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ประกาศการประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3 เลขททที่  8  /2561  
เรรที่อง  ประกวดราคาจจ้างเหมา งานคส่าวางทส่อขยายเขตจจาหนส่ายนนจาแยกทางหลวง 3440 
        ตลาดเขต-ววัดหนองกระทภูจ้ อ.สองพทที่นจ้อง  จ.สสุพรรณบสุรท การประปาสส่วนภภูมมิภาค

                            สาขาอภูส่ทอง  ดจ้วยวมิธทประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสส์ (e-bidding)
                 --------------------------------------

ดด้วยการประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3  (กปภ.ข.3)  มมีความประสงคค์จะประกวดราคาจด้างเหมา 
งานคส่าวางทส่อขยายเขตจจาหนส่ายนนจาแยกทางหลวง 3440 ตลาดเขต-ววัดหนองกระทภูจ้ อ.สองพทที่นจ้อง  
จ.สสุพรรณบสุรท การประปาสส่วนภภูมมิภาคสาขาอภูส่ทอง    ดด้วยวมิธมีประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์                        
ราคากลางของงานกส่อสรด้างในการประกวดราคาครรรั้งนมีรั้เปป็นเงมินทรรั้งสมิรั้น  3,919,000.-บาท (เงมินสามลจ้านเกจ้า
แสนหนนที่งหมรที่นเกจ้าพวันบาทถจ้วน) รวมภาษทมภูลคส่าเพมิที่ม

ผภูด้มมีสมิทธมิเสนอราคาจะตด้องมมีคคุณสมบรตมิ    ดรงตส่อไปนมีรั้                                                            
1. มมีความสามารถตามกฏหมาย 

          2. ไมส่เปป็นบคุคคลลด้มละลาย
3. ไมส่อยภูส่ระหวส่างเลมิกกมิจการ

          4. ไมส่เปป็นบคุคคลซซซึ่งอยภูส่ระหวส่างถภูกระงรบการยยซึ่นขด้อเสนอหรยอททาสรญญากรบหนส่วยงานของรรฐไวด้ชรซึ่วคราว
ตามทมีซึ่ประกาศเผยแพรส่ในระบบเครยอขส่ายสารสนเทศของกรมบรญชมีกลาง 
          5. ไมส่เปป็นบคุคคลซซซึ่งถภูกระบคุชยซึ่อไวด้ในบรญชมีรายชยซึ่อผภูด้ทมิรั้งงานและไดด้แจด้งเวมียนชยซึ่อใหด้เปป็นผภูด้ทมิรั้งงานของหนส่วย
งานของรรฐในระบบเครยอขส่ายสารสนเทศของกรมบรญชมีกลาง ซซซึ่งรวมถซงนมิตมิบคุคคลทมีซึ่ผภูด้ทมิรั้งงานเปป็นหคุด้นสส่วนผภูด้จรดการ  
กรรมการผภูด้จรดการ  ผภูด้บรมิหาร  ผภูด้มมีอทานาจในการดทาเนมินงานในกมิจการของนมิตมิบคุคคลนรรั้น ดด้วย

6. มมีคคุณสมบรตมิและไมส่มมีลรกษณะตด้องหด้ามตามทมีซึ่คณะกรรมการนโยบายการจรดซยรั้อจรดจด้างและการบรมิหาร
พรสดคุภาครรฐกทาหนดในราชกมิจจานคุเบกษา  

7. เปป็นผภูด้มมีอาชมีพรรบจด้างงานทมีซึ่ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ดรงกลส่าว
8. ไมส่เปป็นผภูด้มมีผลประโยชนค์รส่วมกรนกรบผภูด้เสนอราคารายอยซึ่นทมีซึ่เขด้ายยซึ่นขด้อเสนอ ใหด้แกส่การประปาสส่วน

ภภูมมิภาคเขต 3 ณ วรนประกาศประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์  หรยอไมส่เปป็นผภูด้กระททาการอรนเปป็นการขรดขวางการ
แขส่งขรนราคาอยส่างเปป็นธรรม  ในการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ในครรรั้งนมีรั้

9. ไมส่เปป็นผภูด้ไดด้รรบเอกสมิทธมิธิ์หรยอความคคุด้มกรน ซซซึ่งอาจปฏมิเสธไมส่ยอมขซรั้นศาลไทย เวด้นแตส่รรฐบาลของผภูด้เสนอราคาราคา
ไดด้มมีคทาสรซึ่งใหด้สละเอกสมิทธมิธิ์ความคคุด้มกรนเชส่นวส่านรรั้น

10. ไมส่เปป็นผภูด้ไมส่ผส่านเกณฑค์การประเมมินผลการปฏมิบรตมิงานตามระเบมียบทมีซึ่รรฐมนตรมีวส่าการกระทรวงการ
คลรงกทาหนด  

11. ผภูด้เสนอราคาตด้องมมีผลงานกส่อสรด้างประเภทเดมียวกรนกรบงานทมีซึ่ประกวดราคาในวงเงมินไมส่นด้อยกวส่า 
รด้อยละ 30  ของวงเงมินราคากลางตามประกาศประกวดราคาเปป็นจทานวนเงมิน  1,175,000.-บาท (เงมินหนนที่ง
ลจ้านหนนที่งแสนเจล็ดหมรที่นหจ้าพวันบาทถจ้วน) และเปป็นผลงานทมีซึ่เปป็นคภูส่สรญญาโดยตรงกรบสส่วนราชการ  หนส่วยงานตาม
กฎหมายวส่าดด้วยระเบมียบบรมิหารราชการสส่วนทด้องถมิซึ่น หนส่วยงานซซซึ่งมมีฎหมายบรญญรตมิใหด้มมีฐานะเปป็นราชการสส่วน
ทด้องถมิซึ่น  รรฐวมิสาหกมิจ  หรยอหนส่วยงานเอกชนทมีซึ่การประปาสส่วนภภูมมิภาคเชยซึ่อถยอ



2
                                                                                                                                           

12. ผภูด้เสนอราคาตด้องเปป็นนมิตมิบคุคคล หรยอบคุคคลธรรมดา
กรณมีผภูด้เสนอราคาทมีซึ่เสนอราคาในรภูปแบบของ “กมิจการรส่วมคด้า” ตด้องมมีคคุณสมบรตมิดรงนมีรั้
(1) กรณมีทมีซึ่กมิจการรส่วมคด้าไดด้จดทะเบมียนเปป็นนมิตมิบคุคคลใหมส่ โดยหลรกการกมิจการรส่วมคด้าจะตด้องมมี

คคุณสมบรตมิครบถด้วนตามเงยซึ่อนไขทมีซึ่กทาหนดไวด้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหด้เสนอราคาในนาม
“กมิจการรส่วมคด้า”  

