
                                                                            ร�างเอกสารประกวดราคาจ�างฯ 
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ประกาศการประปาส	วนภูมิภาคเขต 10 เลขท่ี กปภ.ข.10 ป......../2560 
                    เรื่อง  ประกวดราคาจ$างเหมานิติบุคคลเพ่ือบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต  
การประปาส	วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจําป/งบประมาณ 2561 ด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 (e-Auction)                        

------------------------------------------------------ 
ด$วยการประปาส	วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10) มีความประสงค3จะประกวดราคาจ$างเหมานิติ 

บุคคลเพ่ือบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส	วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจําป/งบประมาณ 2561 
ราคากลางของงานจ$างในการประกวดราคาครั้งนี้เปAนเงินท้ังสิ้น 2,542,320.00 บาท(รวมภาษีมูลค	าเพ่ิม) ด$วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3(e-Auction) 

ผู$มีสิทธิเสนอราคาจะต$องมีคุณสมบัติ ดังต	อไปนี้ 
1. ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องเปAนผู$มีอาชีพรับจ$างงานท่ีประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส3และต$องเปAนนิติบุคคล 
2. ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องไม	เปAนผู$ท่ีถูกระบุชื่อไว$ในบัญชีรายชื่อผู$ท้ิงงานของทางราชการ 

และได$แจ$งเวียนชื่อแล$ว หรือไม	เปAนผู$ท่ีได$รับผลการสั่งให$นิติบุคคลอ่ืนเปAนผู$ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.  ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องไม	เปAนผู$มีผลประโยชน3ร	วมกันกับผู$ประสงค3จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือต$องไม	เปAนผู$มีผลประโยชน3ร	วมกันกับผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3 ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 หรือไม	เปAนผู$กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแข	งขันราคาอย	างเปAน
ธรรมตามข$อ 1.8  

4. ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องไม	เปAนผู$ได$รับเอกสิทธิ์หรือความคุ$มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม	ยอม 
ข้ึนศาลไทยเว$นแต	รัฐบาลของผู$ประสงค3จะเสนอราคาได$มีคําสั่งให$สละสิทธิ์ความคุ$มกันเช	นว	า นั้น 
                         5. ต�องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส& 
ผลงานหลักคืองานบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตโดยเป,นสัญญาเดียว และแล�วเสร็จภายในอายุสัญญา     
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ เป,นเงิน 1,016,928.00 บาท และต�องเป,นคู�สัญญา
โดยตรงกับส�วนราชการหน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ินรัฐวิสาหกิจหรือ
หน�วยงานเอกชนท่ีการประปาส�วนภูมิภาคเช่ือถือ ยกเว�นผู�รับจ�างท่ีผ�านการข้ึนทะเบียนผู�มีคุณสมบัติในการ
รับงานก�อสร�างของการประปาส�วนภูมิภาค    
                    6. นิติบุคคลท่ีจะเข$าเปAนคู	สัญญา(ผู$ประสงค3จะเสนอราคา)ต$องไม	อยู	ในฐานะเปAนผู$ไม	แสดงบัญชี
รายรับรายจ	าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ	ายไม	ถูกต$องครบถ$วนในสาระสําคัญ 
 7. นิติบุคคลท่ีจะเข$าเปAนคู	สัญญา(ผู$ประสงค3จะเสนอราคา)กับหน	วยงานของรัฐซ่ึงได$ดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ$างด$วยระบบอิเล็กทรอนิกส3(e-Government Procurement : e-GP) ต$องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส3ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต3ศูนย3ข$อมูลจัดซ้ือจัดจ$าง 
 8. คู	สัญญา(ผู$ประสงค3จะเสนอราคา)ต$องรับและจ	ายเงินผ	านบัญชีธนาคาร เว$นแต	การจ	ายเงิน
แต	ละครั้งซ่ึงมีมูลค	าไม	เกินสามหม่ืนบาทคู	สัญญาอาจจ	ายเปAนเงินสดก็ได$ 
 
 

2/การดูสถานท่ี….. 
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                    กําหนดดูสถานท่ีก�อสร�าง ในวันท่ี...........-.........ระหว�างเวลา.............-………น. ถึงเวลา.......-………. น. 
ณ การประปาส�วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 
 

                 การดูสถานท่ีก	อสร$างเปAนภาระ/หน$าท่ี ความรับผิดชอบของผู$ซ้ือเอกสารประกวดท่ีจะไปดูสถานท่ี
ก	อสร$างด$วยตนเองและ/หรือจะดูสถานท่ีก	อสร$างหรือไม	ก็ได$ โดย กปภ.ข.10 จะถือว	าผู$ซ้ือเอกสารประกวดราคา
ได$ทราบสถานท่ี ตลอดจนอุปสรรคและปXญหาต	างๆ อย	างดีแล$ว เม่ือมีอุปสรรคและปXญหาในเวลาทํางานจะนํามา
อ$างให$พ$นความรับผิด และ/หรือ จะยกเปAนข$อต	อสู$กับ กปภ.ข.10 ในภายหลังไม	ได$ 
 

                  กําหนดย่ืนเอกสารประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส& ในวันท่ี……..-………   
ระหว�างเวลา..........-………… น. ถึงเวลา.........-………….. น. ณ ห�องรับซองประกวดราคา การประปาส�วน
ภูมิภาคเขต 10  

 

                    ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิได�รับการคัดเลือกให�เข�าเสนอราคา ในวันท่ี..........-……………  (แจ�งทาง
โทรสารเป,นรายตัว) และลงทะเบียนเพ่ือรับรหัสผ�าน (Password) ในวันประกวดราคาวันท่ี........... –………….. 
เวลา........ –…………  น. (หากไม�มาตามกําหนดจะไม�มีสิทธิเสนอราคาและจะถูกริบหลักประกันซอง)  

 

                     ประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส& ในวันท่ี...........-……… เวลา.....-…….. น. ประกาศ
ผลผู�ชนะการประกวดราคา ในวันท่ี...........-……………. 

