รางเอกสารประกวดราคาจางฯ
(วงเงิน 2-5 ลาน)

ประกาศการประปาสวนภูมิภาคเขต 10 เลขที่ กปภ.ข.10 ป......../2560
เรื่อง ประกวดราคาจ$างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต
การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจําป/งบประมาณ 2561 ด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 (e-Auction)
------------------------------------------------------

ด$วยการประปาสวนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10) มีความประสงค3จะประกวดราคาจ$างเหมานิติ
บุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจําป/งบประมาณ 2561
ราคากลางของงานจ$างในการประกวดราคาครั้งนี้เปAนเงินทั้งสิ้น 2,542,320.00 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ด$วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3(e-Auction)
ผู$มีสิทธิเสนอราคาจะต$องมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องเปAนผู$มีอาชีพรับจ$างงานที่ประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส3และต$องเปAนนิติบุคคล
2. ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องไมเปAนผู$ที่ถูกระบุชื่อไว$ในบัญชีรายชื่อผู$ทิ้งงานของทางราชการ
และได$แจ$งเวียนชื่อแล$ว หรือไมเปAนผู$ที่ได$รับผลการสั่งให$นิติบุคคลอื่นเปAนผู$ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องไมเปAนผู$มีผลประโยชน3รวมกันกับผู$ประสงค3จะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือต$องไมเปAนผู$มีผลประโยชน3รวมกันกับผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3 ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 หรือไมเปAนผู$กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAน
ธรรมตามข$อ 1.8
4. ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องไมเปAนผู$ได$รับเอกสิทธิ์หรือความคุ$มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเว$นแตรัฐบาลของผู$ประสงค3จะเสนอราคาได$มีคําสั่งให$สละสิทธิ์ความคุ$มกันเชนวา นั้น
5. ตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส&
ผลงานหลักคืองานบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตโดยเป,นสัญญาเดียว และแลวเสร็จภายในอายุสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40 ของราคากลางของโครงการ เป,นเงิน 1,016,928.00 บาท และตองเป,นคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานเอกชนที่การประปาสวนภูมิภาคเชื่อถือ ยกเวนผูรับจางที่ผานการขึ้นทะเบียนผูมีคุณสมบัติในการ
รับงานกอสรางของการประปาสวนภูมิภาค
6. นิติบุคคลที่จะเข$าเปAนคูสัญญา(ผู$ประสงค3จะเสนอราคา)ต$องไมอยูในฐานะเปAนผู$ไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกต$องครบถ$วนในสาระสําคัญ
7. นิติบุคคลที่จะเข$าเปAนคูสัญญา(ผู$ประสงค3จะเสนอราคา)กับหนวยงานของรัฐซึ่งได$ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ$างด$วยระบบอิเล็กทรอนิกส3(e-Government Procurement : e-GP) ต$องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส3ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต3ศูนย3ข$อมูลจัดซื้อจัดจ$าง
8. คูสัญญา(ผู$ประสงค3จะเสนอราคา)ต$องรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เว$นแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปAนเงินสดก็ได$
2/การดูสถานที่…..

-2กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่...........-.........ระหวางเวลา.............-………น. ถึงเวลา.......-………. น.
ณ การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
การดูสถานที่กอสร$างเปAนภาระ/หน$าที่ ความรับผิดชอบของผู$ซื้อเอกสารประกวดที่จะไปดูสถานที่
กอสร$างด$วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่กอสร$างหรือไมก็ได$ โดย กปภ.ข.10 จะถือวาผู$ซื้อเอกสารประกวดราคา
ได$ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปXญหาตางๆ อยางดีแล$ว เมื่อมีอุปสรรคและปXญหาในเวลาทํางานจะนํามา
อ$างให$พ$นความรับผิด และ/หรือ จะยกเปAนข$อตอสู$กับ กปภ.ข.10 ในภายหลังไมได$
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส& ในวันที่……..-………
ระหวางเวลา..........-………… น. ถึงเวลา.........-………….. น. ณ หองรับซองประกวดราคา การประปาสวน
ภูมิภาคเขต 10
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันที่..........-…………… (แจงทาง
โทรสารเป,นรายตัว) และลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผาน (Password) ในวันประกวดราคาวันที่........... –…………..
เวลา........ –………… น. (หากไมมาตามกําหนดจะไมมีสิทธิเสนอราคาและจะถูกริบหลักประกันซอง)
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส& ในวันที่...........-……… เวลา.....-…….. น. ประกาศ
ผลผูชนะการประกวดราคา ในวันที่...........-…………….
สถานที่เสนอราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม หากมีผูยื่นเสนอราคาจํานวน
มากกวาจํานวนหองเสนอราคา ทั้งนี้ขอใหดูรายละเอียดสถานที่เคาะราคาตามที่แจงใหทราบในใบขอแจง
กําหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ตามแบบ บก.005 เป,นหลัก
ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส& ในราคาชุดละ
......-…….. บาท (คาเอกสาร....... –……. บาท + ภาษีมูลคาเพิ่ม.......-....... บาท) ไดที่งานพัสดุฯ การประปา
สวนภูมิภาคเขต 10 เลขที่ 158 หมู 1 ต.นครสวรรค&ออก อ.ทุงเสลี่ยม จ.นครสวรรค& 60000 ระหวางวันที่
............-............ถึงวันที่...........-.......... เวลา..........–…………..น. ผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส& เมื่อชําระเงินแลว กปภ.ข.10 จะไมคืนให ยกเวนกรณีที่ กปภ.ข.10 ยกเลิกโครงการ
สําหรับผูซื้อเอกสารไวเดิมมีสิทธิรับเอกสารประกวดราคาจางฯ ครั้งที่ 2 ได โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ
ผูสนใจดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด& www.pwa.co.th หรือ www.gprocuerment.go.th
หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทางโทรศัพท&หมายเลข (056) 255814-5 ตอ 703-704 ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2560