(2) กรณมีทมีซึ่กมิจการรส่วมคด้าไมส่ไดด้จดทะเบมียนเปป็นนมิตมิบคุคคลใหมส่  โดยหลรกการนมิตมิบคุคคลแตส่ละนมิตมิบคุคคลทมีซึ่
เขด้ารส่วมคด้าทคุกรายจะตด้องมมีคคุณสมบรตมิครบถด้วนตามเงยซึ่อนไขทมีซึ่กทาหนดไวด้ในเอกสารประกวดราคา เวด้นแตส่ในกรณมีทมีซึ่กมิจการรส่วม
คด้าไดด้มมีขด้อตกลงระหวส่างผภูด้เขด้ารส่วมคด้าเปป็นลายลรกษณค์อรกษรกทาหนดใหด้ผภูด้เขด้ารส่วมคด้ารายใดรายหนซซึ่งเปป็นผภูด้รรบผมิดชอบหลรกใน
การเขด้าเสนอราคากรบทางราชการ และแสดงหลรกฐานดรงกลส่าวมาพรด้อมการยยซึ่นขด้อเสนอประกวดราคาทางระบบจรด
ซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์  

ทรรั้งนมีรั้ “กมิจการรส่วมคด้าทมีซึ่จดทะเบมียนเปป็นนมิตมิบคุคคลใหมส่” หมายความวส่า กมิจการรส่วมคด้าทมีซึ่จดทะเบมียนเปป็น
นมิตมิบคุคคลตส่อหนส่วยงานของรรฐซซซึ่งมมีหนด้าทมีซึ่รรบจดทะเบมียน (กรมพรฒนาธคุรกมิจการคด้า กระทรวงพาณมิชยค์)

13. ผภูด้เสนอราคา ตด้องลงทะเบมียนในระบบจรดซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ (Electronic 
Government  Procurement: e-GP) ของกรมบรญชมีกลาง
          14. ผภูด้เสนอราคาตด้องไมส่อยภูส่ในฐานะเปป็นผภูด้ไมส่แสดงบรญชมีรายรรบรายจส่าย  หรยอแสดงบรญชมีรายรรบรายจส่ายไมส่ถภูกตด้อง
ครบถด้วนในสาระสทาครญตามทมีซึ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กทาหนด
           15. ผภูด้เสนอราคาซซซึ่งไดด้รรบครดเลยอกใหด้เปป็นคภูส่สรญญาตด้องรรบและจส่ายเงมินผส่านบรญชมีนาคาร  เวด้นแตส่การจส่ายเงมินแตส่ละครรรั้ง
ซซซึ่งมมีมภูลคส่าไมส่เกมิน สามหมยซึ่นบาทคภูส่สรญญาอาจจส่ายเปป็นเงมินสดกล็ไดด้ตามทมีซึ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  กทาหนด

กทาหนดยยซึ่นขด้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจรดซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์
ในวรนทมีซึ่  18  ธรนวาคม   2560 ระหวส่างเวลา 08.30 น.  ถซง  16.30 น.

ผภูด้สนใจสามารถขอรรบเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ โดยดาวนค์โหลดเอกสารผส่านทางระบบจรด
ซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ไดด้ตรรั้งแตส่วรนทมีซึ่ประกาศจนถซงกส่อนวรนเสนอราคา 

ผภูด้สนใจสามารถขอซยรั้อเอกสารประกวดราคาดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ ในราคาชคุดละ 1,070.-บาท
(รวมภาษมีมภูลคส่าเพมิซึ่ม)  ผส่านทางระบบจรดซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์และชทาระเงมินผส่านทางธนาคาร
ในระหวส่างวรนทมีซึ่  7 ธรนวาคม   2560  ถซงวรนทมีซึ่  15  ธรนวาคม  2560  โดยดาวนค์โหลดเอกสารผส่านทางระบบ
จรดซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ ไดด้ภายหลรงจากชทาระเงมินเปป็นทมีซึ่เรมียบรด้อยแลด้วจนถซงกส่อนวรนเสนอราคา

   ผภูด้สนใจสามารถดภูรายละเอมียดไดด้ทมีซึ่เวล็บไซตค์www.pwa.co.th หรยอ www.gprocurement.go.th 
หรยอสอบถามทางโทรศรพทค์หมายเลข 032200779 ในวรนและเวลาราชการ

 
    ประกาศ ณ วรนทมีซึ่  7  ธรนวาคม  พ.ศ. 2560
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เอกสารประกวดราคาจด้างดด้วยการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ (e – bidding) เลขทมีซึ่  8  /2561
การจจ้างเหมางานคส่าวางทส่อขยายเขตจจาหนส่ายนนจาแยกทางหลวง 3440 ตลาดเขต-ววัดหนองกระทภูจ้ 

          อ.สองพทที่นจ้อง  จ.สสุพรรณบสุรท การประปาสส่วนภภูมมิภาคสาขาอภูส่ทอง 
          ตามประกาศการประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3   ลงววันททที่  7  ธวันวาคม  2560

-----------------------------------------
การประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3  ซซซึ่งตส่อไปนมีรั้เรมียกวส่า “กปภ.ข.3” มมีความประสงคค์จะประกวดราคาจด้าง

เหมางานคส่าวางทส่อขยายเขตจจาหนส่ายนนจาแยกทางหลวง 3440 ตลาดเขต-ววัดหนองกระทภูจ้ อ.สองพทที่นจ้อง
จ.สสุพรรณบสุรท การประปาสส่วนภภูมมิภาคสาขาอภูส่ทอง  ดด้วยวมิธมีประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ (e-bidding)
ณ การประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3  โดยมมีขด้อแนะนทาและขด้อกทาหนดดรงตส่อไปนมีรั้

๑.   เอกสารแนบทจ้ายเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสส์
๑.1 แบบรภูปรายการละเอมียด
๑.2 แบบใบเสนอราคาทมีซึ่กทาหนดไวด้ในระบบจรดซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์
๑.3 แบบสรญญาจด้าง
๑.4 แบบหนรงสยอครั้ทาประกรน

(๑)  หลรกประกรนสรญญา
(2)  หลรกประกรนการรรบเงมินคส่าจด้างลส่วงหนด้า  

   ๑.๕ สภูตรการปรรบราคา
๑.๖ บทนมิยาม

(๑)   ผภูด้เสนอราคาทมีซึ่มมีผลประโยชนค์รส่วมกรน
(๒)   การขรดขวางการแขส่งขรนราคาอยส่างเปป็นธรรม

๑.๗   แบบบรญชมีเอกสารทมีซึ่กทาหนดไวด้ในระบบจรดซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์
(๑)   บรญชมีเอกสารสส่วนทมีซึ่ ๑ 
(๒)   บรญชมีเอกสารสส่วนทมีซึ่ ๒ 

๑.๘   รายละเอมียดการคทานวณราคากลางงานกส่อสรด้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอมียด
การคทานวณราคากลางงานกส่อสรด้างเปป็นการเปปิดเผยเพยซึ่อใหด้ผภูด้ประสงคค์จะยยซึ่นขด้อเสนอไดด้รภูด้ขด้อมภูลไดด้เทส่าเทมียมกรนและเพยซึ่อใหด้
ประชาชนตรวจดภูไดด้)

1.9   บรญชมีแสดงปรมิมาณวรสดคุ คส่าแรงงาน
1.10 แบบบรญชมีรายชยซึ่อวมิศวกร/แบบหนรงสยอรรบรองการเปป็นวมิศวกร

