที่ประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ได% ให%
กปภ.ยึดถือไว%ในขณะทําสัญญา โดยใช%หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายให%แก กปภ. โดยเปBนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหน%านั้นไมเกิน
3 วันทําการของทางราชการ (สําหรับเช็คที่ธนาคารสั่งจายตางท%องที่ หากจะต%องเสียคาใช%จายอื่นใดเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู%ขอใช%เช็คจะต%องเปBนผู%ชําระเองทั้งสิ้น)
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข%อ
1.6 (2)
7.4หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย0ที่ได%รับอนุญาตให%ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย0และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได%แจ%ง
ชื่อเวียนให%สวนราชการตางๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข%อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให% โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพ%นจากข%อ
ผูกพันตามสัญญาจ%างแล%ว
8. คาจางและการจายเงิน
กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจายเงินตามการแบงงวดงานใช%ข%อ 8.1
กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจายเงินแบบแบงจายตามผลงานใช%ข%อ 8.2
ข%อ 8.1 กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจายเงินตามการแบงงวดงาน
กปภ. จะจายเงินคาจ%างโดยแบงออกเปBน ....-..... งวด ดังรายละเอียดปรากฏในการแบงงวดงาน
และการจายเงินแนบท%ายประกาศนี้
ข%อ 8.2 กรณีจ%างแบบราคาเหมารวมและจายเงินแบบแบงจายตามผลงาน
ข%อ 8.2.1 เปBนการจ%างแบบราคาเหมารวม โดยแบงงวดการเงินระยะเวลาไมน%อยกวา
…30… วัน และเบิกจายตามผลงานที่ผู%รับจ%างได%ดําเนินการไปแล%วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบการ
จายเงินนี้จะจายเงินให%ไมเกินจํานวนเงินแตละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาคากอสร%างซึ่งผู%วาจ%างและ
ผู%รับจ%างได%ตกลงกําหนดปริมาณ และราคาให%เหมาะสมสอดคล%องกับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ
โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู%วาจ%างเปBนฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาคากอสร%างดังกลาว หากมีข%อ
ขัดแย%งในการ ปรับปริมาณงานและราคาคากอสร%างดังกลาว ผู%รับจ%างตกลงที่จะถือปฏิบัติตามความเห็นของผู%
วาจ%าง และให%ถือเปBนที่สิ้นสุดและเมื่อผู%รับจ%างได%ปฏิบัติงานแล%วเสร็จเรียบร%อยครบถ%วนถูกต%องตามสัญญาทุก
ประการ และคณะกรรมการตรวจการจ%างได%ดําเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท%ายเรียบร%อยแล%ว ผู%วาจ%างก็จะ
จายเงินที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา
ข%อ 8.2.2 การจายเงินแตละงวด จะจายเมื่อผู%รับจ%างเสนอขอเบิก ซึ่งผู%รับจ%างจะต%อง
เสนอขอสงงานและเบิกเงินตอผู%วาจ%าง โดยสงปริมาณงานและราคาที่ได%กอสร%างจริงให%ผู%ควบคุมงานตรวจสอบ
ความถูกต%อง และผู%วาจ%างจะหักเงินจํานวนร%อยละ.....10.… (สิบ) ของเงินที่ต%องจายในงวดนั้น เพื่อประกันผลงาน
ผู%รับจ%างมี สิทธิขอเบิกเงินประกันผลงานแตละงวดคืน โดยผู%รั บจ%างจะต% องวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร กปภ. หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
อื่นให% กปภ.เพื่อเปBนหลักประกันแทนได% ผู%วาจ%างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกลาวให%แก
ผู%รับจ%างพร%อมกับการจายเงินงวดสุดท%าย
๘./ข%อ ๘.๒.๓.........................