(
)
ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 10

เอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 (e-Auction)
จ$างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
ประจําป/งบประมาณ 2561 ด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 (e-Auction)
ตามประกาศการประปาสวนภูมิภาคเขต 10 เลขที่ กปภ.ข.10 ป......./2560 ลงวันที่..................
--------------------------------------------------------การประปาสวนภูมิภาคเขต 10 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กปภ.ข.10” มีความประสงค3จะ
ประกวดราคาจ$างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
ประจําป/งบประมาณ 2561 ด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3(e-Auction) โดยมีข$อแนะนําและข$อกําหนด
ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส& (ยื่นพรอมบัญชีเอกสารสวน
ที่ 1)
1.3 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส& (ยื่นพรอมบัญชีเอกสารสวน
ที่ 2) ดูรายละเอียดในขอ 3.2(5)
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3
1.5 แบบสัญญาจ$าง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินคาจ$างลวงหน$า
(4) หลักประกันผลงาน
1.7 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K)
1.8 บทนิยาม
(1) ผู$ประสงค3จะเสนอราคาหรือผู$มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน3รวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.11 วิธีการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3
1.12 แบบบัญชีรายชื่อวิศวกร/แบบหนังสือรับรองการเปAนวิศวกร
1.13 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสร$างตาม BOQ.(Bill of Quantities)(ราย
ละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสร$างเปAนการเปeดเผยให$ผู$ประสงค3จะเสนอราคาได$รู$ข$อมูลได$เทาเทียมกัน
และเพื่อให$ประชาชนตรวจดูได$)
2. คุณสมบัติของผูประสงค&จะเสนอราคา
2.1 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องเปAนผู$มีอาชีพรับจ$างงานที่ประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส3และต$องเปAนนิติบุคคล
2/2.3 ผู$ประสงค3จะเสนอ........