๒.   คสุณสมบวัตมิของผภูจ้เสนอราคา
                2.1 มมีความสามารถตามกฏหมาย 
          2.2 ไมส่เปป็นบคุคคลลด้มละลาย

       2.3 ไมส่อยภูส่ระหวส่างเลมิกกมิจการ
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                 2.4  ไมส่เปป็นบคุคคลซซซึ่งอยภูส่ระหวส่างถภูกระงรบการยยซึ่นขด้อเสนอหรยอททาสรญญากรบหนส่วยงานของรรฐไวด้
ชรซึ่วคราวตามทมีซึ่ประกาศเผยแพรส่ในระบบเครยอขส่ายสารสนเทศของกรมบรญชมีกลาง 
          2.5 ไมส่เปป็นบคุคคลซซซึ่งถภูกระบคุชยซึ่อไวด้ในบรญชมีรายชยซึ่อผภูด้ทมิรั้งงานและไดด้แจด้งเวมียนชยซึ่อใหด้เปป็นผภูด้ทมิรั้งงานของ
หนส่วยงานของรรฐในระบบเครยอขส่ายสารสนเทศของกรมบรญชมีกลาง ซซซึ่งรวมถซงนมิตมิบคุคคลทมีซึ่ผภูด้ทมิรั้งงานเปป็นหคุด้นสส่วนผภูด้
จรดการ  กรรมการผภูด้จรดการ  ผภูด้บรมิหาร  ผภูด้มมีอทานาจในการดทาเนมินงานในกมิจการของนมิตมิบคุคคลนรรั้น ดด้วย

2.6 มมีคคุณสมบรตมิและไมส่มมีลรกษณะตด้องหด้ามตามทมีซึ่คณะกรรมการนโยบายการจรดซยรั้อจรดจด้างและ
การบรมิหารพรสดคุภาครรฐกทาหนดในราชกมิจจานคุเบกษา  

2.7 เปป็นผภูด้มมีอาชมีพรรบจด้างงานทมีซึ่ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ดรงกลส่าว
2.8 ไมส่เปป็นผภูด้มมีผลประโยชนค์รส่วมกรนกรบผภูด้เสนอราคารายอยซึ่นทมีซึ่เขด้ายยซึ่นขด้อเสนอ ใหด้แกส่การประปา

สส่วนภภูมมิภาคเขต 3 ณ วรนประกาศประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์  หรยอไมส่เปป็นผภูด้กระททาการอรนเปป็นการขรดขวาง
การแขส่งขรนราคาอยส่างเปป็นธรรม  ในการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ในครรรั้งนมีรั้

2.9 ไมส่เปป็นผภูด้ไดด้รรบเอกสมิทธมิธิ์หรยอความคคุด้มกรน ซซซึ่งอาจปฏมิเสธไมส่ยอมขซรั้นศาลไทย เวด้นแตส่รรฐบาลของผภูด้เสนอราคา
ราคาไดด้มมีคทาสรซึ่งใหด้สละเอกสมิทธมิธิ์ความคคุด้มกรนเชส่นวส่านรรั้น

2.10. ไมส่เปป็นผภูด้ไมส่ผส่านเกณฑค์การประเมมินผลการปฏมิบรตมิงานตามระเบมียบทมีซึ่รรฐมนตรมีวส่าการ
กระทรวงการคลรงกทาหนด

 2.11. ผภูด้เสนอราคาตด้องมมีผลงานกส่อสรด้างประเภทเดมียวกรนกรบงานทมีซึ่ประกวดราคาในวงเงมินไมส่
นด้อยกวส่า รด้อยละ 30  ของวงเงมินราคากลางตามประกาศประกวดราคาเปป็นจทานวนเงมิน  1,175,000.-บาท  (เ
งมินหนนที่งลจ้านหนนที่งแสนเจล็ดหมรที่นหจ้าพวันบาทถจ้วน) และเปป็นผลงานทมีซึ่เปป็นคภูส่สรญญาโดยตรงกรบสส่วนราชการ  หนส่วย
งานตามกฎหมายวส่าดด้วยระเบมียบบรมิหารราชการสส่วนทด้องถมิซึ่น หนส่วยงานซซซึ่งมมีฎหมายบรญญรตมิใหด้มมีฐานะเปป็น
ราชการสส่วนทด้องถมิซึ่น  รรฐวมิสาหกมิจ  หรยอหนส่วยงานเอกชนทมีซึ่การประปาสส่วนภภูมมิภาคเชยซึ่อถยอ                                

2.12. ผภูด้เสนอราคาตด้องเปป็นนมิตมิบคุคคล หรยอบคุคคลธรรมดา
กรณมีผภูด้เสนอราคาทมีซึ่เสนอราคาในรภูปแบบของ “กมิจการรส่วมคด้า” ตด้องมมีคคุณสมบรตมิดรงนมีรั้
(1) กรณมีทมีซึ่กมิจการรส่วมคด้าไดด้จดทะเบมียนเปป็นนมิตมิบคุคคลใหมส่ โดยหลรกการกมิจการรส่วมคด้าจะตด้องมมี

คคุณสมบรตมิครบถด้วนตามเงยซึ่อนไขทมีซึ่กทาหนดไวด้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหด้เสนอราคาในนาม  “กมิจ
การรส่วมคด้า”  

(2) กรณมีทมีซึ่กมิจการรส่วมคด้าไมส่ไดด้จดทะเบมียนเปป็นนมิตมิบคุคคลใหมส่  โดยหลรกการนมิตมิบคุคคลแตส่ละนมิตมิบคุคคลทมีซึ่
เขด้ารส่วมคด้าทคุกรายจะตด้องมมีคคุณสมบรตมิครบถด้วนตามเงยซึ่อนไขทมีซึ่กทาหนดไวด้ในเอกสารประกวดราคา เวด้นแตส่ในกรณมีทมีซึ่กมิจการรส่วม
คด้าไดด้มมีขด้อตกลงระหวส่างผภูด้เขด้ารส่วมคด้าเปป็นลายลรกษณค์อรกษรกทาหนดใหด้ผภูด้เขด้ารส่วมคด้ารายใดรายหนซซึ่งเปป็นผภูด้รรบผมิดชอบหลรกใน
การเขด้าเสนอราคากรบทางราชการ และแสดงหลรกฐานดรงกลส่าวมาพรด้อมการยยซึ่นขด้อเสนอประกวดราคาทางระบบจรด
ซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์  

ทรรั้งนมีรั้ “กมิจการรส่วมคด้าทมีซึ่จดทะเบมียนเปป็นนมิตมิบคุคคลใหมส่” หมายความวส่า กมิจการรส่วมคด้าทมีซึ่จดทะเบมียนเปป็น
นมิตมิบคุคคลตส่อหนส่วยงานของรรฐซซซึ่งมมีหนด้าทมีซึ่รรบจดทะเบมียน (กรมพรฒนาธคุรกมิจการคด้า กระทรวงพาณมิชยค์)