-๘ข%อ 8.2.3 กปภ. จะชําระคาจ%างโดยวิธีโอนเงินเข%าบัญชีเงินฝากของผู%รับจ%าง ทั้งนี้
ผู%รับจ%างต%องนําสําเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อและเลขที่บัญชีแจ%ง กปภ.กอนวันทําสัญญา
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจ%างข%อ16. จะกําหนดในอัตราร%อยละ 0.25 ของคาจ%างตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู%ชนะการประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 ซึ่งได%ทําข%อตกลงเปBนหนังสือ หรือทํา
สัญญาจ%างตามแบบดังระบุในข%อ 1.5 แล%วแตกรณี จะต%องรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจ%างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมน%อยกวา 2 ป{ นับถัดจากวันที่ กปภ. ได%รับมอบงาน โดยผู%รับจ%างต%องรีบจัดการซอมแซม
แก%ไขให%ใช%การได%ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได%รับแจ%งความชํารุดบกพรอง ยกเวน ทอ-อุปกรณ# และ
เครื่องสูบน้ําจะตองเขาดําเนินการซอมแซมแกไขภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังไดรับแจง
11. การจายเงินลวงหนา
ผู%มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหน%าในอัตราไมเกินร%อยละ 15 ของราคาคาจ%าง
ทั้งหมดแตทั้งนี้จะต%องสงมอบหลักประกันเงินลวงหน%าเปBนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศ ตามแบบดังระบุในข%อ 1.6 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย0
ที่ได%รับอนุญาตให%ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย0 และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งได%แจ%งชื่อเวียนให%สวนราชการตาง ๆ ทราบแล%ว โดยอนุโลม ให%ใช%ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในข%อ 1.6 (3) ให%แก กปภ. กอนการรับชําระเงินลวงหน%านั้น
11.1 ผู%รับจ%างที่ประสงค0จะรับเงินลวงหน%าต%องยื่นความจํานงกับ กปภ. ภายใน 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
11.2 กปภ. จะหักเงินคางานชดใช%เงินลวงหน%าทุกครั้งที่มีการรับเงินสด โดยหักเงิน ครั้งละ
15 % ของเงินคางานในงวดนั้นๆ โดยเริ่มหักเงินตั้งแตเงินคางานงวดแรกเปBนต%นไป จนกวาจะครบตามจํานวน
เงินลวงหน%า ที่ผู%รับจ%างได%รับไป
11.3 ในกรณีที่มีการหักเงินชดใช%คืนตามข%อ 11.2 จนถึงงวดสุดท%ายแล%วยังไมครบจํานวนเงิน
ลวงหน%าที่ผู%รับจ%างขอรับไป กปภ. จะหักเงินสวนที่ยังไมครบจํานวนนั้นทั้งหมดจากเงินคางานงวดสุดท%ายและ/หรือ
จากหลักประกัน การเบิกเงินลวงหน%า
12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กปภ.จะหักเงินจํานวนร%อยละ 10 ของเงินที่ต%องจายในงวดนั้น เพื่อ
เปBนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต%องถูกหักไว%ทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 เดือน (สําหรับสัญญาที่เปBนราคา
ตอหนวย) หรือของคาจ%างทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปBนราคาเหมารวม)
ผู% รั บ จ% า งมี สิ ทธิ ที่จ ะขอเงิ น ประกั น ผลงานคื น โดยผู% รั บ จ% า งจะต% องวางหนั งสื อค้ํ า ประกั น ของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข%อ 1.6 (4) หรือหนังสือค้ํา
ประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย0ที่ได%รับอนุญาตให%ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย0
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได%แจ%งชื่อเวียนให%หนวยงานตางๆ ทราบ
แล%วโดยอนุโลมให%ใช%ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข%อ 1.6 (4) มาวางไว%ตอ กปภ. เพื่อเปBนหลักประกันแทน
ก็ได%
กปภ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวให%แกผู%รับจ%างพร%อม
กับการจายเงินงวดสุดท%าย

๙./๑๓.ข%อสงวนสิทธิ..............................