-22.2 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องไมเปAนผู$ที่ถูกระบุชื่อไว$ในบัญชีรายชื่อผู$ทิ้งงานของทางราชการ
และได$แจ$งเวียนชื่อแล$ว หรือไมเปAนผู$ที่ได$รับผลการสั่งให$นิติบุคคลอื่นเปAนผู$ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องไมเปAนผู$มีผลประโยชน3รวมกันกับผู$ประสงค3จะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือต$องไมเปAนผู$มีผลประโยชน3รวมกันกับผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3 ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 หรือไมเปAนผู$กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAน
ธรรมตามข$อ 1.8
2.4 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องไมเปAนผู$ได$รับเอกสิทธิ์หรือความคุ$มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเว$นแตรัฐบาลของผู$ประสงค3จะเสนอราคาได$มีคําสั่งให$สละสิทธิ์ความคุ$มกันเชนวา นั้น
2.5 ตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส&
ผลงานหลักคืองานบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตโดยเป,นสัญญาเดียว และแลวเสร็จภายในอายุสัญญาไม
นอยกวารอยละ 40 ของราคากลางของโครงการ เป,นเงิน 1,016,928.00 บาท และตองเป,นคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานเอกชนที่การประปาสวนภูมิภาคเชื่อถือ ยกเวนผูรับจางที่ผานการขึ้นทะเบียนผูมีคุณสมบัติในการ
รับงานกอสรางของการประปาสวนภูมิภาค
2.6 นิติบุคคลที่จะเข$าเปAนคูสัญญา(ผู$ประสงค3จะเสนอราคา)ต$องไมอยูในฐานะเปAนผู$ไมแสดง
บัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกต$องครบถ$วนในสาระสําคัญ
2.7 นิติบุคคลที่จะเข$าเปAนคูสัญญา(ผู$ประสงค3จะเสนอราคา)กับหนวยงานของรัฐซึ่งได$
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ$างด$วยระบบอิเล็กทรอนิกส3(e-Government Procurement : e-GP) ต$องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส3ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต3ศูนย3ข$อมูลจัดซื้อจัดจ$าง
2.8 คูสัญญา(ผู$ประสงค3จะเสนอราคา)ต$องรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เว$นแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปAนเงินสดก็ได$
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปAน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผู$ประสงค3จะเสนอราคาเปAนนิติบุคคล
(ก) ห$างหุ$นสวนสามัญหรือห$างหุ$นสวนจํากัด ให$ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ$นสวนผู$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$ประสงค3จะเสนอราคาเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคารวมกันในฐานะเปAนผู$รวม
ค$า ให$ยื่นสําเนาสัญญาของการเข$ารวมค$า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู$รวมค$า และในกรณีที่ผู$เข$ารวมค$า
ฝgายใดเปAนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให$ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู$รวมค$าฝgายใดเปAนนิติบุคคลให$ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว$ใน(1)
(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย3 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได$ยื่นตามแบบในข$อ 1.9(1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3(สัญญา 3
ฝgาย)ที่ผู$ค$าลงนามและประทับตราห$างฯ บริษัทเรียบร$อยแล$ว จํานวน 3 ชุด
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปeดอากรแสตมปiตามกฎหมายในกรณีที่ผู$ประสงค3จะเสนอราคา
มอบอํานาจให$บุคคลอื่นทําการแทน
3/(3)หลักประกัน………..

-3ประกันซอง)

(3) หลักประกันซองตามขอ 5(ใหแนบไวนอกซองเอกสารสวนที่ 2 เพื่อออกใบรับหลัก

(4) บัญชีรายชื่อวิศวกรและหนังสือรับรองของวิศวกรของผู$ประสงค3จะเสนอราคา ตาม
แบบฟอร3มที่ กปภ. กําหนดพร$อมสําเนาใบอนุญาตเปAนผู$ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาโยธาตาม พรบ. วิชาชีพ
วิศวกรรม พ.ศ.2505 ตามแบบในข$อ 1.11 และต$องปฏิบัติตามเงื่อนไขในข$อ 1-5 ในเอกสารแนบบัญชีรายชื่อ
วิศวกร 1.10.1
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจ$างด$วยระบบอิเล็กทรอนิกส3 ผู$ประสงค3จะเสนอราคา
ต$องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีดังกลาวให$เรียบร$อย แตยังไมต$องกรอกรายละเอียดของราคา (คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะแจ$งให$ผู$ประสงค3จะเสนอราคารายต่ําสุดมากรอกจํานวนเงินให$ตรงกับราคาที่เสนอไว$ ตามแบบ
บก.008 หลังจากมีการเคาะราคาแล$ว และต$องไมเกินวันทําการถัดไป)
(6) หนังสือรับรองผลงานตามข$อ 2.5
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ได$ยื่นตามแบบในข$อ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องยื่นข$อเสนอตามแบบที่กําหนดไว$ในเอกสารประกวดราคาจ$าง
ด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3นี้ โดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต$องกรอกข$อความให$ถูกต$องครบถ$วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู$ประสงค3จะเสนอ
ราคาให$ชัดเจน
4.2 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องใบยื่นขอเสนอให$ครบถ$วน
4.3 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องกําหนดยืนราคาไมน$อยกวา 150 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดท$าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู$ประสงค3จะเสนอราคาหรือผู$มีสิทธิเสนอราคาจะต$องรับผิดชอบราคาที่ตน
ได$เสนอไว$ และจะถอนการเสนอราคามิได$
4.4 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ$างให$แล$วเสร็จ
ภายใน 12 เดือน(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561) นับถัดจากวันที่สัญญามีผลบังคับใช$
เปAนต$นไป
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 ผู$ประสงค3จะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะ ฯลฯ ให$ถี่ถ$วนและเข$าใจเอกสารประกวดราคาด$วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นข$อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ$างด$วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3
4.6 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องยื่นเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3
จาหน$าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว$ที่หน$าซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 เลขที่ กปภ.ข.10 ป.00/2560” ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่...........-.............ระหวางเวลา........-.........น.ถึง......-...... น.
ณ ห$องรับซองประกวดราคา การประปาสวนภูมิภาคเขต 10
เมื่อพ$นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3แล$ว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 จะดําเนินการตรวจสอบคุณ
สมบัติของผู$ประสงค3จะเสนอราคาแตละราย วาเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน3รวมกันกับผู$ประสงค3
จะเสนอราคารายอื่น หรือเปAนผู$มีผลประโยชน3รวมกันระหวางผู$ประสงค3จะเสนอราคากับผู$ให$บริการตลาดกลาง
4/อิเล็กทรอนิกส3……..

