
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
เลขท่ี กปภ.ข.๘/............./..................

 งาน...........................................................................................
 ดว้ยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ลงวนัท่ี .......................................................

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

การประปาส่วนภูมิภาคเชต ๘ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “กปภ.ข.๘” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง ……………………………………………………………………………………………………... ด้วยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) โดยมีข้อแนะนำาและข้อกำาหนดดตงต่อไปน้ี

๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒   แบบใบเสนอราคาที่กำาหนดไว้ในระบบจตดซ้้อจตดจา้งภาครตฐดว้ยอิเลกกทรอนิกส์
๑.๒ แบบสตญญาจ้างก่อสรา้ง
๑.๓ แบบหนตงส้อค้ำาประกตน

(๑)   หลตกประกตนการเสนอราคา 
(๒)   หลตกประกตนสตญญา

    (๓)   หลตกประกตนการรตบเงินค่าจ้างล่วงหน้า
    (๔)   หลตกประกตนผลงาน  

      ๑.๕ สูตรการปรตบราคา
๑.๖ บทนิยาม

(๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่มกตน
(๒)   การขตดขวางการแข่งขตนราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๗   แบบบตญชีเอกสารทีก่ำาหนดไวใ้นระบบจตดซ้้อจตดจา้งภาครตฐดว้ยอเิลกกทรอนิกส์
(๑)   บตญชเีอกสารสว่นที ่๑ 
(๒)   บตญชเีอกสารสว่นที ่๒ 

๑.๘   รายละเอยีดการคำานวณราคากลางงานกอ่สรา้งตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอยีด
๑.๙ ……………ฯลฯ.............

๒.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา                                                                            
       ๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย                                                                                 
       ๒.๒ ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย

     
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ...



    - ๒ -
     ๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ

                        ๒.๔ ไมเ่ป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหวา่งถูกระงบัการยืน่ข้อเสนอหรอืทำาสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไวช้ััว่คราว
เน่ืองจากเป็นผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวง
การคลงักำาหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชักีลาง

                         ๒.๕ ไมเ่ป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชัือ่ไวใ้นบัญชัรีายชัือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนชัือ่ให้เป็นผูท้ิง้งานของหน่วย
งานของรฐัในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชักีลาง ซ่ึงรวมถึงนิตบุิคคลทีผู่ท้ิง้งานเป็นหุ้นสว่นผูจ้ัดการ
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำานาจในการดำาเนินงานในกจิการของนิตบุิคคลน้ันดว้ย

                       ๒.๖ มคีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งห้าม ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บรหิารพสัดภุาครฐักำาหนดในราชักจิจานุเบกษา

                          ๒.๗ เป็นนิตบุิคคลผูม้อีาชัพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสด์งักลา่ว
                         ๒.๘ ไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชัน์รว่มกนักบัผูย้ืน่ข้อเสนอราคารายอืน่ทีเ่ข้ายืน่ข้อเสนอให้แก่ กปภ.ข.๘ ณ

วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืไมเ่ป็นผูก้ระทำาการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสค์รัง้น้ี

                         ๒.๙ ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิห์รอืความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏเิสธไมย่อมข้ึนศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูย้ืน่
ข้อเสนอไดม้คีำาสัง่ให้สละเอกสทิธิค์วามคุม้กนัเชัน่วา่น้ัน

                        ๒.๑๐ เป็นผูป้ระกอบการทีต่อ้งผา่นการคดัเลอืกผูม้คีณุสมบัตเิบ้ืองตน้ในการรบัจา้งงานกอ่สรา้งของ
กปภ. ชััน้ที.่............. และ กปภ. จะพจิารณาตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดไวใ้นหลกัเกณฑก์ารข้ึนทะเบียนผูม้คีณุสมบัตเิบ้ือง
ตน้ในการรบัจา้งงานกอ่สรา้งของ กปภ. ตามหลกัเกณฑท์ีแ่นบทา้ยประกาศประกวดราคา

                        ๒.๑๑  ผูย้ืน่ข้อเสนอตอ้งมผีลงานกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งกอ่สรา้งในวงเงนิ
ไมน้่อยกวา่............................................................................................และเป็นผลงานทีเ่ป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงาน
ของรฐัหรอืหน่วยงานเอกชันที ่กปภ.ข.๘ เชัือ่ถือ

                         ผูย้ืน่ข้อเสนอทีเ่สนอราคาในรปูแบบของ "กจิการรว่มคา้" ตอ้งมคีณุสมบัตดิงัน้ี
                        (๑) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลใหม ่กจิการรว่มคา้จะตอ้งมคีณุสมบัตคิรบถ้วนตาม

เงือ่นไขทีก่ำาหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กจิการรว่มคา้" สว่นคณุสมบัติ
ดา้นผลงาน กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนำาผลงานของผูเ้ข้ารว่มคา้มาใชัแ้สดงเป็นผลงานของกจิการรว่มคา้ทีเ่ข้า
ประกวดราคาได ้

                        (๒) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลใหม ่นิตบุิคคลแตล่ะนิตบุิคคลทีเ่ข้ารว่มคา้ทกุ
รายจะตอ้งมคีณุสมบัตคิรบถ้วนตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แตใ่นกรณทีีก่จิการรว่มคา้ไดม้ข้ีอ
ตกลงระหวา่งผูเ้ข้ารว่มคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรกำาหนดให้ผูเ้ข้ารว่มคา้รายใดรายหน่ึงเป็นผูร้บัผดิชัอบหลกัในการเข้า
เสนอราคากบัทางราชัการ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการยืน่ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์กจิการรว่มคา้น้ันสามารถใชัผ้ลงานของผูร้ว่มคา้หลกัรายเดยีวเป็นผลงานของกจิการรว่มคา้ที่
ยืน่เสนอราคาได ้                 

                        ทัง้น้ี "กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลใหม่" หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบียนเป็น
นิตบุิคคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิัย์

                      ๒.๑๒ ผูย้ืน่ข้อเสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชักีลาง

                     ๒.๑๓ ผูย้ืน่ข้อเสนอซ่ึงไดร้บัคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชัีกลาง ตามทีค่ณะกรรมการ
ป.ป.ชั. กำาหนด

                    ๒.๑๔ ผูย้ืน่ข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชัีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชัีรายรับ
รายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ชั. กำาหนด

                              

๒.๑๕. ผู้เสนอราคา...



- ๓ -
                        ผูย้ืน่ข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชัีธนาคาร เว้นแต่ การจา่ย
เงินแต่ละครั้ง ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ชั. กำาหนด                

๓.   หลักฐานการย่นนข้อเสนอ
ผูย้ืน่ข้อเสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลตกฐาน ย้่นมาพร้อมกตบการเสนอราคาทางระบบจตดซ้้อจตดจ้าง

ภาครตฐดว้ยอเิลกกทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น ค้อ
๓.๑ ส่วนทีน ๑ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีผูย้ืน่ข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก)  ห้างหุ้นสว่นสามตญหรอ้ห้างหุ้นสว่นจำากตด ให้ย้น่สำาเนาหนตงสอ้รตบรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บตญชีรายช้่อหุ้นส่วนผู้จตดการ ผู้มีอำานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรตบรองสำาเนาถูกต้อง
(ข)  บรษิตทจำากตดหรอ้บรษิตทมหาชนจำากตด ให้ย้น่สำาเนาหนตงส้อรตบรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลหนตงส้อบริคณห์สนธิ บตญชีรายช้่อกรรมการผู้จตดการ ผู้มีอำานาจควบคุม (ถ้ามี) และบตญชีผู้ถ้อหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรตบรองสำาเนาถูกต้อง   

(๒) ในกรณีผูย้ืน่ข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดาหร้อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ย้่น
สำาเนาบตตรประจำาตตวประชาชนของผู้นต้น สำาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำาเนาบตตรประจำา
ตตวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทต้งรตบรองสำาเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณผีูย้ืน่ข้อเสนอเป็นผูย้ืน่ข้อเสนอรว่มกตนในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ให้ย้น่สำาเนาสตญญาของ
การเข้ารว่มคา้ และเอกสารตามทีร่ะบุไวใ้น (๑) หรอ้ (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณ ี 

  (๔) สำาเนา ใบ ภพ.๒๐
              (๕) บัญชัเีอกสารสว่นที ่๑ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ  ๑.๗ (๑)  โดยไมต่อ้งแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)
                         ทัง้น้ี เมือ่ผูย้ืน่ข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบัญชัเีอกสารสว่นที ่๑ ครบถ้วน ถูกตอ้ง
แลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบัญชัเีอกสารสว่นที ่๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผูย้ืน่
ข้อเสนอไมต่อ้งแนบบัญชัเีอกสารสว่นที ่๑ ดงักลา่วในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนทีน  ๒  อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปน้ี
(๑) ในกรณีผู้ย้่นข้อเสนอมอบอำานาจให้บุคคลอ้น่กระทำาการแทนให้แนบหนตงสอ้มอบอำานาจ

ซ่ึงตดิอากรแสตมปตตามกฎหมาย โดยมหีลตกฐานการแสดงตตวตนของผูม้อบอำานาจและผูร้ตบมอบอำานาจ ทตง้น้ีหากผูร้ตบมอบ
อำานาจเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งเป็นผูท้ีบ่รรลนิุตภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นตน้

(๒) หลตกประกตนการเสนอราคา ตามข้อ ๕
       (๓) สำาเนาหนตงส้อรตบรองผลงานก่อสร้าง,สำาเนาสตญญาจ้างและบัญชัีแสดงปริมาณงาน
และราคากอ่สร้างพร้อมทต้งรตบรองสำาเนาถูกต้อง (ให้ใชใ้นกรณทีี่มีการกำาหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่านต้น)
                     (๔) บตญชีรายการก่อสร้างหร้อใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวตสดุ
อุปกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทต้งกำาไรไว้ดว้ย
                              (๔.๑) หนตงส้อรตบรองผลงานพร้อมสำาเนาสตญญาจ้างและใบแยกวตสดปุระมาณราคา
                           (๔.๒) สำาเนาหลตกฐานผูม้คีณุสมบัตเิบ้ืองตน้ในการรบัจา้งงานกอ่สรา้งของ กปภ. ชััน้ที่
........................   
                         (๕) บตญชเีอกสารสว่นที ่๒ ทตง้หมดทีไ่ดย้้น่พรอ้มกตบการเสนอราคาทางระบบจตดซ้้อจตดจา้งภาครตฐดว้ย
อเิลกกทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  โดยไมต่อ้งแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทัง้น้ี...
                          



 - ๔ -
                           ทัง้น้ี เมือ่ผูย้ืน่ข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบัญชัเีอกสารสว่นที ่๒ ครบถ้วน ถูกตอ้ง
แลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบัญชัเีอกสารสว่นที ่๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผูย้ืน่
ข้อเสนอไมต่อ้งแนบบัญชัเีอกสารสว่นที ่๒ ดงักลา่วในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ย้่นข้อเสนอต้องย้่น ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจตดซ้้อจตดจ้างภาครตฐด้วย

อิเลกกทรอนิกส์ตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง้่อนไขใดๆ ทต้งสิ้น และจะตอ้ง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทตง้หลตกฐานแสดงตตวตนและทำาการย้นยตนตตวตนของผูย้้น่ข้อเสนอ
โดยไมต่อ้งแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)

    ๔.๒ ผูย้้น่ข้อเสนอจะตอ้งกรอกรายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พรอ้มจตด
ทำาใบแจง้ปรมิาณงานและราคา ในบตญชรีายการกอ่สรา้งให้ครบถ้วน

      ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงนิบาทและเสนอราคาเพยีงราคาเดยีวโดยเสนอราคารวม
และหรอ้ราคาตอ่หน่วย และหรอ้ตอ่รายการ ตามเง้อ่นไขทีร่ะบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทตง้น้ี ราคารวมทีเ่สนอ
ตอ้งตรงกตนทตง้ตตวเลขและตตวหนตงสอ้ ถ้าตตวเลขและตตวหนตงสอ้ไมต่รงกตน ให้ถ้อตตวหนตงสอ้เป็นสำาคตญ โดยคดิราคารวมทตง้
สิน้ซ่ึงรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีอากรอ้น่ และคา่ใชจ้า่ยทตง้ปวงไวแ้ลว้

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำาหนดยน้ราคาไมน้่อยกว่า ...................วตน  นตบแตว่ตนเสนอราคา
โดยภายในกำาหนดยน้ราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรตบผดิชอบราคาทีต่นไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามไิด้

๔.๓ ผูย้้น่ข้อเสนอจะตอ้งเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการกอ่สรา้งแลว้เสรกจไมเ่กนิ..............วตน นตบถตด
จากวตนลงนามในสตญญาจา้ง หรอ้วตนทีไ่ดร้ตบหนตงสอ้แจง้จาก กปภ.ข.๘ ให้เริม่ทำางาน

๔.๔ กอ่นเสนอราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดรูา่งสตญญา แบบรปู และรายละเอยีด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลกกทรอนิกส์ทต้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย้่นเสนอราคาตามเง้่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเลกกทรอนิกส์

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องย้่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจตด ซ้้อจตดจ้างภาครตฐ
ดว้ยอเิลกกทรอนิกสใ์นวตนที ่............................... ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถ้อตามเวลาของระบบจตดซ้้อจตดจา้งภาครตฐดว้ยอเิลกกทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์

เม้่อพ้นกำาหนดเวลาย้่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมร่ตบเอกสารการย้่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเดกดขาด
                 ๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำาเอกสารสำาหรับใชั้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ืน่ข้อเสนอตอ้งเป็นผูร้บัผดิชัอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกตอ้ง และชัดัเจนของเอกสาร PDF File กอ่นทีจ่ะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ข้อมลู (Upload) เพือ่เป็นการ
เสนอราคาให้แก ่กปภ.ข.๘
                   ๔.๗  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชัน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ตามข้อ ๑.๖ (๑)  หรือไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ืน่ข้อเสนอรายใดเป็นผูย้ืน่ข้อเสนอทีม่ผีลประโยชัน์รว่มกนักบัผูย้ืน่ข้อเสนอราย
อืน่ คณะกรรมการฯ จะตดัรายชัือ่ผูย้ืน่ข้อเสนอราคาทีม่ผีลประโยชัน์รว่มกนัน้ันออกจากการเป็นผูย้ืน่ข้อเสนอ

หากปรากฎตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสว์า่ กอ่นหรอืในขณะ
ทีม่กีารพจิารณาข้อเสนอว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชัื่อว่ามีการกระทำาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชัื่อผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และ กปภ.ข.๘ จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กปภ.ข.๘ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน มิใชั่เป็นผู้
รเิริม่ให้มกีารกระทำาดงักลา่วและไดใ้ห้ความรว่มมอืเป็นประโยชัน์ตอ่การพจิารณาของ กปภ.ข.๘

     

๔.๘  ผู้ย้่นข้อเสนอ...
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๔.๘  ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตติ ดตงน้ี

      (๑) ปฏิบตติตามเง้่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์
      (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ้่นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้

จา่ยทต้งปวงไว้ดว้ยแล้ว
      (๓) ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ้่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวตน เวลา ที่

กำาหนด
      (๔) ผู้ย้่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาแล้วไม่ได้ 
      (๕) ผู้ย้่นข้อเสนอสามารถศกึษาและทำาความเข้าใจในระบบและวิธกีารเสนอราคาด้วย

วธิีประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ ของกรมบตญชีกลางที่แสดงไว้ในเวกบไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

                   ๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี กปภ.ข.๘ จะพจิารณา
ตดัสินโดยใชัห้ลักเกณฑ์  ราคา
                  ๕.๒ การพิจารณาผู้ชันะการยื่นข้อเสนอ
                     กรณีใชั้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชันะการยื่นข้อเสนอ กปภ.ข.๘ จะพิจารณา
จาก ราคารวม                                                       
                  ๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสจ์ะไมร่บัพจิารณาราคาของผูเ้สนอราคารายน้ัน เวน้แตผู่ย้ืน่ข้อเสนอราคารายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะจา้งไมค่รบถ้วนหรอืเสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจาก
เงือ่นไขที ่กปภ.ข.๘ กำาหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ในสว่นทีม่ใิชัส่าระสำาคญัและความแตก
ตา่งน้ันไมม่ผีลทำาให้เกดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูย้ืน่ข้อเสนอราคารายอืน่ หรอืเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ
อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธผิูย้ืน่ข้อเสนอรายน้ัน
                  ๕.๔  กปภ.ข.๘ สงวนสทิธิไ์มพ่จิารณาข้อเสนอของผูย้ืน่ข้อเสนอโดยไมม่กีารผอ่นผนั ในกรณี
ดงัตอ่ไปน้ี

(๑) ไมป่รากฏชัือ่ผูย้ืน่ข้อเสนอรายน้ันในบัญชัรีายชัือ่ผูร้บัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืบัญชัรีายชัือ่ผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสท์างระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์ของ กปภ.ข.๘

(๒) ไมก่รอกชัือ่ผูย้ืน่ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำาหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำาคัญ หรอืมีผลทำาให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
         ๕.๕  ในการตตดสนิการประกวดราคาอเิลกกทรอนิกสห์รอ้ในการทำาสตญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์หร้อ กปภ.ข.๘ มีสิทธิให้ผู้ย้่นข้อเสนอชี้แจงข้อเทกจจริงเพิ่มเติมได้
กปภ.ข.๘ มีสิทธิที่จะไม่รตบข้อเสนอ ไม่รตบราคา หร้อไม่ทำาสตญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกตอ้ง

          ๕.๖ กปภ.ข.๘ ทรงไวซ่ึ้งสทิธทิีจ่ะไมร่บัราคาต่ำาสดุ หรอืราคาหน่ึงราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอทัง้หมด
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชัน์ของ
ทางราชัการเป็นสำาคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของ กปภ.ข.๘ เป็นเดด็ขาด ผูย้ืน่ข้อเสนอจะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ มไิด้
รวมทั้ง กปภ.ข.๘ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชัื่อถือได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทำา
การโดยไมส่จุรติ เชัน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรอืใชัช้ัือ่บุคคลธรรมดา หรอืนิตบุิคคลอืน่มาเสนอราคาแทน
เป็นตน้

     
ในกรณีที่ผู้ย้่น...

http://www.gprocurement.go.th/
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       ในกรณีที่ผู้ย้่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำาสุด เสนอราคาต่ำาจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำาเนิน
งานตามเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลกกทรอนิกส์หร้อ กปภ.ข.๘ จะให้ผูย้้น่ข้อเสนอนตน้ชีแ้จงและแสดงหลตกฐานทีท่ำาให้เช้อ่ไดว้า่ ผูย้้น่ข้อเสนอสามารถ
ดำาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ให้เสรกจสมบูรณ์ หากคำาชี้แจงไม่เป็นที่รตบฟังงได้ กปภ.ข.๘ มี
สิทธิที่จะไม่รตบข้อเสนอหร้อไม่รตบราคาของผู้ย้่นข้อเสนอรายนต้น ทต้งน้ีผู้ย้่นข้อเสนอดตงกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่า
ใชจ้่ายหรอ้ค่าเสียหายใดๆ จาก กปภ.ข.๘
       ๕.๗  กอ่นลงนามในสตญญา กปภ.ข.๘ อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลกกทรอนิกส ์หาก
ปรากฏวา่มกีารกระทำาทีเ่ข้าลตกษณะผูย้้น่ข้อเสนอทีช่นะการประกวดราคาหรอ้ทีไ่ดร้ตบการคตดเลอ้กมผีลประโยชน์รว่ม
กตน หรอ้มสีว่นไดเ้สยีกตบผูย้้น่ข้อเสนอรายอ้น่ หรอ้ขตดขวางการแข่งขตนอยา่งเป็นธรรมหรอ้สมยอมกตนกตบผูย้้น่ข้อเสนอราย
อ้น่ หรอ้เจา้หน้าทีใ่นการเสนอราคา หรอ้สอ่วา่กระทำาการทจุรติอ้น่ใดในการเสนอราคา

๖. การทำาสญัญาจ้าง
ผูช้นะการประกวดราคาอเิลกกทรอนิกสจ์ะตอ้งทำาสตญญาจา้งตามแบบสตญญา ดตงระบุในข้อ ๑.๓ หรอ้

ทำาข้อตกลงเป็นหนตงสอ้กตบ กปภ.ข.๘  ภายใน ๗    วตน นตบถตดจากวตนที่ได้รตบแจ้ง และจะต้องวางหลตกประกตน
สตญญาเป็นจำานวนเงินเท่ากตบร้อยละ ๕   ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ ให้ กปภ.ข.๘ ยึดถ้อไว้
ในขณะทำาสตญญาโดยใช้หลตกประกตนอย่างหน่ึงอย่างใดดตงตอ่ไปน้ี
                  ๗.๑ เงินสด

๗.๒ เชกคหร้อดราฟัท์ที่ธนาคารเซกนสต่งจ่าย ซ่ึงเป็นเชกคหร้อดราฟัท์ลงวตนที่ที่ใช้เชกคหร้อดราฟัท์
นต้นชำาระต่อเจา้หน้าที่ในวตนทำาสตญญา หรอ้ก่อนวตนนต้นไม่เกิน ๓ วตนทำาการ

๗.๓ หนตงสอ้ค้ำาประกตนของธนาคารภายในประเทศ ตามตตวอยา่งทีค่ณะกรรมการนโยบายกำาหนด ดตงระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒) หรอ้จะเป็นหนตงสอ้ค้ำาประกตนอเิลกกทรอนิกสต์ามวธิกีารทีก่รมบตญชกีลางกำาหนด

๗.๔ หนตงส้อค้ำาประกตนของบริษตทเงินทุน หร้อบริษตทเงินทุนหลตกทรตพย์ที่ได้รตบอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ้่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำาประกตน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายช้่อบริษตทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งช้่อเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตตวอย่างหนตงส้อค้ำาประกตนของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด ดตงระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พตนธบตตรรตฐบาลไทย
หลตกประกตนน้ีจะค้นให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วตน นตบถตดจากวตนที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลกกทรอนิกส์ (ผู้รตบจ้าง) พน้จากข้อผูกพตนตามสตญญาจา้งแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กปภ.ข.๘ จะจ่ายค่าจ้างซ่ึงไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษีอ้น่ๆ และคา่ใชจ้า่ยทตง้ปวง

แลว้ โดยถ้อราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และกำาหนดการจา่ยเงนิเป็น จำานวน ๑ งวด ดตงน้ี
        เป็นจำานวนเงินในอตตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รตบจ้างไดป้ฏิบตติงานทต้งหมดให้แล้ว

เสรกจเรียบรอ้ยตามสตญญา รวมทต้งทำาสถานที่ก่อสรา้งให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรตบตามสตญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ หร้อข้อตกลงจ้างเป็น
หนตงส้อจะกำาหนดดตงน้ี
                 ๙.๑ กรณีที่ผู้รตบจ้างนำางานที่รตบจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ้่นทำาอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รตบอนุญาตจาก
กปภ.ข.๘ จะกำาหนดคา่ปรตบสำาหรตบการฝ่าฝาฝ่าดนดตงกล่าวเป็นจำานวนรอ้ยละ ๑๐ ของวงเงินของค่าจ้างช่วงนต้น
                  ๙.๒ กรณีที่ผู้รตบจ้างปฏิบตติผิดสตญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหน้อจากข้อ ๙.๑ จะกำาหนดค่าปรตบเป็น
รายวตนเป็นจำานวนเงินตายตตวในอตตราร้อยละ ๐.๒๕  ของราคางานจ้าง

๙.  การรตบประกตน...
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๙. การรบัประกันความชำารุดบกพร่อง
ผูช้นะการประกวดราคาอเิลกกทรอนิกส์ซ่ึงไดท้ำาทำาสตญญาจา้งตามแบบดตงระบุในข้อ ๑.๓ หรอ้ข้อตกลง

จ้างเป็นหนตงส้อ แลว้แตก่รณ ี จะตอ้งรตบประกตนความชำารดุบกพรอ่งของงานจา้งทีเ่กดิข้ึนภายในระยะเวลา
ไมน้่อยกวา่ ๒  ปี นตบถตดจากวตนที ่กปภ.ข.๘ ไดร้ตบมอบงาน โดยต้องรีบจตดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดตงเดิม
ภายใน ๗  วตน นตบถตดจากวตนที่ไดร้ตบแจ้งความชำารุดบกพร่อง

๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ย้่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรตบเงินล่วงหน้า ในอตตราไม่เกินร้อยละ ๑๕  ของราคาค่าจ้างทต้งหมด

แตท่ตง้น้ีจะตอ้งสง่มอบหลตกประกตนเงนิลว่งหน้า เป็นพตนธบตตรรตฐบาลไทย หรอ้หนตงสอ้ค้ำาประกตนหรอ้หนตงสอ้ค้ำาประกตน
อเิลกกทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศตามแบบดตงระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก ่กปภ.ข.๘ กอ่นการรตบเงนิลว่งหน้านตน้

๑๑. การหักเงินประกันผลงาน
 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กปภ.ข.๘ จะหตกเงินจำานวนร้อยละ ๑๐  ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนต้น

เพ้่อเป็นประกตนผลงาน ในกรณีที่เงินประกตนผลงานจะต้องถูกหตกไว้ทต้งสิ้นไม่ต่ำากว่า ๖ เด้อน (สำาหรตบสตญญาที่
เป็นราคาตอ่หน่วย) หร้อของค่าจา้งทต้งหมด (สำาหรตบสตญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                  ผู้รตบจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกตนผลงานค้น โดยผู้รตบจ้างจะต้องนำาหนตงส้อค้ำาประกตนของ
ธนาคารหร้อหนตงส้อค้ำาประกตนอิเลกกทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนตงส้อค้ำาประกตนดตงระบุใน
ข้อ ๑.๔(๔) มาวางตอ่ กปภ.ข.๘ เพ้่อเป็นหลตกประกตนแทน

 กปภ.ข.๘ จะค้นเงินประกตนผลงาน และ/หร้อหนตงส้อค้ำาประกตนของธนาคารดตงกล่าวให้แก่ผู้รตบ
จา้งพร้อมกตบการจา่ยเงินงวดสุดทา้ย

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการย่นนข้อเสนอและอ่นน ๆ
๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำาหรตบงานจ้างครตง้น้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำาได้ต่อเม่นอ กปภ.ข.๘ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
งบประมาณประจำาป  พ.ศ.๒๕๖๑ แลว้เท่าน้ัน

๑๒.๒ เม้อ่ กปภ.ข.๘ ไดค้ตดเลอ้กผูย้้น่ข้อเสนอรายใดให้เป็นผูร้ตบจา้ง และไดต้กลงจา้งตามประกวด
ราคาอิเลกกทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รตบจ้างจะต้องสต่งหร้อนำาสิ่งของมาเพ้่องานจ้างดตงกลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และ
ของนตน้ตอ้งนำาเข้ามาโดยทางเรอ้ในเสน้ทางทีม่เีรอ้ไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรตบขนได้ตามที่รตฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้ย้่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้รตบจ้างจะตอ้งปฏิบตติตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม
การพาณชิยนาวี  ดตงน้ี

(๑) แจง้การสตง่หรอ้นำาสิง่ของดตงกลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ วตน
นตบตตง้แตว่ตนทีผู่ร้ตบจา้งสตง่หรอ้ซ้้อของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของทีร่ตฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน้ให้บรรทกุโดยเรอ้อ้น่ได้

(๒) จตดการให้สิง่ของดตงกลา่วบรรทกุโดยเรอ้ไทย หรอ้เร้อทีม่ีสทิธิเช่นเดยีวกตบเร้อไทย
จากต่างประเทศมายตงประเทศไทย เว้นแต่จะได้รตบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนต้น โดยเร้ออ้่น
ที่มิใช่เร้อไทย ซ่ึงจะต้องได้รตบอนุญาตเช่นนต้นก่อนบรรทุกของลงเร้ออ้่น หร้อเป็นของที่รตฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเร้ออ้่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตติตาม (๑) หร้อ (๒) ผู้รตบจ้างจะต้องรตบผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณชิยนาวี

๑๒.๓  ผู้ย้่นข้อเสนอ...



 - ๘ - 

๑๒.๓ ผู้ย้่นข้อเสนอซ่ึง กปภ.ข.๘ ไดค้ตดเลอ้กแลว้ ไมไ่ปทำาสตญญาหรอ้ข้อตกลงจา้งเป็นหนตงสอ้
ภายในเวลาทีก่ำาหนดดตงระบุไวใ้นข้อ ๗ กปภ.ข.๘ จะรบิหลตกประกตนการย้น่ข้อเสนอ หรอ้เรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนตงสอ้
ค้ำาประกตนการย้น่ข้อเสนอทตนที และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งให้ชดใชค้วามเสยีหายอ้น่ (ถ้าม)ี รวมทตง้จะพจิารณาให้เป็นผูท้ิง้
งานตามระเบียบกระทรวงการคลตงวา่ดว้ยการจตดซ้้อจตดจา้งและการบรหิารพตสดภุาครตฐ

๑๒.๔ กปภ.ข.๘ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง้่อนไข หร้อข้อกำาหนดในแบบสตญญาหร้อข้อ
ตกลงจา้งเป็นหนตงส้อ ให้เป็นไปตามความเหกนของสำานตกงานอตยการสูงสุด (ถ้ามี)
                    ๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์น้ี มีความขตดหร้อแย้งกตน
ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตติตามคำาวินิจฉัตยของ กปภ.ข.๘ คำาวินิจฉัตยดตงกล่าวให้ถ้อเป็นที่สุด และผู้ย้่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายใดๆ เพิ่มเติม
                   ๑๒.๖ กปภ.ข.๘ อาจประกาศยกเลิกการจตดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผู้ย้่นข้อเสนอจะเรียก
รอ้งค่าเสียหายใดๆจาก กปภ.ข.๘ ไม่ได้
                          (๑) กปภ.ข.๘ ไม่ได้รตบการจตดสรรเงินที่จะใช้ในการจตดจ้างหร้อได้รตบการจตดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำาการจตดจ้างครตง้น้ีต่อไป
                           (๒) มีการกระทำาที่เข้าลตกษณะผู้ย้่นข้อเสนอที่ชนะการจตดจ้างหร้อที่ได้รตบการคตดเล้อกมี
ผลประโยชน์ร่วมกตน หร้อมีส่วนได้เสียกตบผู้ย้่นข้อเสนอรายอ้่น หร้อขตดขวางการแข่งขตนอย่างเป็นธรรมหร้อ
สมยอมกตนกตบผู้ย้่นข้อเสนอรายอ้่น หร้อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หร้อส่อว่ากระทำาการทุจริตอ้่นใดในการ
เสนอราคา
                            (๓) การทำาการจตดจ้างครต้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กปภ.ข.๘ หร้อกระทบ
ตอ่ประโยชน์สาธารณะ
                            (๔) กรณีอ้่นในทำานองเดียวกตบ (๑) (๒) หร้อ (๓) ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจตดซ้้อจตดจา้งและการบริหารพตสดุภาครตฐ

    ๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรตบราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรตบราคาดตงระบุในข้อ ๑.๕ จะนำามาใช้ในกรณีที่

คา่งานก่อสร้างลดลงหร้อเพิ่มข้ึน โดยวธิีการตอ่ไปน้ี
                ตามเง้่อนไข  หลตกเกณฑ์  สูตรและวิธีคำานวนที่ใช้กตบสตญญาแบบปรตบราคาได้ ตามมติคณะ
รตฐมนตรีเม้่อวตนที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร้่อง การพิจารณาช่วยเหล้อผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนตงส้อ
สำานตกเลขาธิการคณะรตฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวตนที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรตบราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดตบที่กำาหนดไว้ในวตนแล้วเสรกจตามที่กำาหนดไว้
ในสตญญา หร้อภายในระยะเวลาที่ กปภ.ข.๘ ไดข้ยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ไดร้ะบุในข้อ ๑.๕

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รตบคตดเล้อกให้เป็นผู้รตบจ้างต้องปฏิบตติตาม

หลตกเกณฑ์ทีก่ฎหมายและระเบียบได้กำาหนดไวโ้ดยเคร่งครตด
            ๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                กปภ.ข.๘ สามารถนำาผลการปฏิบตติงานแล้วเสรกจตามสตญญาของผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รตบการ
คตดเล้อกให้เป็นผู้รตบจ้างเพ้่อนำามาประเมินผลการปฏิบตติงานของผู้ประกอบการ
                  ทต้งน้ี หากผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รตบการคตดเล้อกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดจะถูกระงตบการย้่นข้อเสนอ
หร้อทำาสตญญากตบ กปภ.ข.๘ ไวช้ต่วคราว

                 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘
               …………………………………..