 

สถานท่ีเสนอราคาอาจเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม หากมีผู�ย่ืนเสนอราคาจํานวน
มากกว�าจํานวนห�องเสนอราคา ท้ังนี้ขอให�ดูรายละเอียดสถานท่ีเคาะราคาตามท่ีแจ�งให�ทราบในใบขอแจ�ง
กําหนด วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา ตามแบบ บก.005 เป,นหลัก 

 

ผู�สนใจติดต�อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส& ในราคาชุดละ
......-…….. บาท (ค�าเอกสาร....... –……. บาท + ภาษีมูลค�าเพ่ิม.......-....... บาท) ได�ท่ีงานพัสดุฯ การประปา
ส�วนภูมิภาคเขต 10 เลขท่ี 158 หมู� 1 ต.นครสวรรค&ออก อ.ทุ�งเสล่ียม จ.นครสวรรค& 60000 ระหว�างวันท่ี
............-............ถึงวันท่ี...........-.......... เวลา..........–…………..น. ผู�ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส& เม่ือชําระเงินแล�ว กปภ.ข.10 จะไม�คืนให� ยกเว�นกรณีท่ี กปภ.ข.10 ยกเลิกโครงการ 
สําหรับผู�ซ้ือเอกสารไว�เดิมมีสิทธิรับเอกสารประกวดราคาจ�างฯ ครั้งท่ี 2 ได� โดยไม�ต�องเสียค�าใช�จ�ายใดๆ 

ผู�สนใจดูรายละเอียดได�ท่ีเว็บไซด& www.pwa.co.th หรือ www.gprocuerment.go.th 
หรือสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ทางโทรศัพท&หมายเลข (056) 255814-5 ต�อ 703-704 ในวันและเวลา
ราชการ 

 
 

                     
                       ประกาศ  ณ  วันท่ี                  พ.ศ. 2560 

 
 
 

                       (                               ) 
                         ผู�อํานวยการการประปาส�วนภูมิภาคเขต 10  



 

 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 (e-Auction) 
จ$างเหมานิติบุคคลเพ่ือบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส	วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย  
ประจําป/งบประมาณ 2561 ด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 (e-Auction) 
ตามประกาศการประปาส	วนภูมิภาคเขต 10 เลขท่ี กปภ.ข.10 ป......./2560  ลงวันท่ี.................. 

--------------------------------------------------------- 
                 การประปาส	วนภูมิภาคเขต 10 ซ่ึงต	อไปนี้เรียกว	า “กปภ.ข.10” มีความประสงค3จะ

ประกวดราคาจ$างเหมานิติบุคคลเพ่ือบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส	วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 
ประจําป/งบประมาณ 2561 ด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3(e-Auction) โดยมีข$อแนะนําและข$อกําหนด
ดังต	อไปนี้ 

                   1.  เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคา 
1.1  แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2  แบบใบย่ืนขอเสนอการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส& (ย่ืนพร�อมบัญชีเอกสารส�วน

ท่ี 1) 
1.3  แบบใบย่ืนขอเสนอการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส& (ย่ืนพร�อมบัญชีเอกสารส�วน

ท่ี 2) ดูรายละเอียดในข�อ 3.2(5) 
1.4  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 
1.5  แบบสัญญาจ$าง 
1.6  แบบหนังสือคํ้าประกัน  

                                (1)  หลักประกันซอง 
            (2)  หลักประกันสัญญา 
            (3)  หลักประกันการรับเงินค	าจ$างล	วงหน$า 
            (4)  หลักประกันผลงาน 

1.7  สูตรการปรับราคา (สูตรค	า K) 
1.8  บทนิยาม 

(1)  ผู$ประสงค3จะเสนอราคาหรือผู$มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน3ร	วมกัน 
     (2)  การขัดขวางการแข	งขันราคาอย	างเปAนธรรม 
1.9 แบบบัญชีเอกสาร 

  (1)   บัญชีเอกสารส	วนท่ี  1 
     (2)   บัญชีเอกสารส	วนท่ี  2 
1.11 วิธีการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 
1.12 แบบบัญชีรายชื่อวิศวกร/แบบหนังสือรับรองการเปAนวิศวกร 
1.13 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก	อสร$างตาม BOQ.(Bill of Quantities)(ราย 

ละเอียดการคํานวณราคากลางงานก	อสร$างเปAนการเปeดเผยให$ผู$ประสงค3จะเสนอราคาได$รู$ข$อมูลได$เท	าเทียมกัน
และเพ่ือให$ประชาชนตรวจดูได$) 

2.  คุณสมบัติของผู�ประสงค&จะเสนอราคา 
2.1 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องเปAนผู$มีอาชีพรับจ$างงานท่ีประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส3และต$องเปAนนิติบุคคล 
 

2/2.3 ผู$ประสงค3จะเสนอ........ 
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        2.2 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องไม	เปAนผู$ท่ีถูกระบุชื่อไว$ในบัญชีรายชื่อผู$ท้ิงงานของทางราชการ 
และได$แจ$งเวียนชื่อแล$ว หรือไม	เปAนผู$ท่ีได$รับผลการสั่งให$นิติบุคคลอ่ืนเปAนผู$ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ                                                                                          

2.3 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องไม	เปAนผู$มีผลประโยชน3ร	วมกันกับผู$ประสงค3จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือต$องไม	เปAนผู$มีผลประโยชน3ร	วมกันกับผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3 ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 หรือไม	เปAนผู$กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแข	งขันราคาอย	างเปAน
ธรรมตามข$อ 1.8  