-4อิเล็กทรอนิกส3 ตามข$อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3หรือไม พร$อม
ทั้งตรวจสอบข$อเสนอตามข$อ 3.2 และแจ$งผู$ประสงค3จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของ
ตน ทางไปรษณีย3ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผู$ประสงค3จะเสนอราคารับทราบแล$ว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 กอนหรือในขณะ
ที่มีการเสนอราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3วา มีผู$ประสงค3จะเสนอราคากระทําการอันเปAนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปAนธรรมตามข$อ 1.8(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู$ประสงค3จะเสนอราคารายนั้นออก
จากการเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคา กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู$ประสงค3จะเสนอราคาดังกลาวเปAนผู$ทิ้งงาน
ผู$ประสงค3จะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องต$น เพราะเหตุเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคาที่
มีผลประโยชน3รวมกันกับผู$ประสงค3จะเสนอราคาอื่น หรือเปAนผู$มีผลประโยชน3รวมกันระหวางผู$ประสงค3จะเสนอ
ราคากับผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3 ณ วันประกาศประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3
หรือเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคาที่กระทําการอันเปAนการขัด ขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม หรือเปAนผู$
ประสงค3จะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางด$านเทคนิค อาจอุทธรณ3คําสั่งดังกลาว ตอหัวหน$าหนวยงานที่จัด
จ$าง ภายใน 3 วัน หัวหน$าหนวยงานที่จัดจ$างให$ถือเปAนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการ นับแตวันที่ได$รับแจ$งจากคณะกรรมการประกวดราคาด$วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส3 การวินิจฉัยอุทธรณ3ของการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจ$างด$วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส3 ประสบข$อขัดข$องจนไมอาจดําเนินการตอไปได$ให$แล$วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว$ คณะกรรม
การประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให$ผู$แทนผู$มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอ สื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก$ไขข$อขัดข$องแล$ว จะให$ดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่ค$างอยู ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ กอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตต$องสิ้นสุดกระบวน การเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว$นแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแล$วเสร็จได$โดยงาย
หรือขัดข$องไมอาจแก$ไขได$ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต$นกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจ$งผู$มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน
สถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อให$การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน3สูงสุดตอ กปภ.ข.10
4.7 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาที่ได$รับการคัดเลือกให$เปAนผู$มีสิทธิเสนอราคาจะต$องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว$ในในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ$างด$วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส3 ที่ได$ยื่นมาพร$อมกับซองข$อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 จะเริ่มต$นที่
2,542,320.00 บาท (สองลานหาแสนสี่หมื่นสองพันสามรอยยี่สิบบาทถวน)(รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
(3) ราคาที่เสนอจะต$องเปAนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ$ามี)รวมคาใช$จายทั้ง
ปวงไว$ด$วยแล$ว
(4) ผู$มีสิทธิเสนอราคาหรือผู$แทน จะต$องมาลงทะเบียนเพื่อเข$าสูกระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
(5) ผู$มีสิทธิเสนอราคาหรือผู$แทนที่มาลงทะเบียนแล$วไม LOG IN เข$าสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส& จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา
ฯ และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 5,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000.- บาท
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
5/7. ห$ามผู$....……