2.13. ผภูด้เสนอราคา ตด้องลงทะเบมียนในระบบจรดซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ 
(Electronic Government  Procurement: e-GP) ของกรมบรญชมีกลาง
          2.14. ผภูด้เสนอราคาตด้องไมส่อยภูส่ในฐานะเปป็นผภูด้ไมส่แสดงบรญชมีรายรรบรายจส่าย  หรยอแสดงบรญชมีรายรรบรายจส่ายไมส่
ถภูกตด้องครบถด้วนในสาระสทาครญตามทมีซึ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กทาหนด
           2.15. ผภูด้เสนอราคาซซซึ่งไดด้รรบครดเลยอกใหด้เปป็นคภูส่สรญญาตด้องรรบและจส่ายเงมินผส่านบรญชมีนาคาร  เวด้นแตส่การจส่ายเงมิน
แตส่ละครรรั้งซซซึ่งมมีมภูลคส่าไมส่เกมิน สามหมยซึ่นบาทคภูส่สรญญาอาจจส่ายเปป็นเงมินสดกล็ไดด้ตามทมีซึ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  กทาหนด
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๓.หลวักฐานการยรที่นขจ้อเสนอ
ผภูด้เสนอราคาจะตด้องเสนอเอกสารหลรกฐาน ยยซึ่นมาพรด้อมกรบการเสนอราคาทางระบบจรดซยรั้อจรด

จด้างภาครรฐดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ โดยแยกเปป็น 2 สส่วน คยอ
๓.๑ สส่วนททที่ ๑ อยส่างนจ้อยตจ้องมทเอกสารดวังตส่อไปนทน

(๑) ในกรณมีผภูด้เสนอราคาเปป็นนมิตมิบคุคคล
(ก)  หด้างหคุด้นสส่วนสามรญหรยอหด้างหคุด้นสส่วนจทากรด ใหด้ยยซึ่นสทาเนาหนรงสยอรรบรองการจดทะเบมียน

นมิตมิบคุคคล(ภายใน 6 เดยอน)  บรญชมีรายชยซึ่อหคุด้นสส่วนผภูด้จรดการ ผภูด้มมีอทานาจควบคคุม (ถด้ามมี) พรด้อมรรบรองสทาเนาถภูกตด้อง
(ข)  บรมิษรทจทากรดหรยอบรมิษรทมหาชนจทากรด ใหด้ยยซึ่นสทาเนาหนรงสยอรรบรองการจดทะเบมียน

นมิตมิบคุคคล(ภายใน 6 เดยอน) หนรงสยอบรมิคณหค์สนธมิ บรญชมีรายชยซึ่อกรรมการผภูด้จรดการ ผภูด้มมีอทานาจควบคคุม (ถด้ามมี) และ
บรญชมีผภูด้ถยอหคุด้นรายใหญส่ (ถด้ามมี) พรด้อมรรบรองสทาเนาถภูกตด้อง   

(๒) ในกรณมีผภูด้เสนอราคาเปป็นบคุคคลธรรมดาหรยอคณะบคุคคลทมีซึ่มมิใชส่นมิตมิบคุคคลใหด้ยยซึ่นสทาเนา
บรตรประจทาตรวประชาชนของผภูด้นรรั้น  สทาเนาขด้อตกลงทมีซึ่แสดงถซงการเขด้าเปป็นหคุด้นสส่วน (ถด้ามมี) สทาเนาบรตรประจทาตรว
ประชาชนของผภูด้เปป็นหคุด้นสส่วน พรด้อมทรรั้งรรบรองสทาเนาถภูกตด้อง

(๓) ในกรณมีผภูด้เสนอราคาเปป็นผภูด้เสนอราคารส่วมกรนในฐานะเปป็นผภูด้รส่วมคด้า ใหด้ยยซึ่นสทาเนาสรญญาของ
การเขด้ารส่วมคด้า สทาเนาบรตรประจทาตรวประชาชนของผภูด้รส่วมคด้า และในกรณมีทมีซึ่ผภูด้เขด้ารส่วมคด้าฝฝ่ายใดเปป็นบคุคคลธรรมดาทมีซึ่มมิใชส่
สรญชาตมิไทย กล็ใหด้ยยซึ่นสทาเนาหนรงสยอเดมินทาง หรยอผภูด้รส่วมคด้าฝฝ่ายใดเปป็นนมิตมิบคุคคล ใหด้ยยซึ่นเอกสารตามทมีซึ่ระบคุไวด้ใน  (๑)

  (๔) สทาเนาใบทะเบมียนพาณมิชยค์  สทาเนาใบทะเบมียนภาษมีมภูลคส่าเพมิซึ่ม พรด้อมทรรั้งรรบรองสทาเนา
ถภูกตด้อง

(๕) บรญชมีเอกสารสส่วนทมีซึ่ ๑ ทรรั้งหมดทมีซึ่ไดด้ยยซึ่นพรด้อมกรบการเสนอราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วย
อมิเลล็กทรอนมิกสค์ ตามแบบในขด้อ  ๑.7 (1)  โดยไมส่ตด้องแนบในรภูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ สส่วนททที่  ๒  อยส่างนจ้อยตจ้องมทเอกสารดวังตส่อไปนทน
(๑) หนรงสยอมอบอทานาจซซซึ่งปปิดอากรแสตมปป์ตามกฎหมายในกรณมีทมีซึ่ผภูด้เสนอราคามอบอทานาจ       

ใหด้บคุคคลอยซึ่น ลงลายมยอชยซึ่ออมิเลล็กทรอนมิกสค์ หรยอหลรกฐานแสดงตรวตนของผภูด้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จรดซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ แทน

(๒) บรญชมีแสดงปรมิมาณวรสดคุ คส่าแรงงาน ซซซึ่งจะตด้องแสดงรายการวรสดคุอคุปกรณค์ คส่าแรงงาน 
ภาษมีประเภทตส่างๆ รวมทรรั้งกทาไรไวด้ดด้วย   

(3) หนรงสยอรรบรองของวมิศวกรของผภูด้เสนอราคา  ซซซึ่งเปป็นผภูด้ควบคคุมงานกส่อสรด้าง  ตามแบบ
ฟอรค์มทมีซึ่ กปภ.ข.3 กทาหนด พรด้อมสทาเนาใบอนคุญาตเปป็นผภูด้ประกอบวมิชาชมีพวมิศวกรรม ตาม พรบ.วมิชาชมีพวมิศวกรรม
พ.ศ.2505              

(4) บรญชมีเอกสาร สส่วนทมีซึ่ ๒ ทรรั้งหมดทมีซึ่ไดด้ยยซึ่นพรด้อมกรบการเสนอราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วย
อมิเลล็กทรอนมิกสค์ ตามแบบในขด้อ ๑.๗ (๒)  โดยไมส่ตด้องแนบในรภูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา
4.1 ผภูด้เสนอราคาตด้องยยซึ่นขด้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วย

อมิเลล็กทรอนมิกสค์ตามทมีซึ่กทาหนดไวด้ในเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์นมีรั้ โดยไมส่มมีเงยซึ่อนไขใดๆ ทรรั้งสมิรั้น และจะตด้อง
กรอกขด้อความใหด้ถภูกตด้องครบถด้วน  ลงลายมยอชยซึ่ออมิเลล็กทรอนมิกสค์หรยอหลรกฐานแสดงตรวตนของผภูด้เสนอราคาโดยไมส่ตด้อง
แนบใบเสนอราคาในรภูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