2.4 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องไม	เปAนผู$ได$รับเอกสิทธิ์หรือความคุ$มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม	ยอม 
ข้ึนศาลไทยเว$นแต	รัฐบาลของผู$ประสงค3จะเสนอราคาได$มีคําสั่งให$สละสิทธิ์ความคุ$มกันเช	นว	า นั้น 
                         2.5 ต�องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส& 
ผลงานหลักคืองานบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตโดยเป,นสัญญาเดียว และแล�วเสร็จภายในอายุสัญญาไม�
น�อยกว�าร�อยละ 40 ของราคากลางของโครงการ เป,นเงิน 1,016,928.00 บาท และต�องเป,นคู�สัญญา
โดยตรงกับส�วนราชการหน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ินรัฐวิสาหกิจหรือ
หน�วยงานเอกชนท่ีการประปาส�วนภูมิภาคเช่ือถือ ยกเว�นผู�รับจ�างท่ีผ�านการข้ึนทะเบียนผู�มีคุณสมบัติในการ
รับงานก�อสร�างของการประปาส�วนภูมิภาค    

                            2.6 นิติบุคคลท่ีจะเข$าเปAนคู	สัญญา(ผู$ประสงค3จะเสนอราคา)ต$องไม	อยู	ในฐานะเปAนผู$ไม	แสดง
บัญชีรายรับรายจ	าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ	ายไม	ถูกต$องครบถ$วนในสาระสําคัญ 
 2.7 นิติบุคคลท่ีจะเข$าเปAนคู	สัญญา(ผู$ประสงค3จะเสนอราคา)กับหน	วยงานของรัฐซ่ึงได$
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ$างด$วยระบบอิเล็กทรอนิกส3(e-Government Procurement : e-GP) ต$องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส3ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต3ศูนย3ข$อมูลจัดซ้ือจัดจ$าง 
 2.8 คู	สัญญา(ผู$ประสงค3จะเสนอราคา)ต$องรับและจ	ายเงินผ	านบัญชีธนาคาร เว$นแต	การจ	ายเงิน
แต	ละครั้งซ่ึงมีมูลค	าไม	เกินสามหม่ืนบาทคู	สัญญาอาจจ	ายเปAนเงินสดก็ได$ 
3.  หลักฐานการเสนอราคา 

 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปAน  2  ส	วน  คือ 
  3.1 ส�วนท่ี 1  อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 

(1)  ในกรณีผู$ประสงค3จะเสนอราคาเปAนนิติบุคคล 
(ก) ห$างหุ$นส	วนสามัญหรือห$างหุ$นส	วนจํากัด ให$ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ$นส	วนผู$จัดการ ผู$มีอํานาจควบคุม (ถ$ามี) พร$อมรับรองสําเนาถูกต$อง 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให$ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห3สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู$จัดการ ผู$มีอํานาจควบคุม(ถ$ามี) และบัญชีผู$ถือหุ$นราย
ใหญ	 พร$อมรับรองสําเนาถูกต$อง 

(2) ในกรณีผู$ประสงค3จะเสนอราคาเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคาร	วมกันในฐานะเปAนผู$ร	วม
ค$า ให$ยื่นสําเนาสัญญาของการเข$าร	วมค$า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู$ร	วมค$า และในกรณีท่ีผู$เข$าร	วมค$า
ฝgายใดเปAนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช	สัญชาติไทย ก็ให$ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู$ร	วมค$าฝgายใดเปAนนิติบุคคลให$ยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไว$ใน(1) 

(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย3 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค	าเพ่ิม 
(4) บัญชีเอกสารส	วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได$ยื่นตามแบบในข$อ 1.9(1) 

                3.2  ส�วนท่ี 2 อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
(1)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3(สัญญา 3 

ฝgาย)ท่ีผู$ค$าลงนามและประทับตราห$างฯ บริษัทเรียบร$อยแล$ว จํานวน 3 ชุด  
(2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปeดอากรแสตมปiตามกฎหมายในกรณีท่ีผู$ประสงค3จะเสนอราคา

มอบอํานาจให$บุคคลอ่ืนทําการแทน 
 

3/(3)หลักประกัน……….. 
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(3) หลักประกันซองตามข�อ 5(ให�แนบไว�นอกซองเอกสารส�วนท่ี 2 เพ่ือออกใบรับหลัก 

ประกันซอง)                                                                                                          
(4)  บัญชีรายชื่อวิศวกรและหนังสือรับรองของวิศวกรของผู$ประสงค3จะเสนอราคา ตาม

แบบฟอร3มท่ี กปภ. กําหนดพร$อมสําเนาใบอนุญาตเปAนผู$ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาโยธาตาม พรบ. วิชาชีพ
วิศวกรรม  พ.ศ.2505 ตามแบบในข$อ 1.11 และต$องปฏิบัติตามเง่ือนไขในข$อ 1-5 ในเอกสารแนบบัญชีรายชื่อ
วิศวกร 1.10.1 
                         (5) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจ$างด$วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 ผู$ประสงค3จะเสนอราคา
ต$องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีดังกล	าวให$เรียบร$อย แต	ยังไม	ต$องกรอกรายละเอียดของราคา (คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะแจ$งให$ผู$ประสงค3จะเสนอราคารายตํ่าสุดมากรอกจํานวนเงินให$ตรงกับราคาท่ีเสนอไว$ ตามแบบ 
บก.008 หลังจากมีการเคาะราคาแล$ว และต$องไม	เกินวันทําการถัดไป) 
                         (6) หนังสือรับรองผลงานตามข$อ 2.5  
                          (7) บัญชีเอกสารส	วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได$ยื่นตามแบบในข$อ 1.9 (2)                                             
                         4.  การเสนอราคา 

4.1  ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องยื่นข$อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว$ในเอกสารประกวดราคาจ$าง
ด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3นี้ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3นี้ โดย
ไม	มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต$องกรอกข$อความให$ถูกต$องครบถ$วน รวมท้ังลงลายมือชื่อของผู$ประสงค3จะเสนอ
ราคาให$ชัดเจน 

4.2  ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องใบยื่นขอเสนอให$ครบถ$วน 
4.3  ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องกําหนดยืนราคาไม	น$อยกว	า 150 วัน นับแต	วันยืนยันราคา

สุดท$าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู$ประสงค3จะเสนอราคาหรือผู$มีสิทธิเสนอราคาจะต$องรับผิดชอบราคาท่ีตน
ได$เสนอไว$ และจะถอนการเสนอราคามิได$ 

4.4  ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ$างให$แล$วเสร็จ
ภายใน 12 เดือน(ตั้งวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – วันท่ี 30 กันยายน 2561)  นับถัดจากวันท่ีสัญญามีผลบังคับใช$
เปAนต$นไป 

4.5  ก	อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3  ผู$ประสงค3จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร	างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะ ฯลฯ ให$ถ่ีถ$วนและเข$าใจเอกสารประกวดราคาด$วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 ท้ังหมดเสียก	อนท่ีจะตกลงยื่นข$อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ$างด$วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 

4.6  ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องยื่นเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 
จ	าหน$าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว$ท่ีหน$าซองว	า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 เลขท่ี กปภ.ข.10 ป.00/2560” ย่ืนต�อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี...........-.............ระหว�างเวลา........-.........น.ถึง......-...... น. 
ณ ห$องรับซองประกวดราคา การประปาส	วนภูมิภาคเขต 10 

เม่ือพ$นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3แล$ว จะไม	รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
      คณะกรรมการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 จะดําเนินการตรวจสอบคุณ 
สมบัติของผู$ประสงค3จะเสนอราคาแต	ละราย ว	าเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน3ร	วมกันกับผู$ประสงค3
จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปAนผู$มีผลประโยชน3ร	วมกันระหว	างผู$ประสงค3จะเสนอราคากับผู$ให$บริการตลาดกลาง 
 
 

4/อิเล็กทรอนิกส3…….. 
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อิเล็กทรอนิกส3 ตามข$อ 1.8 (1)  ณ วันประกาศประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3หรือไม	  พร$อม
ท้ังตรวจสอบข$อเสนอตามข$อ 3.2  และแจ$งผู$ประสงค3จะเสนอราคาแต	ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของ
ตน ทางไปรษณีย3ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว	า ผู$ประสงค3จะเสนอราคารับทราบแล$ว  

หากปรากฏต	อคณะกรรมการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 ก	อนหรือในขณะ 
ท่ีมีการเสนอราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3ว	า มีผู$ประสงค3จะเสนอราคากระทําการอันเปAนการขัดขวางการ
แข	งขันราคาอย	างเปAนธรรมตามข$อ 1.8(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู$ประสงค3จะเสนอราคารายนั้นออก
จากการเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคา กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู$ประสงค3จะเสนอราคาดังกล	าวเปAนผู$ท้ิงงาน                                                                                                       

ผู$ประสงค3จะเสนอราคาท่ีไม	ผ	านการคัดเลือกเบ้ืองต$น เพราะเหตุเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคาท่ี
มีผลประโยชน3ร	วมกันกับผู$ประสงค3จะเสนอราคาอ่ืน  หรือเปAนผู$มีผลประโยชน3ร	วมกันระหว	างผู$ประสงค3จะเสนอ
ราคากับผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3 ณ วันประกาศประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3  
หรือเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปAนการขัด ขวางการแข	งขันราคาอย	างเปAนธรรม หรือเปAนผู$
ประสงค3จะเสนอราคาท่ีไม	ผ	านคุณสมบัติทางด$านเทคนิค อาจอุทธรณ3คําสั่งดังกล	าว ต	อหัวหน$าหน	วยงานท่ีจัด
จ$าง ภายใน 3 วัน หัวหน$าหน	วยงานท่ีจัดจ$างให$ถือเปAนท่ีสุด 

  หากปรากฏต	อคณะกรรมการ นับแต	วันท่ีได$รับแจ$งจากคณะกรรมการประกวดราคาด$วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส3  การวินิจฉัยอุทธรณ3ของการประกวดราคาว	า กระบวนการเสนอราคาจ$างด$วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส3 ประสบข$อขัดข$องจนไม	อาจดําเนินการต	อไปได$ให$แล$วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว$ คณะกรรม 
การประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให$ผู$แทนผู$มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต	อ สื่อสารกับ 
บุคคลอ่ืน และเม่ือแก$ไขข$อขัดข$องแล$ว จะให$ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต	อไปจากข้ันตอนท่ีค$างอยู	 ภายใน
เวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือ ก	อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต	ต$องสิ้นสุดกระบวน การเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว$นแต	คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว	ากระบวนการเสนอราคาจะไม	แล$วเสร็จได$โดยง	าย
หรือขัดข$องไม	อาจแก$ไขได$ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต$นกระบวนการเสนอราคาใหม	 โดยจะแจ$งผู$มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู	ใน
สถานท่ีนั้นทราบ  
  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหว	างการประกวด
ราคาฯ เพ่ือให$การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน3สูงสุดต	อ  กปภ.ข.10 

4.7  ผู$ประสงค3จะเสนอราคาท่ีได$รับการคัดเลือกให$เปAนผู$มีสิทธิเสนอราคาจะต$องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว$ในในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ$างด$วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส3 ท่ีได$ยื่นมาพร$อมกับซองข$อเสนอทางเทคนิค 
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 จะเริ่มต$นท่ี 

2,542,320.00 บาท (สองล�านห�าแสนส่ีหม่ืนสองพันสามร�อยย่ีสิบบาทถ�วน)(รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมแล�ว) 
(3) ราคาท่ีเสนอจะต$องเปAนราคาท่ีรวมภาษีมูลค	าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ$ามี)รวมค	าใช$จ	ายท้ัง

ปวงไว$ด$วยแล$ว 
(4) ผู$มีสิทธิเสนอราคาหรือผู$แทน จะต$องมาลงทะเบียนเพ่ือเข$าสู	กระบวนการเสนอราคาตาม

วัน เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด 
(5) ผู$มีสิทธิเสนอราคาหรือผู$แทนท่ีมาลงทะเบียนแล$วไม	 LOG IN เข$าสู	ระบบ 
(6) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนท่ี LOG IN แล�ว จะต�องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา

ท่ีเสนอในการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส& จะต�องต่ํากว�าราคาสูงสุดในการประกวดราคา
ฯ และจะต�องเสนอลดราคาข้ันต่ํา(Minimum Bid) ไม�น�อยกว�าครั้งละ 5,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต�องเสนอลดราคาครั้งละไม�น�อยกว�า 5,000.- บาท 
จากราคาครั้งสุดท�ายท่ีเสนอลดแล�ว 
 

5/7. ห$ามผู$....…… 
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(7) ห$ามผู$มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล$ว

จะต$องยืนยันราคาต	อผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3 ราคาท่ียืนยันจะต$องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
(8) ผู$มีสิทธิเสนอราคาท่ีได$รับคัดเลือกให$เปAนผู$ชนะราคา ต$องรับผิดชอบค	าใช$จ	ายในการ

ให$บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส3 และค	าใช$จ	ายในการเดินทางของผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3 
ท้ังนี้ จะแจ$งให$ทราบในวันเสนอราคา  

(9) ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมาเสนอราคา ในวันท่ี.............-......... ตั้งแต�เวลา.....-...... น. 
เป,นต�นไป ท้ังนี้ จะแจ�งนัดหมายตามแบบแจ�ง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา(บก.005) ให�ทราบต�อไป 

(10) ผู�มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข�าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส& ท่ีแสดงไว�ในเว็บไซต& www.gprocurement.go.th และผู�มีสิทธิ
เสนอราคาต�องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก�อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต&ของผู�ให�บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส&ตั้งแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เป,นต�นไป 

(11) ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องเสนอกําหนดยืนราคาไม	น$อยกว	า 150 วัน นับแต	วัน
ยืนยันราคาสุดท$ายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว$ และจะ
ถอนการเสนอราคามิได$ 

5. หลักประกันซอง 
 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องวางหลักประกันซองพร$อมกับการยื่นซองข$อเสนอด$านเทคนิค จํานวน 
127,116.00 บาท(เงินหนึ่งแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร�อยสิบหกบาทถ�วน)โดยหลักประกันซองจะต�องมี
ระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต�วันย่ืนซองข�อเสนอทางด�านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา 
โดยหลักประกันให$ใช$อย	างหนึ่งอย	างใด ดังต	อไปนี้ 
 5.1 เงินสด 
                  5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ	ายให$แก	 การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 โดยเปAนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซอง
เอกสารทางด$านเทคนิค หรือก	อนหน$านั้นไม	เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข$อ 1.6 (1)  

5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย3 ท่ีได$รับอนุญาตให$ประกอบ             
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย3และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห	งประเทศ ไทย ซ่ึงได$แจ$ง
เวียนชื่อให$ส	วนราชการต	าง ๆ ทราบแล$ว โดยอนุโลมให$ใช$ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข$อ 1.6 (1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู$ประสงค3จะขอใช$พันธบัตรรัฐบาลต$องไปจดทะเบียนในการใช$เปAน
หลักประกันท่ีธนาคารแห	งประเทศไทยก	อน จึงจะนํามาใช$เปAนหลักประกันสัญญาได$ 
          หลักประกันซองตามข$อนี้ กปภ.ข.10 จะคืนให$ผู$ประสงค3จะเสนอราคาหรือผู$คํ้าประกันภายใน 
15 วันนับถัดจากวันท่ีผู$มีอํานาจอนุมัติได$อนุมัติหรือให$ความเห็นชอบในการพิจารณารับราคาของผู$ประสงค3จะ
เสนอราคารายตํ่าสุดแล$ว เว$นแต	ผู$ประสงค3จะเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว$ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดไม	เกิน 1 ราย จะคืน
ให$ต	อเม่ือได$ทําสัญญาหรือข$อตกลง หรือเม่ือผู$ประสงค3จะเสนอราคาได$พ$นจากข$อผูกพันแล$ว 

  การคืนหลักประกันซองไม	ว	ากรณีใด  ๆ จะคืนให$โดยไม	มีดอกเบ้ีย 
5.6 การยึดหลักประกันซองของผู$มีสิทธิเสนอราคา ดําเนินการในกรณีดังต	อไปนี้ 

(1). ผู$มีสิทธิเสนอราคาไม	ส	งผู$แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข$าสู	กระบวนการเสนอราคาตามวัน 
เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด 

(2). ผู$มีสิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแล$วไม	 LOG IN เข$าสู	ระบบ 
(3). ผู$มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล$ว แต	ไม	มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเง่ือนไขท่ี

กําหนด โดยการเสนอราคาสูงกว	า หรือเท	ากับราคาเริ่มต$นการประมูล 
 

 
6/(4) ผู$มีสิทธิ……. 
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(4). ผู$มีสิทธิเสนอราคาไม	ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท$ายในการเสนอ

ราคา 
6.  หลักเกณฑ&และสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1  ในการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3ครั้งนี้ กปภ.ข.10 จะพิจารณาตัดสิน
ด$วย ราคารวม  เปAนเกณฑ3ตัดสิน 

6.2  หากผู$ประสงค3จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม	ถูกต$องตามข$อ 2  หรือยื่นหลักฐานไม	
ถูกต$องหรือไม	ครบถ$วนตามข$อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3ไม	ถูกต$องตามข$อ 4 
แล$ว  คณะกรรมการประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3จะไม	รับพิจารณาข$อเสนอของผู$ประสงค3จะเสนอ
ราคารายนั้น เว$นแต	เปAนข$อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน$อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวด
ราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 ในส	วนท่ีมิใช	สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว	าจะเปAน
ประโยชน3ต	อ กปภ.ข.10 เท	านั้น      

6.3  กปภ.ข.10 สงวนสิทธิไม	พิจารณาข$อเสนอของผู$ประสงค3จะเสนอราคา โดยไม	มีการผ	อนผัน 
ในกรณีดังต	อไปนี้ 

(1) ไม	ปรากฏชื่อผู$ประสงค3จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู$รับเอกสารประกวดราคาจ$างด$วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3ของ 
กปภ.ข.10 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต	างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธี 
การทางอิเล็กทรอนิกส3ท่ีเปAนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให$เกิดความได$เปรียบเสียเปรียบแก	ผู$ประสงค3จะเสนอราคา
รายอ่ืน 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3  หรือในการทําสัญญาคณะ 
กรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.ข.10 มีสิทธิให$ผู$ประสงค3จะเสนอราคาชี้แจงข$อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข$อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข$องกับผู$ประสงค3จะเสนอราคาได$ กปภ.ข.10 มีสิทธิท่ีจะไม	รับราคาหรือไม	ทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกล	าวไม	มีความเหมาะสมหรือไม	ถูกต$อง 

        6.5 กปภ.ข.10 ทรงไว$ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม	รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ัง 
หมดก็ได$ และอาจพิจารณาเลือกจ$างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3โดยไม	พิจารณาจัดจ$างเลยก็ได$ สุดแต	จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน3ของ กปภ.ข.10 เปAนสําคัญ และให$ถือว	าการตัดสินของ กปภ.ข.10 เปAนเด็ดขาด ผู$ประสงค3จะเสนอ
ราคาจะเรียกร$องค	าเสียหายใดๆ มิได$รวมท้ัง กปภ.ข.10 จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทาง             
อิเล็กทรอนิกส3และลงโทษผู$ประสงค3จะเสนอราคาเปAนผู$ท้ิงงาน ไม	ว	าจะเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคาท่ีได$รับการ
คัดเลือกหรือไม	ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได$ว	าการเสนอราคากระทําการโดยไม	สุจริต เช	น การเสนอเอกสารอันเปAน
เท็จ หรือใช$ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปAนต$น 

ในกรณีท่ีผู$ประสงค3จะเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได$ว	าไม	 อาจดําเนินการตาม
สัญญาได$คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.ข.10 จะให$ผู$ประสงค3จะเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดง
หลักฐานท่ีทําให$เชื่อได$ว	าผู$ประสงค3จะเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส3ให$เสร็จสมบูรณ3ได$ หากคําชี้แจงไม	เปAนท่ีรับฟXง กปภ.ข.10 มีสิทธิท่ีจะไม	รับราคาของผู$
ประสงค3จะเสนอราคารายนั้น 

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข$อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทาง       
อิเล็กทรอนิกส3 ว	าผู$ประสงค3จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได$รับการคัดเลือกเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน3 

 
 

7/ร	วมกันกับ……. 
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ร	วมกันกับผู$ประสงค3จะเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 หรือ
เปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปAนการขัดขวางการแข	งขันราคาอย	างเปAนธรรม ตามข$อ 1.8  
กปภ.ข.10 มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู$ประสงค3จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได$รับการคัดเลือกดังกล	าว และ กปภ. จะ
พิจารณาลงโทษผู$ประสงค3จะเสนอราคารายนั้นเปAนผู$ท้ิงงาน 

ในกรณีนี้หากคณะกรรมการประกวดราคา กปภ.ข.10 พิจารณาเห็นว	าการยกเลิกการประกวด
ราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3ท่ีได$ดําเนินการไปแล$วจะเปAนประโยชน3แก	 กปภ.ข.10 อย	างยิ่งคณะกรรม 
การประกวดราคา กปภ.ข.10 มีอํานาจยกเลิกการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3ดังกล	าวได$                                                                                                            

7.  การทําสัญญาจ�าง 
ผู$ชนะการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3(ผู$รับจ$าง)จะต$องทําสัญญาจ$างตามแบบ

สัญญาดังระบุในข$อ 1.5 กับ กปภ.ข.10 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได$รับแจ$ง และจะต$องวางหลักประกัน 
สัญญาเปAนจํานวนเงินเท	ากับร$อยละ 5 ของราคาค	าจ$างท่ีประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3ได$ ให$ 
กปภ.ข.10 ยึดถือไว$ในขณะทําสัญญาโดยใช$หลักประกันอย	างหนึ่งอย	างใดดังต	อไปนี้ 

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ	ายให$แก	 การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 โดยเปAนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา

หรือก	อนหน$านั้นไม	เกิน  3 วันทําการของทางราชการ 
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข$อ 1.6 

(2) 
7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย3ท่ีได$รับอนุญาตให$    

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย3และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห	งประเทศไทย 
ซ่ึงได$แจ$งชื่อเวียนให$ส	วนราชการต	างๆ ทราบแล$ว โดยอนุโลมให$ใช$ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข$อ 1.6 
(2) 

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู$ประสงค3จะขอใช$พันธบัตรรัฐบาลต$องไปจดทะเบียนในการใช$เปAน
หลักประกันท่ีธนาคารแห	งประเทศไทยก	อน จึงจะนํามาใช$เปAนหลักประกันสัญญาได$ 

  หลักประกันนี้จะคืนให$โดยไม	มีดอกเบ้ียภายใน 15  วันนับถัดจากวันท่ีคู	สัญญาพ$นจากข$อ
ผูกพันตามสัญญาจ$างแล$ว 

8. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน 
   ☑  กรณีจ$างแบบราคาเหมารวมและจ	ายเงินตามการแบ	งงวดงานใช$ข$อ  8.1 
   ☐  กรณีจ$างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบ	งจ	ายตามผลงานใช$ข$อ  8.2 

                           8.1  กรณีจ$างแบบราคาเหมารวมและจ	ายเงินตามการแบ	งงวดงาน 
          กปภ.ข. 10 จะจ	ายเงินค	าจ$างโดยแบ	งออกเปAน  12(สิบสอง) งวด  รายละเอียด

ปรากฏในการแบ	งงวดงานและการจ	ายเงินแนบท$ายประกาศนี้ 
                     8.2  กรณีจ$างแบบราคาเหมารวมและจ	ายเงินแบบแบ	งจ	ายตามผลงาน 