-5(7) ห$ามผู$มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล$ว
จะต$องยืนยันราคาตอผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3 ราคาที่ยืนยันจะต$องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู$มีสิทธิเสนอราคาที่ได$รับคัดเลือกให$เปAนผู$ชนะราคา ต$องรับผิดชอบคาใช$จายในการ
ให$บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส3 และคาใช$จายในการเดินทางของผู$ให$บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส3
ทั้งนี้ จะแจ$งให$ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่.............-......... ตั้งแตเวลา.....-...... น.
เป,นตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส& ที่แสดงไวในเว็บไซต& www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต&ของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส&ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป,นตนไป
(11) ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องเสนอกําหนดยืนราคาไมน$อยกวา 150 วัน นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดท$ายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว$ และจะ
ถอนการเสนอราคามิได$
5. หลักประกันซอง
ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต$องวางหลักประกันซองพร$อมกับการยื่นซองข$อเสนอด$านเทคนิค จํานวน
127,116.00 บาท(เงินหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสิบหกบาทถวน)โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยหลักประกันให$ใช$อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายให$แก การประปาสวนภูมิภาคเขต 10 โดยเปAนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
เอกสารทางด$านเทคนิค หรือกอนหน$านั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข$อ 1.6 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย3 ที่ได$รับอนุญาตให$ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย3และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ ไทย ซึ่งได$แจ$ง
เวียนชื่อให$สวนราชการตาง ๆ ทราบแล$ว โดยอนุโลมให$ใช$ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข$อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู$ประสงค3จะขอใช$พันธบัตรรัฐบาลต$องไปจดทะเบียนในการใช$เปAน
หลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกอน จึงจะนํามาใช$เปAนหลักประกันสัญญาได$
หลักประกันซองตามข$อนี้ กปภ.ข.10 จะคืนให$ผู$ประสงค3จะเสนอราคาหรือผู$ค้ําประกันภายใน
15 วันนับถัดจากวันที่ผู$มีอํานาจอนุมัติได$อนุมัติหรือให$ความเห็นชอบในการพิจารณารับราคาของผู$ประสงค3จะ
เสนอราคารายต่ําสุดแล$ว เว$นแตผู$ประสงค3จะเสนอราคารายที่คัดเลือกไว$ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 1 ราย จะคืน
ให$ตอเมื่อได$ทําสัญญาหรือข$อตกลง หรือเมื่อผู$ประสงค3จะเสนอราคาได$พ$นจากข$อผูกพันแล$ว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนให$โดยไมมีดอกเบี้ย
5.6 การยึดหลักประกันซองของผู$มีสิทธิเสนอราคา ดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้
(1). ผู$มีสิทธิเสนอราคาไมสงผู$แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข$าสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลาและสถานที่ที่กําหนด
(2). ผู$มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล$วไม LOG IN เข$าสูระบบ
(3). ผู$มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล$ว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กําหนด โดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มต$นการประมูล
6/(4) ผู$มีสิทธิ…….

-6(4). ผู$มีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท$ายในการเสนอ
ราคา
6. หลักเกณฑ&และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3ครั้งนี้ กปภ.ข.10 จะพิจารณาตัดสิน
ด$วย ราคารวม เปAนเกณฑ3ตัดสิน
6.2 หากผู$ประสงค3จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกต$องตามข$อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม
ถูกต$องหรือไมครบถ$วนตามข$อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3ไมถูกต$องตามข$อ 4
แล$ว คณะกรรมการประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3จะไมรับพิจารณาข$อเสนอของผู$ประสงค3จะเสนอ
ราคารายนั้น เว$นแตเปAนข$อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน$อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปAน
ประโยชน3ตอ กปภ.ข.10 เทานั้น
6.3 กปภ.ข.10 สงวนสิทธิไมพิจารณาข$อเสนอของผู$ประสงค3จะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผู$ประสงค3จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู$รับเอกสารประกวดราคาจ$างด$วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3ของ
กปภ.ข.10
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ$างด$วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส3ที่เปAนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให$เกิดความได$เปรียบเสียเปรียบแกผู$ประสงค3จะเสนอราคา
รายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 หรือในการทําสัญญาคณะ
กรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.ข.10 มีสิทธิให$ผู$ประสงค3จะเสนอราคาชี้แจงข$อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข$อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข$องกับผู$ประสงค3จะเสนอราคาได$ กปภ.ข.10 มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกต$อง
6.5 กปภ.ข.10 ทรงไว$ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้ง
หมดก็ได$ และอาจพิจารณาเลือกจ$างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3โดยไมพิจารณาจัดจ$างเลยก็ได$ สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน3ของ กปภ.ข.10 เปAนสําคัญ และให$ถือวาการตัดสินของ กปภ.ข.10 เปAนเด็ดขาด ผู$ประสงค3จะเสนอ
ราคาจะเรียกร$องคาเสียหายใดๆ มิได$รวมทั้ง กปภ.ข.10 จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส3และลงโทษผู$ประสงค3จะเสนอราคาเปAนผู$ทิ้งงาน ไมวาจะเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคาที่ได$รับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได$วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปAน
เท็จ หรือใช$ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปAนต$น
ในกรณีที่ผู$ประสงค3จะเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได$วาไม อาจดําเนินการตาม
สั ญ ญาได$ คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.ข.10 จะให$ ผู$ ป ระสงค3 จ ะเสนอราคานั้ น ชี้ แจง และแสดง
หลักฐานที่ทําให$เชื่อได$วาผู$ประสงค3จะเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการ
ทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส3 ให$ เสร็ จ สมบู ร ณ3 ได$ หากคํ าชี้ แจงไมเปA น ที่ รับ ฟX ง กปภ.ข.10 มี สิ ท ธิ ที่ จ ะไมรั บ ราคาของผู$
ประสงค3จะเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข$อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส3 วาผู$ประสงค3จะเสนอราคาที่มีสิทธิได$รับการคัดเลือกเปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน3
7/รวมกันกับ…….