   4.2 ผภูด้เสนอราคาจะตด้องกรอกปรมิมาณวรสดคุและราคา ในบรญชมีรายการกส่อสรด้างใหด้ครบถด้วน
ในการเสนอราคาใหด้เสนอราคาเปป็นเงมินบาทและเสนอราคาเพมียงราคาเดมียวโดยเสนอราคารวม 

และหรยอราคาตส่อหนส่วย และหรยอตส่อรายการ ตามเงยซึ่อนไขทมีซึ่ระบคุไวด้ทด้ายใบเสนอราคาใหด้ถภูกตด้อง โดยคมิดราคารวมทรรั้งสมิรั้น
ซซซึ่งรวมคส่าภาษมีมภูลคส่าเพมิซึ่ม ภาษมีอากรอยซึ่น และคส่าใชด้จส่ายทรรั้งปวงไวด้แลด้ว



6
ราคาทมีซึ่เสนอจะตด้องเสนอกทาหนดยยนราคาไมส่นด้อยกวส่า 120  วรน  นรบแตส่วรนเสนอราคาโดยภายใน

กทาหนดยยนราคา ผภูด้เสนอราคาตด้องรรบผมิดชอบราคาทมีซึ่ตนไดด้เสนอไวด้และจะถอนการเสนอราคามมิไดด้
๔.๓ ผภูด้เสนอราคาจะตด้องเสนอกทาหนดเวลาดทาเนมินการกส่อสรด้างแลด้วเสรล็จไมส่เกมิน 120 วรน นรบถรด

จากวรนลงนามในสรญญาจด้าง หรยอวรนทมีซึ่ไดด้รรบหนรงสยอแจด้งใหด้เรมิซึ่มททางาน
๔.4 กส่อนเสนอราคา ผภูด้เสนอราคาควรตรวจดภูรส่างสรญญา แบบรภูป และรายละเอมียด ฯลฯ ใหด้ถมีซึ่ถด้วน

และเขด้าใจเอกสารประกวดราคาจด้างอมิเลล็กทรอนมิกสค์ทรรั้งหมดเสมียกส่อนทมีซึ่จะตกลงยยซึ่นเสนอราคาตามเงยซึ่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจด้างอมิเลล็กทรอนมิกสค์

๔.5 ผภูด้เสนอราคาจะตด้องยยซึ่นขด้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจด้างภาครรฐดด้วย
อมิเลล็กทรอนมิกสค์ ในวรนทมีซึ่   18   ธรนวาคม   2560   ระหวส่างเวลา  08.30  น. ถซง  16.30 น. 

เมยซึ่อพด้นกทาหนดเวลายยซึ่นขด้อเสนอและเสนอราคาแลด้ว จะไมส่รรบเอกสารการยยซึ่นขด้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเดล็ดขาด

คณะกรรมการพมิจารณาผลการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ จะดทาเนมินการตรวจสอบ
คคุณสมบรตมิของผภูด้เสนอราคาแตส่ละรายวส่า เปป็นผภูด้เสนอราคาทมีซึ่มมีผลประโยชนค์รส่วมกรนกรบผภูด้เสนอราคารายอยซึ่น
ตามขด้อ ๑.๖ (๑)  ณ วรนประกาศประกวดราคาหรยอไมส่

หากปรากฏตส่อคณะกรรมการพมิจารณาผลการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์กส่อนหรยอในขณะ
ทมีซึ่มมีการพมิจารณาขด้อเสนอวส่า มมีผภูด้เสนอราคารายใดกระททาการอรนเปป็นการขรดขวางการแขส่งขรนราคาอยส่างเปป็นธรรม
ตามขด้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชยซึ่อวส่ามมีการกระททาอรนเปป็นการขรดขวางการแขส่งขรนราคาอยส่างเปป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตรดรายชยซึ่อผภูด้เสนอราคารายนรรั้นออกจากการเปป็นผภูด้เสนอราคา และ กปภ.ข.3  จะพมิจารณา
ลงโทษผภูด้เสนอราคาดรงกลส่าวเปป็นผภูด้ทมิรั้งงาน เวด้นแตส่คณะกรรมการพมิจารณาผลการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์จะ
วมินมิจฉรยไดด้วส่าผภูด้เสนอราคารายนรรั้นเปป็นผภูด้ทมีซึ่ใหด้ความรส่วมมยอเปป็นประโยชนค์ตส่อการพมิจารณาของทางราชการและมมิไดด้
เปป็นผภูด้รมิเรมิซึ่มใหด้มมีการกระททาดรงกลส่าว

4.6  ผภูด้เสนอราคาจะตด้องปฏมิบรตมิ ดรงนมีรั้
(1) ปฏมิบรตมิตามเงยซึ่อนไขทมีซึ่ระบคุไวด้ในเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์
(2) ราคาทมีซึ่เสนอจะตด้องเปป็นราคาทมีซึ่รวมภาษมีมภูลคส่าเพมิซึ่ม และภาษมีอยซึ่นๆ (ถด้ามมี) รวมคส่าใชด้จส่าย

ทรรั้งปวงไวด้ดด้วยแลด้ว
(3) ผภูด้เสนอราคาจะตด้องลงทะเบมียนเพยซึ่อเขด้าสภูส่กระบวนการเสนอราคา ตามวรน เวลา ทมีซึ่กทาหนด
(4) หด้ามผภูด้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
(5) ผภูด้เสนอราคาสามารถศซกษาและททาความเขด้าใจในระบบและวมิธมีการเสนอราคาดด้วยวมิธมี

ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ ของกรมบรญชมีกลางทมีซึ่แสดงไวด้ในเวล็บไซตค์ www.gprocurement.go.th
๕. หลวักเกณฑส์และสมิทธมิในการพมิจารณา

5.1   ในการพมิจารณาผลการยยซึ่นขด้อเสนอประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ครรรั้งนมีรั้ “กปภ.ข.3” จะ
พมิจารณาตรดสมินโดยใชด้หลรกเกณฑค์ ราคาตที่จาสสุด    และจะพมิจารณาจากราคารวมเปป็นหลวัก   

    5.2   หากผภูด้เสนอราคารายใดมมีคคุณสมบรตมิไมส่ถภูกตด้องตามขด้อ 2 หรยอยยซึ่นหลรกฐานการยยซึ่นขด้อ
เสนอไมส่ถภูกตด้อง หรยอไมส่ครบถด้วนตามขด้อ ๓ หรยอยยซึ่นขด้อเสนอไมส่ถภูกตด้องตามขด้อ ๔ แลด้ว คณะกรรมการพมิจารณาผล
การประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์จะไมส่รรบพมิจารณาราคาของผภูด้เสนอราคารายนรรั้น เวด้นแตส่เปป็นขด้อผมิดพลาด หรยอผมิดหลง
เพมียงเลล็กนด้อย หรยอผมิดแผกไปจากเงยซึ่อนไขของเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ในสส่วนทมีซึ่มมิใชส่สาระสทาครญ
ทรรั้งนมีรั้ เฉพาะในกรณมีทมีซึ่พมิจารณาเหล็นวส่าจะเปป็นประโยชนค์ตส่อ“กปภ.ข.3” เทส่านรรั้น