-๙13. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 เงินคาจ%างสําหรับงานจ%างครั้งนี้ ได%มาจากงบกลางป{งบประมาณ 2560 (ย%ายแนวทอ)
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินรายได% กปภ.
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กปภ.ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณปJ
2560 แลวเทานั้น
ราคากลางของงานย% า ยแนวทอ ซอมแซมและปรั บ ปรุ งถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวง
หมายเลข 3 – บ%านเขาชีจรรย0 จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ) ในการประกวดราคาจ%างด%วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ครั้งนี้ เปBนเงินทั้งสิ้น 8,834,990.-บาท (เงินแปดล%านแปดแสนสามหมื่นสี่พันเก%าร%อย
เก%าสิบบาทถ%วน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
13.2 เมื่อ กปภ. ได%คัดเลือกผู%มีสิทธิเสนอราคารายใดให%เปBนผู%รับจ%าง และได%ตกลงจ%างตามการ
ประกวดราคาจ%างด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0แล%ว ถ%าผู%รับจ%างจะต%องสั่ง หรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ%างดังกลาว
เข%ามาจากตางประเทศ และของนั้นต%องนําเข%ามาโดยทางเรือในเส%นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให%บริการรับ
ขนได%ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู%มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งเปBนผู%รับจ%างจะต%องปฏิบัติตาม
กฎหมายวาด%วยการสงเสริมการพาณิชย0นาวี ดังนี้
(1) แจ%งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเข%ามาจากตางประเทศ ตอกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผู%รับจ%างสั่งหรือซื้อขายของมาจากตางประเทศเว%นแตเปBนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออื่นได%
(2) จัดการให%สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เว%นแตจะได%รับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ให%บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะต%องได%รับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปBนของที่รัฐมนตรี วา
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว%นให%บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู%รับจ%างจะต%องรับผิดตามกฎหมายวาด%วยการ
สงเสริมการพาณิชย0นาวี
13.3 ผู%ประสงค0จะเสนอราคา ซึ่งได%ยื่นเอกสารประกวดราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0ตอ
กปภ.แล%วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได% และเมื่อได%รับการคัดเลือกให%เปBนผู%มีสิทธิเสนอราคาแล%ว
ต%องเข%ารวมเสนอราคาด%วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส0 ตามเงื่อนไขที่กําหนดในข%อ 4.7(4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
กปภ. จะริบหลักประกันซองจํานวนร%อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร%องให%ชดใช%ความ
เสียหายอื่น (ถ%ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให%เปBนผู%ทิ้งงานได% หากมีพฤติกรรมเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปBนธรรม
13.4 ผู%มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง กปภ. ได%คัดเลือกแล%ว ไมไปทําสัญญาหรือข%อตกลงภายในเวลาที่
กปภ. กําหนด ดังระบุไว%ในข%อ 7. กปภ. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร%องจากผู%ออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร%องให%ชดใช%ความเสียหายอื่น (ถ%ามี) รวมทั้งพิจารณาให%เปBนผู%ทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ
13.5 กปภ.สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะแก% ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไขหรื อ ข% อ กํ า หนดในแบบสั ญ ญาให% เ ปB น ไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ%ามี)
14. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสร%างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข%อ 1.7 จะนํามาใช%ในกรณีที่คา
งานกอสร%างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังตอไปนี้.ตามหลักเกณฑ0และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียดการจายเงิน กําหนดวันแล%วเสร็จ และกําหนด
สงมอบงาน แนบท%ายประกาศนี้
10./สูตรการปรับ....

-10สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะต%องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว%ในวันแล%วเสร็จตามที่กําหนดไว%ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กปภ.ได%ขยายออกไป โดยจะใช%สูตรของทางราชการที่ได%ระบุในข%อ 1.7
15. มาตรฐานฝJมือชาง
เมื่อ กปภ. ได%คัดเลือกผู%มีสิทธิเสนอราคารายใดให%เปBนผู%รับจ%าง และได%ตกลงจ%างกอสร%างตาม
ประกาศนี้แล%ว ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องตกลงวา ในการปฏิบัติงานกอสร%างดังกลาว ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องมี
และใช%ผู%ผานการทดสอบมาตรฐานฝ{มือชางจาก กรมพัฒนาฝ{มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรือผู%มีคุณวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให%เข%ารับราชการได%ในอัตราไมต่ํา
กวาร%อยละ 10 ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางน%อย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้.15.1 ชางไม%กอสร%าง
15.4 ชางฉาบปูน
15.2 ชางทอและสุขภัณฑ0
15.5 ชางเชื่อมไฟฟ‚า
15.3 ชางกออิฐ
15.6 ชางเชื่อมแกƒส
16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสร%าง ผู%รับจ%างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ0ที่กฎหมายและระเบียบได%
กําหนดไว%โดยเครงครัด
การประปาสวนภูมิภาค

วันที่

สิงหาคม พ.ศ.2560