-7รวมกันกับผู$ประสงค3จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 หรือ
เปAนผู$ประสงค3จะเสนอราคาที่กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม ตามข$อ 1.8
กปภ.ข.10 มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู$ประสงค3จะเสนอราคาที่มีสิทธิได$รับการคัดเลือกดังกลาว และ กปภ. จะ
พิจารณาลงโทษผู$ประสงค3จะเสนอราคารายนั้นเปAนผู$ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากคณะกรรมการประกวดราคา กปภ.ข.10 พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการประกวด
ราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3ที่ได$ดําเนินการไปแล$วจะเปAนประโยชน3แก กปภ.ข.10 อยางยิ่งคณะกรรม
การประกวดราคา กปภ.ข.10 มีอํานาจยกเลิกการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3ดังกลาวได$
7. การทําสัญญาจาง
ผู$ชนะการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3(ผู$รับจ$าง)จะต$องทําสัญญาจ$างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข$อ 1.5 กับ กปภ.ข.10 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได$รับแจ$ง และจะต$องวางหลักประกัน
สัญญาเปAนจํานวนเงินเทากับร$อยละ 5 ของราคาคาจ$างที่ประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3ได$ ให$
กปภ.ข.10 ยึดถือไว$ในขณะทําสัญญาโดยใช$หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายให$แก การประปาสวนภูมิภาคเขต 10 โดยเปAนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหน$านั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข$อ 1.6
(2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย3ที่ได$รับอนุญาตให$
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย3และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งได$แจ$งชื่อเวียนให$สวนราชการตางๆ ทราบแล$ว โดยอนุโลมให$ใช$ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข$อ 1.6
(2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู$ประสงค3จะขอใช$พันธบัตรรัฐบาลต$องไปจดทะเบียนในการใช$เปAน
หลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกอน จึงจะนํามาใช$เปAนหลักประกันสัญญาได$
หลักประกันนี้จะคืนให$โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพ$นจากข$อ
ผูกพันตามสัญญาจ$างแล$ว
8. คาจางและการจายเงิน
☑ กรณีจ$างแบบราคาเหมารวมและจายเงินตามการแบงงวดงานใช$ข$อ 8.1
☐ กรณีจ$างแบบราคาเหมารวมเงินแบบแบงจายตามผลงานใช$ข$อ 8.2
8.1 กรณีจ$างแบบราคาเหมารวมและจายเงินตามการแบงงวดงาน
กปภ.ข. 10 จะจายเงินคาจ$างโดยแบงออกเปAน 12(สิบสอง) งวด รายละเอียด
ปรากฏในการแบงงวดงานและการจายเงินแนบท$ายประกาศนี้
8.2 กรณีจ$างแบบราคาเหมารวมและจายเงินแบบแบงจายตามผลงาน
8.2.1 เปAนการจ$างแบบราคาเหมารวม โดยแบงงวดการจายเงินระยะเวลาไมน$อย
กวา 30 วัน และเบิกจายตามผลงานที่ผู$รับจ$างได$ดําเนินการไปแล$วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบการ
จายเงินนี้จะจายเงินให$ไมเกินจํานวนเงินแตละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาคากอสร$าง ซึ่งผู$วาจ$าง
และผู$รับจ$างได$ตกลงกําหนดปริมาณและราคาให$เหมาะสมสอดคล$องกับแบบรูปและรายการละเอียดประกอบ
แบบโดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู$วาจ$างเปAนฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาคากอสร$างดังกลาว หากมี
ข$อขัดแย$งในการปรับปริมาณงานและราคาคากอสร$างดังกลาว ผู$รับจ$างตกลงจะถือปฏิบัติตามความเห็นของ
8/ผู$วาจ$าง…….

-8ผู$วาจ$าง และให$ถือเปAนที่สิ้นสุด และเมื่อผู$รับจ$างได$ปฏิบัติงานแล$วเสร็จเรียบร$อยครบถ$วนถูกต$องตามสัญญาทุก
ประการและคณะกรรมการตรวจการจ$างได$ดําเนินการตรวจรับมอบงานงวดสุดท$ายเรียบร$อยแล$ว ผู$วาจ$างก็จะ
จายเงินที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา
8.2.2 การจายเงินแตละงวด จะจายเมื่อผู$รับจ$างเสนอขอเบิก ซึ่งผู$รับจ$างจะต$องเสนอ
ขอสงงานและเบิกเงินตอผู$วาจ$างโดยสงปริมาณงานและราคาที่ได$กอสร$างจริงให$ผู$ควบคุมงานตรวจสอบความถูก
ต$อง และผู$วาจ$างจะหักเงินจํานวนร$อยละ 10(สิบ)ของเงินที่ต$องจายในงวดนั้นเพื่อประกันผลงาน ผู$รับจ$างมีสิทธิ
ขอเบิกเงินประกันผลงานแตละงวดคืน โดยผู$รับจ$างจะต$องวางหนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตาม
แบบหนังสือค้ําประกัน หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร กปภ.ข.10 หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอื่นให$
กปภ.ข.10 เพื่อเปAนหลักประกันแทนได$ ผู$วาจ$างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหลักประกันดังกลาวให$แกผู$
รับจ$าง พร$อมกับการจายเงินงวดสุดท$าย
8.2.3 กปภ.ข.10 จะชําระคาจ$างโดยวิธีโอนเงินเข$าบัญชีเงินฝากของผู$รับจ$าง ทั้งนี้ผู$
รับจ$างต$องนําสําเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ และเลขที่บัญชีแจ$ง กปภ.ข.10 กอนวันทําสัญญา
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจ$างข$อ 17 จะกําหนดในอัตราร$อยละ 0.10 ของคาจ$างตาม
สัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช$ นะการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 ซึ่งได$ทําข$อตกลงเปAนหนังสือ
หรือทําสัญญาจ$างตามแบบดังระบุในข$อ 1.5 แล$วแตกรณี จะต$องรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจ$างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมน$อยกวา 2 ป/ นับถัดจากวันที่ กปภ.ข.10 ได$รับมอบงาน โดยผู$รับจ$างต$องรีบจัดการ
ซอมแซมแก$ไขให$ใช$การได$ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได$รับแจ$งความชํารุดบกพรอง
11. การจายเงินลวงหนา
ผู$มีสิทธิเสนอมีสิทธิขอรับเงินลวงหน$าในอัตราไมเกินร$อยละ 15 ของราคาคาจ$างทั้งหมด
แตทั้งนี้จะต$องสงมอบหลักประกันลวงหน$าเปAนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในข$อ 1.6(3) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย3ที่
ได$รับอนุญาตให$ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย3 และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของงธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งได$แจ$งเวียนให$สวนราชการตาง ๆ ทราบแล$ว โดยอนุโลมให$ใช$ตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในข$อ 1.6(3) ให$แก กปภ.ข.10 กอนการรับเงินลวงหน$านั้น
(1) ผู$รับจ$างที่ประสงค3จะรับเงินลวงหน$าต$องยื่นความจํานงกับ กปภ.ข.10 ภายใน 60 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา
(2) กปภ.ข.10 จะหักเงินคางานชดใช$เงินลวงหน$าทุกครั้งที่มีการรับเงินงวด โดยหักเงินครั้งละ
15 % ของเงินคางานในงวดนั้น ๆโดยเริ่มหักเงินตั้งแตเงินคางานงวดแรกเปAนต$นไป จนกวาจะครบตามจํานวน
เงินลวงหน$าที่ผู$รับจ$างได$รับไป
(3) ในกรณีที่มีการหักเงินชดใช$คืนตามข$อ 11.2 จนถึงงวดสุดท$ายแล$วยังไมครบจํานวนเงิน
ลวงหน$าที่ผู$รับจ$างขอรับไป กปภ.ข.10 จะหักเงินสวนที่ยังไมครบจํานวนนั้นทั้งหมดจากเงินคางานงวดสุดท$าย
และ/หรือจากหลักประกัน การเบิกเงินลวงหน$า

9/12 ข$อสงวนสิทธิ…….

-912. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
การลงนามในสัญญาจะกระทําได$ตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป/งบประมาณ
พ.ศ.2559 มีผลใช$บังคับและได$รับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป/งบประมาณ 2559 จากสํานักงบประมาณ
แล$ว
12.1 เงินคาจ$างสําหรับงานจ$างครั้งนี้ ได$มาจากเงินงบประมาณประจําป/ 2560 ด$วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส3 (e-Auction) ในครั้งนี้เปAนเงินทั้งสิ้น 2,484,000.00 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
12.2 เมื่อ กปภ.ข.10 ได$คัดเลือกผู$ประสงค3จะเสนอราคารายใดให$เปAนผู$รับจ$าง และได$ตกลง
จ$างตามการประกวดราคาจ$างด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3แล$ว ถ$าผู$รับจ$างจะต$องสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเข$า
มาจากตางประเทศและของนั้นต$องนําเข$ามาโดยทางเรือในเส$นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให$บริการรับ
ขนได$ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู$ประสงค3จะเสนอราคาซึ่งเปAนผู$รับจ$างจะต$อง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาด$วยการสงเสริมพาณิชย3นาวี ดังนี้
(1) แจ$งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเข$ามาจากตางประเทศ ตอกรมเจ$าทาภายใน 7
วัน นับตั้งแตวันที่ผู$รับจ$างสั่งหรือซื้อของมาจากตางประเทศ เว$นแตเปAนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว$นให$บรรทุกโดยเรืออื่นได$
(2) จัดการให$สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เว$นแตจะได$รับอนุญาตจากกรมเจ$าทาให$บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช
เรื อไทย ซึ่งจะต$ องได$ รับ อนุ ญ าตเชนนั้ น กอนบรรทุ กของลงเรืออื่ น หรือเปA น ของที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว$นให$บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู$รับจ$างจะต$องรับผิดตามกฎหมายวาด$วย
การสงเสริมการพาณิชย3นาวี
12.3 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาซึ่งได$ยื่นเอกสารประกวดราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 ตอ
กปภ.ข.10 แล$วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได$ และเมื่อได$รับการคัดเลือกให$เปAนผู$มีสิทธิเสนอราคา
แล$ว ต$องเข$ารวมเสนอราคาด$วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส3 ตามเงื่อนไขที่กําหนดในข$อ 4.7 (3) (4) และ (5)
มิฉะนั้น กปภ.ข.10 จะริบหลักประกันซองจํานวนร$อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร$องให$ชดใช$ความเสียหายอื่น (ถ$ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให$เปAนผู$ทิ้งงานได$ หากมีพฤติกรรมเปAนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม
12.4 ผู$ประสงค3จะเสนอราคาซึ่ง กปภ.ข.10 ได$คัดเลือกแล$วไมไปทําสัญญาหรือข$อตกลง
ภายในเวลาที่ กปภ.ข.10 กําหนดดังระบุไว$ในข$อ 7 กปภ.ข.10 จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร$องจากผู$ออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร$องให$ชดใช$ความเสียหายอื่น (ถ$ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให$เปAน
ผู$ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
12.5 สัญญาหรือข$อตกลงที่ได$ลงนามแล$วจะแก$ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความจําเปAนโดยที่ไมทํา
ให$ กปภ. เสียประโยชน3หรือเปAนการแก$ไขเพื่อประโยชน3ของ กปภ.
12.6 กปภ.ข.10 สงวนสิทธิที่จะแก$ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข$อกําหนดในแบบสัญญาให$เปAนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ$ามี)
13. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสร$างตามสูตรการปรับราคา ดังระบุในข$อ 1.7 จะนํามาใช$ในกรณีที่คา
งานกอสร$างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังตอไปนี้.ตามหลักเกณฑ3และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียดการจายเงิน กําหนดวันแล$วเสร็จและกําหนด
สงมอบงานแนบท$ายประกาศนี้
10/สูตรการปรับ…….

-10สูตรการปรับราคา(สูตรคา K) จะต$องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว$ในวันแล$วเสร็จตามที่กําหนดไว$ใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ กปภ.ข.10ได$ขยายออกไปโดยจะใช$สูตรของทางราชการที่ได$ระบุในข$อ 1.7
14. มาตรฐานฝhมือชาง
เมื่อ กปภ.ข.10ได$คัดเลือกผู$ประสงค3จะเสนอราคารายใดให$ผู$รับจ$างและได$ตกลงจ$างกอสร$าง
ตามประกาศ นี้แล$ว ผู$ประสงค3จะเสนอราคาจะต$องตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสร$างดังกลาว ผู$ประสงค3จะ
เสนอราคาจะต$องมีและใช$ผู$ผานการทดสอบมาตรฐานฝ/มือชางจาก สถาบันของทางราชการ หรือผู$มีคุณวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. ของแตละสาขาชาง แตจะต$องมีชางจํานวนอยางน$อย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้.14.1 ชางกอสร$าง
14.2 ชางประปา
14.3 ชางปูน
15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสร$าง ผู$รับจ$างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ3ที่กฎหมายและระเบียบได$
กําหนดไว$โดยเครงครัด
การประปาสวนภูมิภาคเขต 10
วันที่

ที่ มท.55103/