5.3 “กปภ.ข.3”สงวนสมิทธมิไมส่พมิจารณาขด้อเสนอของผภูด้เสนอราคาโดยไมส่มมีการผส่อนผรน ในกรณมี     
ดรงตส่อไปนมีรั้

http://www.gprocurement.go.th/
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                               (1) ไมส่ปรากฏชยซึ่อผภูด้เสนอราคารายนรรั้นในบรญชมีผภูด้รรบเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ทางระบบจรด
ซยรั้อจรดจด้างดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ หรยอบรญชมีรายชยซึ่อผภูด้ซยรั้อเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ทางระบบการจรดซยรั้อจรดจด้างดด้วย
อมิเลล็กทรอนมิกสค์ ของ“กปภ.ข.3” 

(2) ไมส่กรอกชยซึ่อนมิตมิบคุคคล  หรยอ ลงลายมยอชยซึ่ออมิเลล็กทรอนมิกสค์ อยส่างหนซซึ่งอยส่างใดหรยอทรรั้งหมด
ในการเสนอราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจด้างดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์

(3) เสนอรายละเอมียดแตกตส่างไปจากเงยซึ่อนไขทมีซึ่กทาหนดในเอกสารประกวดราคา
อมิเลล็กทรอนมิกสค์ทมีซึ่เปป็นสาระสทาครญ หรยอมมีผลททาใหด้เกมิดความไดด้เปรมียบเสมียเปรมียบแกส่ผภูด้เสนอราคารายอยซึ่น

5.4 ในการตรดสมินการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์หรยอในการททาสรญญา คณะกรรมการพมิจารณาผล
การประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์หรยอ“กปภ.ข.3” มมีสมิทธมิใหด้ผภูด้เสนอราคาชมีรั้แจงขด้อเทล็จจรมิง สภาพ ฐานะ หรยอขด้อ
เทล็จจรมิงอยซึ่นใดทมีซึ่เกมีซึ่ยวขด้องกรบผภูด้เสนอราคาไดด้ “กปภ.ข.3”มมีสมิทธมิทมีซึ่จะไมส่รรบขด้อเสนอ ไมส่รรบราคา หรยอไมส่ททาสรญญา  
หากหลรกฐาน ดรงกลส่าวไมส่มมีความเหมาะสมหรยอไมส่ถภูกตด้อง

5.5 “กปภ.ข.3” ทรงไวด้ซซซึ่งสมิทธมิทมีซึ่จะไมส่รรบราคาตซึ่ทาสคุด หรยอราคาหนซซึ่งราคาใด หรยอราคาทมีซึ่เสนอทรรั้งหมด
กล็ไดด้ และอาจพมิจารณาเลยอกจด้าง ในจทานวน หรยอขนาด หรยอเฉพาะรายการหนซซึ่งรายการใด หรยออาจจะยกเลมิก
การประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์โดยไมส่พมิจารณาจรดจด้างเลยกล็ไดด้ สคุดแตส่จะพมิจารณา ทรรั้งนมีรั้ เพยซึ่อประโยชนค์ของทาง
ราชการเปป็นสทาครญ และใหด้ถยอวส่าการตรดสมินขอ“กปภ.ข.3”เปป็นเดล็ดขาด ผภูด้เสนอราคาจะเรมียกรด้องคส่าเสมียหายใดๆ มมิไดด้ รวม
ทรรั้ง“กปภ.ข.3”จะพมิจารณายกเลมิกการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์และลงโทษผภูด้เสนอราคาเปป็นผภูด้ทมิรั้งงาน ไมส่วส่าจะ
เปป็นผภูด้เสนอราคาทมีซึ่ไดด้รรบการครดเลยอกหรยอไมส่กล็ตาม หากมมีเหตคุทมีซึ่ เชยซึ่อถยอไดด้วส่าการยยซึ่นเสนอราคากระททาการโดยไมส่
สคุจรมิต เชส่น การเสนอเอกสารอรนเปป็นเทล็จ หรยอใชด้ชยซึ่อบคุคคลธรรมดา หรยอนมิตมิบคุคคลอยซึ่นมาเสนอราคาแทน เปป็นตด้น

ในกรณมีทมีซึ่ผภูด้เสนอราคารายทมีซึ่เสนอราคาตซึ่ทาสคุด เสนอราคาตซึ่ทาจนคาดหมายไดด้วส่าไมส่อาจดทาเนมินงาน
ตามสรญญาไดด้ คณะกรรมการพมิจารณาผลการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์หรยอ“กปภ.ข.3”  
จะใหด้ผภูด้เสนอราคานรรั้นชมีรั้แจงและแสดงหลรกฐานทมีซึ่ททาใหด้เชยซึ่อไดด้วส่า ผภูด้เสนอราคาสามารถดทาเนมินงานตามประกวดราคาจด้าง
อมิเลล็กทรอนมิกสค์ใหด้เสรล็จสมบภูรณค์ หากคทาชมีรั้แจงไมส่เปป็นทมีซึ่รรบฟฟังไดด้ “กปภ.ข.3”มมีสมิทธมิทมีซึ่จะไมส่รรบขด้อเสนอหรยอไมส่รรบ
ราคาของผภูด้เสนอราคารายนรรั้น

5.6  ในกรณมีทมีซึ่ปรากฏขด้อเทล็จจรมิงภายหลรงจากการพมิจารณาขด้อเสนอวส่า ผภูด้เสนอราคาทมีซึ่มมีสมิทธมิไดด้รรบการ
ครดเลยอกเปป็นผภูด้เสนอราคาทมีซึ่มมีผลประโยชนค์รส่วมกรนกรบผภูด้เสนอราคารายอยซึ่น ณ วรนประกาศประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ 
หรยอเปป็นผภูด้เสนอราคาทมีซึ่กระททาการอรนเปป็นการขรดขวางการแขส่งขรนราคาอยส่างเปป็นธรรม ตามขด้อ ๑.6 “กปภ.ข.3”
มมีอทานาจทมีซึ่จะตรดรายชยซึ่อผภูด้เสนอราคาทมีซึ่ไดด้รรบครดเลยอกรายดรงกลส่าวออก และ“กปภ.ข.3”จะพมิจารณาลงโทษผภูด้เสนอ
ราคารายนรรั้นเปป็นผภูด้ทมิรั้งงาน

ในกรณมีนมีรั้หาก กปภ.ข.3 พมิจารณาเหล็นวส่า การยกเลมิกการพมิจารณาผลการเสนอราคาทมีซึ่ไดด้ดทาเนมิน
การไปแลด้ว จะเปป็นประโยชนค์แกส่ทางราชการอยส่างยมิซึ่ง กปภ.ข.3 มมีอทานาจยกเลมิกการพมิจารณาผลการเสนอราคา
ดรงกลส่าวไดด้  