             8.2.1 เปAนการจ$างแบบราคาเหมารวม โดยแบ	งงวดการจ	ายเงินระยะเวลาไม	น$อย
กว	า 30 วัน และเบิกจ	ายตามผลงานท่ีผู$รับจ$างได$ดําเนินการไปแล$วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบการ
จ	ายเงินนี้จะจ	ายเงินให$ไม	เกินจํานวนเงินแต	ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค	าก	อสร$าง ซ่ึงผู$ว	าจ$าง
และผู$รับจ$างได$ตกลงกําหนดปริมาณและราคาให$เหมาะสมสอดคล$องกับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบ
แบบโดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู$ว	าจ$างเปAนฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค	าก	อสร$างดังกล	าว หากมี
ข$อขัดแย$งในการปรับปริมาณงานและราคาค	าก	อสร$างดังกล	าว ผู$รับจ$างตกลงจะถือปฏิบัติตามความเห็นของ 
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ผู$ว	าจ$าง และให$ถือเปAนท่ีสิ้นสุด และเม่ือผู$รับจ$างได$ปฏิบัติงานแล$วเสร็จเรียบร$อยครบถ$วนถูกต$องตามสัญญาทุก
ประการและคณะกรรมการตรวจการจ$างได$ดําเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท$ายเรียบร$อยแล$ว ผู$ว	าจ$างก็จะ
จ	ายเงินท่ีเหลือท้ังหมดตามสัญญา                                                                                                                   
     8.2.2 การจ	ายเงินแต	ละงวด จะจ	ายเม่ือผู$รับจ$างเสนอขอเบิก ซ่ึงผู$รับจ$างจะต$องเสนอ
ขอส	งงานและเบิกเงินต	อผู$ว	าจ$างโดยส	งปริมาณงานและราคาท่ีได$ก	อสร$างจริงให$ผู$ควบคุมงานตรวจสอบความถูก 
ต$อง และผู$ว	าจ$างจะหักเงินจํานวนร$อยละ 10(สิบ)ของเงินท่ีต$องจ	ายในงวดนั้นเพ่ือประกันผลงาน ผู$รับจ$างมีสิทธิ 
ขอเบิกเงินประกันผลงานแต	ละงวดคืน โดยผู$รับจ$างจะต$องวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร กปภ.ข.10 หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอ่ืนให$ 
กปภ.ข.10 เพ่ือเปAนหลักประกันแทนได$ ผู$ว	าจ$างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกล	าวให$แก	ผู$
รับจ$าง พร$อมกับการจ	ายเงินงวดสุดท$าย 
    8.2.3 กปภ.ข.10 จะชําระค	าจ$างโดยวิธีโอนเงินเข$าบัญชีเงินฝากของผู$รับจ$าง ท้ังนี้ผู$ 
รับจ$างต$องนําสําเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ และเลขท่ีบัญชีแจ$ง กปภ.ข.10 ก	อนวันทําสัญญา 
 9.  อัตราค�าปรับ 
                   ค	าปรับตามแบบสัญญาจ$างข$อ 17 จะกําหนดในอัตราร$อยละ 0.10 ของค	าจ$างตาม
สัญญาต	อวัน 
 10.  การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 

     ผู$ชนะการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 ซ่ึงได$ทําข$อตกลงเปAนหนังสือ
หรือทําสัญญาจ$างตามแบบดังระบุในข$อ 1.5 แล$วแต	กรณี จะต$องรับประกันความชํารุดบกพร	องของงานจ$างท่ี
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม	น$อยกว	า 2 ป/ นับถัดจากวันท่ี กปภ.ข.10 ได$รับมอบงาน โดยผู$รับจ$างต$องรีบจัดการ
ซ	อมแซมแก$ไขให$ใช$การได$ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได$รับแจ$งความชํารุดบกพร	อง 
 11.  การจ�ายเงินล�วงหน�า   

     ผู$มีสิทธิเสนอมีสิทธิขอรับเงินล	วงหน$าในอัตราไม	เกินร$อยละ 15 ของราคาค	าจ$างท้ังหมด 
แต	ท้ังนี้จะต$องส	งมอบหลักประกันล	วงหน$าเปAนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในข$อ 1.6(3) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย3ท่ี 
ได$รับอนุญาตให$ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย3 และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของงธนาคาร
แห	งประเทศไทย  ซ่ึงได$แจ$งเวียนให$ส	วนราชการต	าง ๆ ทราบแล$ว โดยอนุโลมให$ใช$ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง
ระบุในข$อ 1.6(3) ให$แก	 กปภ.ข.10 ก	อนการรับเงินล	วงหน$านั้น 

(1) ผู$รับจ$างท่ีประสงค3จะรับเงินล	วงหน$าต$องยื่นความจํานงกับ กปภ.ข.10 ภายใน 60 วัน นบั 
ถัดจากวันลงนามในสัญญา 

(2) กปภ.ข.10 จะหักเงินค	างานชดใช$เงินล	วงหน$าทุกครั้งท่ีมีการรับเงินงวด โดยหักเงินครั้งละ 
15 % ของเงินค	างานในงวดนั้น ๆโดยเริ่มหักเงินต้ังแต	เงินค	างานงวดแรกเปAนต$นไป จนกว	าจะครบตามจํานวน
เงินล	วงหน$าท่ีผู$รับจ$างได$รับไป 

(3) ในกรณีท่ีมีการหักเงินชดใช$คืนตามข$อ 11.2 จนถึงงวดสุดท$ายแล$วยังไม	ครบจํานวนเงิน
ล	วงหน$าท่ีผู$รับจ$างขอรับไป กปภ.ข.10 จะหักเงินส	วนท่ียังไม	ครบจํานวนนั้นท้ังหมดจากเงินค	างานงวดสุดท$าย
และ/หรือจากหลักประกัน การเบิกเงินล	วงหน$า                                                                                                                                  
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 12.  ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

การลงนามในสัญญาจะกระทําได$ต	อเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ	ายประจําป/งบประมาณ 
พ.ศ.2559 มีผลใช$บังคับและได$รับจัดสรรงบประมาณรายจ	ายประจําป/งบประมาณ 2559 จากสํานักงบประมาณ
แล$ว 
                         12.1 เงินค	าจ$างสําหรับงานจ$างครั้งนี้ ได$มาจากเงินงบประมาณประจําป/ 2560 ด$วยวธิีการทาง
อิเล็กทรอนิกส3 (e-Auction) ในครั้งนี้เปAนเงินท้ังสิ้น 2,484,000.00 บาท (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิมแล�ว) 

12.2 เม่ือ กปภ.ข.10 ได$คัดเลือกผู$ประสงค3จะเสนอราคารายใดให$เปAนผู$รับจ$าง และได$ตกลง
จ$างตามการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3แล$ว ถ$าผู$รับจ$างจะต$องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล	าวเข$า
มาจากต	างประเทศและของนั้นต$องนําเข$ามาโดยทางเรือในเส$นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู	  และสามารถให$บริการรับ
ขนได$  ตามท่ีรัฐมนตรีว	าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู$ประสงค3จะเสนอราคาซ่ึงเปAนผู$รับจ$างจะต$อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว	าด$วยการส	งเสริมพาณิชย3นาวี  ดังนี้ 

(1) แจ$งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล	าวเข$ามาจากต	างประเทศ ต	อกรมเจ$าท	าภายใน 7 
วัน นับต้ังแต	วันท่ีผู$รับจ$างสั่งหรือซ้ือของมาจากต	างประเทศ เว$นแต	เปAนของท่ีรัฐมนตรีว	าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว$นให$บรรทุกโดยเรืออ่ืนได$ 

(2) จัดการให$สิ่งของดังกล	าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช	นเดียวกับเรือไทย
จากต	างประเทศมายังประเทศไทย เว$นแต	จะได$รับอนุญาตจากกรมเจ$าท	าให$บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช	
เรือไทย ซ่ึงจะต$องได$รับอนุญาตเช	นนั้นก	อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปAนของท่ีรัฐมนตรีว	าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว$นให$บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม	ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู$รับจ$างจะต$องรับผิดตามกฎหมายว	าด$วย
การส	งเสริมการพาณิชย3นาวี 
 12.3 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาซ่ึงได$ยื่นเอกสารประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 ต	อ 
กปภ.ข.10  แล$วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได$ และเม่ือได$รับการคัดเลือกให$เปAนผู$มีสิทธิเสนอราคา
แล$ว ต$องเข$าร	วมเสนอราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในข$อ 4.7 (3) (4) และ (5) 
มิฉะนั้น กปภ.ข.10 จะริบหลักประกันซองจํานวนร$อยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร$องให$ชดใช$ความเสียหายอ่ืน (ถ$ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให$เปAนผู$ท้ิงงานได$ หากมีพฤติกรรมเปAนการ
ขัดขวางการแข	งขันราคาอย	างเปAนธรรม 
 12.4 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาซ่ึง กปภ.ข.10 ได$คัดเลือกแล$วไม	ไปทําสัญญาหรือข$อตกลง
ภายในเวลาท่ี กปภ.ข.10 กําหนดดังระบุไว$ในข$อ 7 กปภ.ข.10 จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร$องจากผู$ออก
หนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร$องให$ชดใช$ความเสียหายอ่ืน (ถ$ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให$เปAน
ผู$ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                    12.5  สัญญาหรือข$อตกลงท่ีได$ลงนามแล$วจะแก$ไขเปลี่ยนแปลงเม่ือมีความจําเปAนโดยท่ีไม	ทํา
ให$ กปภ. เสียประโยชน3หรือเปAนการแก$ไขเพ่ือประโยชน3ของ กปภ. 

12.6  กปภ.ข.10  สงวนสิทธิท่ีจะแก$ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข$อกําหนดในแบบสัญญาให$เปAนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ$ามี)                                                                                                                                     
 13.  การปรับราคาค�างานก�อสร�าง 

การปรับราคาค	างานก	อสร$างตามสูตรการปรับราคา ดังระบุในข$อ 1.7 จะนํามาใช$ในกรณีท่ีค	า
งานก	อสร$างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการดังต	อไปนี้.- 

ตามหลักเกณฑ3และสูตรท่ีปรับราคาในรายละเอียดการจ	ายเงิน กําหนดวันแล$วเสร็จและกําหนด
ส	งมอบงานแนบท$ายประกาศนี้ 

 
10/สูตรการปรับ……. 
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สูตรการปรับราคา(สูตรค	า K) จะต$องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว$ในวันแล$วเสร็จตามท่ีกําหนดไว$ใน

สัญญาหรือภายในระยะเวลาท่ี กปภ.ข.10ได$ขยายออกไปโดยจะใช$สูตรของทางราชการท่ีได$ระบุในข$อ 1.7 
 14. มาตรฐานฝhมือช�าง 

 เม่ือ กปภ.ข.10ได$คัดเลือกผู$ประสงค3จะเสนอราคารายใดให$ผู$รับจ$างและได$ตกลงจ$างก	อสร$าง
ตามประกาศ นี้แล$ว ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องตกลงว	าในการปฏิบัติงานก	อสร$างดังกล	าว  ผู$ประสงค3จะ
เสนอราคาจะต$องมีและใช$ผู$ผ	านการทดสอบมาตรฐานฝ/มือช	างจาก สถาบันของทางราชการ หรือผู$มีคุณวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. ของแต	ละสาขาช	าง แต	จะต$องมีช	างจํานวนอย	างน$อย 1 คน ในแต	ละสาขาช	าง ดังต	อไปนี้.- 
  14.1  ช	างก	อสร$าง 
  14.2  ช	างประปา 
  14.3  ช	างปูน 
   

15.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
     ในระหว	างระยะเวลาการก	อสร$าง ผู$รับจ$างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ3ท่ีกฎหมายและระเบียบได$

กําหนดไว$โดยเคร	งครัด 
 

  การประปาส	วนภูมิภาคเขต 10 
          วันท่ี          
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