6. การทจาสวัญญาจจ้าง
ผภูด้ชนะการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์จะตด้องททาสรญญาจด้างตามแบบสรญญา ดรงระบคุในขด้อ ๑.๓

กรบ“กปภ.ข.3”   ภายใน  7  วรน นรบถรดจากวรนทมีซึ่ไดด้รรบแจด้ง และจะตด้องวางหลรกประกรนสรญญาเปป็นจทานวนเงมิน
เทส่ากรบรจ้อยละหจ้า  ของราคาคส่าจด้างทมีซึ่ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ไดด้ ใหด้“กปภ.ข.3” ยซดถยอไวด้ในขณะททาสรญญา
โดยใชด้หลรกประกรนอยส่างหนซซึ่งอยส่างใดดรงตส่อไปนมีรั้ 

6.1 เงมินสด
6.2 เชล็คทมีซึ่ธนาคารสรซึ่งจส่ายใหด้แกส่“กปภ.ข.3” โดยเปป็นเชล็คลงวรนทมีซึ่ทมีซึ่ททาสรญญา หรยอกส่อนหนด้านรรั้นไมส่

เกมิน ๓ วรนททาการของทางราชการ
6.3 หนรงสยอครั้ทาประกรนของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนรงสยอครั้ทาประกรน ดรงระบคุในขด้อ ๑.๔ (1)
6.4 หนรงสยอครั้ทาประกรนของบรรษรทเงมินทคุนอคุตสาหกรรมแหส่งประเทศไทย หรยอบรมิษรทเงมินทคุน หรยอ

บรมิษรทเงมินทคุนหลรกทรรพยค์ทมีซึ่ไดด้รรบอนคุญาตใหด้ประกอบกมิจการเงมินทคุนเพยซึ่อการพาณมิชยค์และประกอบธคุรกมิจครั้ทาประกรน 
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ตามประกาศของธนาคารแหส่งประเทศไทย ซซซึ่งไดด้แจด้งชยซึ่อเวมียนใหด้สส่วนราชการตส่าง ๆ ทราบแลด้ว โดยอนคุโลมใหด้ใชด้ 
ตามแบบหนรงสยอครั้ทาประกรน ดรงระบคุในขด้อ ๑.๔ (1)

6.5 พรนธบรตรรรฐบาลไทย
หลรกประกรนนมีรั้จะคยนใหด้ โดยไมส่มมีดอกเบมีรั้ยภายใน ๑๕ วรนนรบถรดจากวรนทมีซึ่ผภูด้ชนะการประกวดราคา

อมิเลล็กทรอนมิกสค์ (ผภูด้รรบจด้าง) พด้นจากขด้อผภูกพรนตามสรญญาจด้างแลด้ว

7. คส่าจจ้างและการจส่ายเงมิน                                                                                  
                 กปภ.ข.3 จะจส่ายเงมินคส่าจด้าง  โดยแบส่งออกเปป็น  1 งวด   ดรงนมีรั้

งวดทมีซึ่ 1 (งวดสคุดทด้าย)  เปป็นจทานวนเงมินในอรตรารด้อยละ 100 ของคส่าจด้าง เมยซึ่อผภูด้รรบจด้างไดด้
ปฏมิบรตมิงานทรรั้งหมดใหด้แลด้วเสรล็จเรมียบรด้อยตามสรญญา รวมทรรั้งททาสถานทมีซึ่กส่อสรด้างใหด้สะอาดเรมียบรด้อย ใหด้แลด้วเสรล็จ
ภายใน 120 ววัน  

8. อวัตราคส่าปรวับ
คส่าปรรบตามแบบสรญญาจด้างขด้อ 16  จะกทาหนดในอรตรา  รด้อยละ 0.25  ของคส่าจด้างตามสรญญา

รวมภาษมีมภูลคส่าเพมิซึ่ม  ตส่อวรน
9. การรวับประกวันความชจารสุดบกพรส่อง
      ผภูด้ชนะการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ซซซึ่งไดด้ททาขด้อตกลงเปป็นหนรงสยอ หรยอททาสรญญาจด้าง ตามแบบ

ดรงระบคุในขด้อ ๑.๓ แลด้วแตส่กรณมี จะตด้องรรบประกรนความชทารคุดบกพรส่องของงานจด้างทมีซึ่เกมิดขซรั้นภายในระยะเวลาไมส่นด้อยกวส่า    
2 ปปี นรบถรดจากวรนทมีซึ่  “กปภ.ข.3” ไดจ้รวับมอบงาน(งวดสสุดทจ้าย)  โดยผภูด้รรบจด้างตด้องรมีบจรดการซส่อมแซมแกด้ไขใหด้ใชด้
การไดด้ดมีดรงเดมิมภายใน 7  วรน นรบถรดจากวรนทมีซึ่ไดด้รรบแจด้งความชทารคุดบกพรส่อง       

10. การจส่ายเงมินลส่วงหนจ้า
        ผภูด้เสนอราคามมีสมิทธมิเสนอขอรรบเงมินลส่วงหนด้า ในอรตราไมส่เกมินรด้อยละ 15 ของราคาคส่าจจ้าง

ทวันงหมด  แตส่ทรรั้งนมีรั้จะตด้องสส่งมอบหลรกประกรนเงมินลส่วงหนด้า เปป็นพรนธบรตรรรฐบาลไทย หรยอหนรงสยอครั้ทาประกรนของธนาคาร
ในประเทศตามแบบดรงระบคุในขด้อ ๑.๔ (2)หรยอหนรงสยอครั้ทาประกรนของบรรษรทเงมินทคุนอคุตสาหกรรมแหส่งประเทศไทย หรยอ
บรมิษรทเงมินทคุน หรยอบรมิษรทเงมินทคุนหลรกทรรพยค์ทมีซึ่ไดด้รรบอนคุญาตใหด้ประกอบกมิจการเงมินทคุนเพยซึ่อการพาณมิชยค์ และ
ประกอบธคุรกมิจครั้ทาประกรน  ตามประกาศของธนาคารแหส่งประเทศไทย ซซซึ่งไดด้แจด้งชยซึ่อเวมียนใหด้สส่วนราชการตส่าง ๆ  ทราบแลด้ว โดย
อนคุโลมใหด้ใชด้ตามแบบหนรงสยอครั้ทาประกรนดรงระบคุในขด้อ ๑.๔ (2)  ใหด้แกส่ กปภ.ข 3 กส่อนการรรบชทาระเงมินลส่วงหนด้า นรรั้น

11.  ขจ้อสงวนสมิทธมิในการยรที่นขจ้อเสนอและอรที่น ๆ
11.1 เงมินคส่าจด้างสทาหรรบงานจด้างครรรั้งนมีรั้ ไดด้มาจากเงมินงบ กปภ.ปปี 2561 (เงมินอสุดหนสุนรวัฐบาล)

การลงนามในสรญญาจะกระททาไดด้ตส่อเมยซึ่อ กปภ.ข.3  ไดด้รรบอนคุมรตมิเงมินคส่ากส่อสรด้างจากเงมิน
งบ กปภ.ปปี 2561 (เงมินอสุดหนสุนรวัฐบาล)แลด้วเทส่านรรั้น 

ราคากลางของงานกส่อสรด้างในการประกวดราคาครรรั้งนมีรั้ เปป็นเงมินทรรั้งสมิรั้น 3,919,000.-
บาท (เงมินสามลจ้านเกจ้าแสนหนนที่งหมรที่นเกจ้าพวันบาทถจ้วน) รวมภาษทมภูลคส่าเพมิที่ม

11.2 เมยซึ่อ “กปภ.ข.3” ไดด้ครดเลยอกผภูด้เสนอราคารายใด ใหด้เปป็นผภูด้รรบจด้าง และไดด้ตกลงจด้างตาม
ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์แลด้ว ถด้าผภูด้รรบจด้างจะตด้องสรซึ่งหรยอนทาสมิซึ่งของมาเพยซึ่องานจด้างดรงกลส่าวเขด้ามาจากตส่าง
ประเทศ และของนรรั้นตด้องนทาเขด้ามาโดยทางเรยอในเสด้นทางทมีซึ่มมีเรยอไทยเดมินอยภูส่ และสามารถใหด้บรมิการรรบขนไดด้ตามทมีซึ่
รรฐมนตรมีวส่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกทาหนด ผภูด้เสนอราคาซซซึ่งเปป็นผภูด้รรบจด้างจะตด้องปฏมิบรตมิตามกฎหมายวส่า
ดด้วยการสส่งเสรมิมการพาณมิชยนาวมี  ดรงนมีรั้

(๑) แจด้งการสรซึ่งหรยอนทาสมิซึ่งของดรงกลส่าวเขด้ามาจากตส่างประเทศ ตส่อกรมเจด้าทส่า ภายใน ๗ วรน 
นรบตรรั้งแตส่วรนทมีซึ่ผภูด้รรบจด้างสรซึ่งหรยอซยรั้อของจากตส่างประเทศ เวด้นแตส่เปป็นของทมีซึ่รรฐมนตรมีวส่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวด้นใหด้บรรทคุกโดยเรยออยซึ่นไดด้
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(๒) จรดการใหด้สมิซึ่งของดรงกลส่าวบรรทคุกโดยเรยอไทย หรยอเรยอทมีซึ่มมีสมิทธมิเชส่นเดมียวกรบเรยอไทย     

จากตส่างประเทศมายรงประเทศไทย เวด้นแตส่จะไดด้รรบอนคุญาตจากกรมเจด้าทส่า ใหด้บรรทคุกสมิซึ่งของนรรั้น โดยเรยออยซึ่น
ทมีซึ่มมิใชส่เรยอไทย ซซซึ่งจะตด้องไดด้รรบอนคุญาตเชส่นนรรั้นกส่อนบรรทคุกของลงเรยออยซึ่น หรยอเปป็นของทมีซึ่รรฐมนตรมีวส่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวด้นใหด้บรรทคุกโดยเรยออยซึ่น

(๓) ในกรณมีทมีซึ่ไมส่ปฏมิบรตมิตาม (๑) หรยอ (๒) ผภูด้รรบจด้างจะตด้องรรบผมิดตามกฎหมายวส่าดด้วย
การสส่งเสรมิมการพาณมิชยนาวมี

11.3 ผภูด้เสนอราคาซซซึ่ง“กปภ.ข.3”ไดด้ครดเลยอกแลด้ว ไมส่ไปททาสรญญา หรยอขด้อตกลงภายในเวลาทมีซึ่ทาง
ราชการกทาหนดดรงระบคุไวด้ในขด้อ 6  “กปภ.ข.3” จะพมิจารณาเรมียกรด้องใหด้ชดใชด้ความเสมียหายอยซึ่น (ถด้ามมี) รวมทรรั้งจะ
พมิจารณาใหด้เปป็นผภูด้ทมิรั้งงานตามระเบมียบของทางราชการ

11.4 “กปภ.ข.3” สงวนสมิทธมิธิ์ทมีซึ่จะแกด้ไขเพมิซึ่มเตมิมเงยซึ่อนไข หรยอขด้อกทาหนดในแบบสรญญาใหด้เปป็น
ไปตามความเหล็นของสทานรกงานอรยการสภูงสคุด (ถด้ามมี)

12. การปรวับราคาคส่างานกส่อสรจ้าง
การปรรบราคาคส่างานกส่อสรด้างตามสภูตรการปรรบราคาดรงระบคุในขด้อ ๑.๕ จะนทามาใชด้ในกรณมีทมีซึ่      

คส่างานกส่อสรด้างลดลงหรยอเพมิซึ่มขซรั้น โดยวมิธมีการตส่อไปนมีรั้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สภูตรการปรรบราคา (สภูตรคส่า K) จะตด้องคงทมีซึ่ทมีซึ่ระดรบทมีซึ่กทาหนดไวด้ในวรนแลด้วเสรล็จตามทมีซึ่กทาหนดไวด้
ในสรญญา หรยอภายในระยะเวลาทมีซึ่“กปภ.ข.3”ไดด้ขยายออกไป โดยจะใชด้สภูตรของทางราชการทมีซึ่ไดด้ระบคุในขด้อ ๑.๕

13. มาตรฐานฝปีมรอชส่าง
เมยซึ่อ “กปภ.ข.3”ไดด้ครดเลยอกผภูด้เสนอราคารายใดใหด้เปป็นผภูด้รรบจด้างและไดด้ตกลงจด้างกส่อสรด้างตามประกาศนมีรั้

แลด้ว  ผภูด้เสนอราคาจะตด้องตกลงวส่าในการปฏมิบรตมิงานกส่อสรด้างดรงกลส่าว ผภูด้เสนอราคาจะตด้องมมีและใชด้ผภูด้ผส่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝปีมยอชส่างจากกรมพรฒนาฝปีมยอแรงงาน กระทรวงแรงงาน  หรยอผภูด้มมีวคุฒมิบรตรระดรบปวช. ปวส.และ
ปวท.หรยอเทมียบเทส่าจากสถาบรนการศซกษาทมีซึ่ ก.พ. รรบรองใหด้เขด้ารรบราชการไดด้  ในอรตราไมส่ตซึ่ทากวส่ารด้อยละ 10 ของ
แตส่ละ สาขาชส่างแตส่จะตด้องมมีจทานวนชส่างอยส่างนด้อย ๑ คน ในแตส่ละสาขาชส่าง ดรงตส่อไปนมีรั้

13.1  ชส่างโยธา
13.2  ……………………...…………………………………………………………………

…………………ฯลฯ……………………
14. การปฏมิบวัตมิตามกฎหมายและระเบทยบ

ในระหวส่างระยะเวลาการกส่อสรด้างผภูด้รรบจด้างพซงปฏมิบรตมิตามหลรกเกณฑค์ทมีซึ่กฎหมายและระเบมียบไดด้
กทาหนดไวด้โดยเครส่งครรด

การประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3
                                                           
                                                                                 วรนทมีซึ่    7  ธรนวาคม  2560


	กปภ.ข.3 จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน

