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

โครงการกอ่สร้างสถานีผลิตน้ำาท่ีอ่างเกบ็น้ำาอำาปพรล พร้อมวางท่อขยายเขตจำาหน่ายน้ำาไปยงการงโครงการพิเศษ
จงการงหวงการดสุรนิทร์ ในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และตำาบลเทนมีย์ อำาเภอเมงอง

จงการงหวงการดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ตามประกาศการประปาสว่นภูมิภาคเขต ๘
ลงวงการนท่ี.................

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

การประปาส่วนภูมิภาคเชต ๘ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “กปภ.ข.๘” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง โครงการกออสราางสถานีผผลิตตนีำทาที่ผ่ออางเกนบนีำทาอทาปึล พร้อลิ พราอมวางที่ออขยายเขตจำหน่ทาหนีอายนีำทาไปึล พยการพิงโครงการ
พตเศษจำหน่การพิงหวการพิดสุรตนีที่ร์ ในีพระดทารตพระเจำหน่าาหลิานีเธอพระองค์เจำหน่าาอที่ตตยาที่รกตตตคุณแลิะตทาบลิเที่นีมผย์ อทาเภอเมงอง
จำหน่การพิงหวการพิดสรุตนีที่ร์ การปึล พระปึล พาสอวนีภูมตภาคสาขาสุรตนีที่ร์ ดาวยการปึล พระกวดราคาอตเลินกที่รอนีตกส์ (e – bidding) โดยมี
ข้อแนะนำาและข้อกำาหนดดตงตอ่ไปน้ี

๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒   แบบใบเสนอราคาที่กำาหนดไวใ้นระบบจตดซ้้อจตดจา้งภาครตฐด้วยอิเลกกทรอนิกส์
๑.๒ แบบสตญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๓ แบบหนตงส้อค้ำาประกตน

(๑)   หลตกประกตนการเสนอราคา 
(๒)   หลตกประกตนสตญญา

    (๓)   หลตกประกตนการรตบเงินค่าจ้างลว่งหน้า
    (๔)   หลตกประกตนผลงาน  

      ๑.๕ สตูรการปรตบราคา
๑.๖ บทนิยาม

(๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่มกตน
(๒)   การขตดขวางการแข่งขตนราคาอยา่งเป็นธรรม

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

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

๒. คุณสมบตติของผู้เสนอราคา...



- ๒ -
๒.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
     ๒.๑ มผความสามารถตามกฎหมาย
     ๒.๒ ไมอเป็ึล พนีบุคคลิลิามลิะลิาย
     ๒.๓ ไมออยูอระหวอางเลิตกกตจำหน่การ

                        ๒.๔ ไมอเป็ึล พนีบุคคลิซ่ึงอยูอระหวอางถูกระงการพิบการยงน่ีขาอเสนีอหรงอที่ทาสการพิญญากการพิบหนีอวยงานีของรการพิฐไวาชัการพิว่คราว
เนีงอ่งจำหน่ากเป็ึล พนีผูาที่ผไ่มอผอานีเกณฑก์ารปึล พระเมตนีผลิการปึล พฏตบการพิตตงานีของผูาปึล พระกอบการตามระเบผยบที่ผร่การพิฐมนีตรผวอาการกระที่รวง
การคลิการพิงกทาหนีดตามที่ผป่ึล พระกาศเผยแพรอในีระบบเครงอขอายสารสนีเที่ศของกรมบการพิญชัผกลิาง

                         ๒.๕ ไมอเป็ึล พนีบุคคลิซ่ึงถูกระบุชังอ่ไวาในีบการพิญชัผรายชังอ่ผูาที่ตำงงานีแลิะไดาแจำหน่างเวผยนีชังอ่ใหาเป็ึล พนีผูาที่ตำงงานีของหนีอวย
งานีของรการพิฐในีระบบเครงอขอายสารสนีเที่ศของกรมบการพิญชัผกลิาง ซ่ึงรวมถึงนีตตตบุคคลิที่ผผู่าที่ตำงงานีเป็ึล พนีหุานีสอวนีผูาจำหน่การพิดการ
กรรมการผูาจำหน่การพิดการ ผูาบรตหาร ผูามผอทานีาจำหน่ในีการดทาเนีตนีงานีในีกตจำหน่การของนีตตตบุคคลินีการพิำนีดาวย

                       ๒.๖ มผคณุสมบการพิตตแลิะไมอมผลิการพิกษณะตาองหาาม ตามที่ผค่ณะกรรมการนีโยบายการจำหน่การพิดซงำอจำหน่การพิดจำหน่าางแลิะการ
บรตหารพการพิสดภุาครการพิฐกทาหนีดในีราชักตจำหน่จำหน่านุีเบกษา

                          ๒.๗ เป็ึล พนีนีตตตบุคคลิผูามผอาชัผพรการพิบจำหน่าางงานีที่ผป่ึล พระกวดราคาอตเลินกที่รอนีตกสด์การพิงกลิอาว
                         ๒.๘ ไมอเป็ึล พนีผูามผผลิปึล พระโยชัน์ีรอวมกการพินีกการพิบผูายงน่ีขาอเสนีอราคารายองน่ีที่ผเ่ขาายงน่ีขาอเสนีอใหาแกอ กปึล พภ.ข.๘ ณ

วการพินีปึล พระกาศปึล พระกวดราคาอตเลินกที่รอนีตกส ์หรงอไมอเป็ึล พนีผูากระที่ทาการอการพินีเป็ึล พนีการขการพิดขวางการแของขการพินีราคาอยอางเป็ึล พนีธรรม
ในีการปึล พระกวดราคาอตเลินกที่รอนีตกสค์รการพิำงนีผำ

                         ๒.๙ ไมอเป็ึล พนีผูาไดารการพิบเอกสตที่ธตห์รงอความคุามกการพินี  ซ่ึงอาจำหน่ปึล พฏตเสธไมอยอมขึำนีศาลิไที่ย เวานีแตอรการพิฐบาลิของผูายงน่ี
ขาอเสนีอไดามผคทาสการพิง่ใหาสลิะเอกสตที่ธตค์วามคุามกการพินีเชัอนีวอานีการพิำนี

                        ๒.๑๐ เป็ึล พนีผูาปึล พระกอบการที่ผต่าองผอานีการคการพิดเลิงอกผูามผคณุสมบการพิตตเบงำองตานีในีการรการพิบจำหน่าางงานีกออสราางของ
กปึล พภ. ชัการพิำนีที่ผ ่๑ – ๔ แลิะ กปึล พภ. จำหน่ะพตจำหน่ารณาตามเงงอ่นีไขที่ผก่ทาหนีดไวาในีหลิการพิกเกณฑก์ารขึำนีที่ะเบผยนีผูามผคณุสมบการพิตตเบงำองตานี
ในีการรการพิบจำหน่าางงานีกออสราางของ กปึล พภ. ตามหลิการพิกเกณฑท์ี่ผแ่นีบที่าายปึล พระกาศปึล พระกวดราคา

                         ๒.๑๑ ผูายงน่ีขาอเสนีอตาองมผผลิงานีกออสราางปึล พระเภที่เดผยวกการพินีกการพิบงานีที่ผป่ึล พระกวดราคาจำหน่าางกออสราางในีวงเงตนี
ไมอนีาอยกวอา ...................... บาที่(........) แลิะเป็ึล พนีผลิงานีที่ผเ่ป็ึล พนีคูอสการพิญญาโดยตรงกการพิบหนีอวยงานีของรการพิฐหรงอหนีอวยงานีเอกชันี
ที่ผ ่กปึล พภ.ข.๘ เชังอ่ถงอ

                         ผูายงน่ีขาอเสนีอที่ผเ่สนีอราคาในีรปูึล พแบบของ "กตจำหน่การรอวมคาา" ตาองมผคณุสมบการพิตตดการพิงนีผำ
                        (๑) กรณผที่ผก่ตจำหน่การรอวมคาาไดาจำหน่ดที่ะเบผยนีเป็ึล พนีนีตตตบุคคลิใหมอ กตจำหน่การรอวมคาาจำหน่ะตาองมผคณุสมบการพิตตครบถาวนีตาม

เงงอ่นีไขที่ผก่ทาหนีดไวาในีเอกสารปึล พระกวดราคา แลิะการเสนีอราคาใหาเสนีอราคาในีนีาม "กตจำหน่การรอวมคาา" สอวนีคณุสมบการพิตต
ดาานีผลิงานี กตจำหน่การรอวมคาาดการพิงกลิอาวสามารถนีทาผลิงานีของผูาเขาารอวมคาามาใชัาแสดงเป็ึล พนีผลิงานีของกตจำหน่การรอวมคาาที่ผเ่ขาา
ปึล พระกวดราคาไดา 

                        (๒) กรณผที่ผก่ตจำหน่การรอวมคาาไมอไดาจำหน่ดที่ะเบผยนีเป็ึล พนีนีตตตบุคคลิใหมอ นีตตตบุคคลิแตอลิะนีตตตบุคคลิที่ผเ่ขาารอวมคาาที่กุ
รายจำหน่ะตาองมผคณุสมบการพิตตครบถาวนีตามเงงอ่นีไขที่ผก่ทาหนีดไวาในีเอกสารปึล พระกวดราคา เวานีแตอในีกรณผที่ผก่ตจำหน่การรอวมคาาไดามผขาอ
ตกลิงระหวอางผูาเขาารอวมคาาเป็ึล พนีลิายลิการพิกษณอ์การพิกษรกทาหนีดใหาผูาเขาารอวมคาารายใดรายหน่ึีงเป็ึล พนีผูารการพิบผตดชัอบหลิการพิกในีการเขาา
เสนีอราคากการพิบที่างราชัการ แลิะแสดงหลิการพิกฐานีดการพิงกลิอาวมาพราอมการยงน่ีขาอเสนีอปึล พระกวดราคาที่างระบบจำหน่การพิดซงำอจำหน่การพิดจำหน่าาง
ภาครการพิฐดาวยอตเลินกที่รอนีตกส ์กตจำหน่การรอวมคาานีการพิำนีสามารถใชัาผลิงานีของผูารอวมคาาหลิการพิกรายเดผยวเป็ึล พนีผลิงานีของกตจำหน่การรอวมคาาที่ผ่
ยงน่ีเสนีอราคาไดา                  

                        ที่การพิำงนีผำ "กตจำหน่การรอวมคาาที่ผจ่ำหน่ดที่ะเบผยนีเป็ึล พนีนีตตตบุคคลิใหมอ" หมายความวอา กตจำหน่การรอวมคาาที่ผจ่ำหน่ดที่ะเบผยนีเป็ึล พนี
นีตตตบุคคลิตออกรมพการพิฒนีาธรุกตจำหน่การคาา กระที่รวงพาณตชัย์

                      ๒.๑๒ ผูายงน่ีขาอเสนีอตาองลิงที่ะเบผยนีในีระบบจำหน่การพิดซงำอจำหน่การพิดจำหน่าางภาครการพิฐดาวยอตเลินกที่รอนีตกส ์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบการพิญชัผกลิาง

                     ๒.๑๓ ผูายงน่ีขาอเสนีอซ่ึงไดารการพิบคการพิดเลิงอกเป็ึล พนีคูอสการพิญญาตาองลิงที่ะเบผยนีในีระบบจำหน่การพิดซงำอจำหน่การพิดจำหน่าางภาครการพิฐดาวย
อตเลินกที่รอนีตกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบการพิญชัผกลิาง ตามที่ผค่ณะกรรมการ
ปึล พ.ปึล พ.ชั. กทาหนีด

                    ๒.๑๔ ผูายงน่ีขาอเสนีอตาองไมออยูอในีฐานีะเป็ึล พนีผูาไมอแสดงบการพิญชัผรายรการพิบรายจำหน่อาย หรงอแสดงบการพิญชัผรายรการพิบ
รายจำหน่อายไมอถูกตาองครบถาวนีในีสาระสทาคการพิญตามที่ผ่คณะกรรมการ ปึล พ.ปึล พ.ชั. กทาหนีด

                                ผู้เสนอราคา...



- ๓ -
                        ผูายงน่ีขาอเสนีอซ่ึงไดารการพิบคการพิดเลิงอกเป็ึล พนีคูอสการพิญญาตาองรการพิบแลิะจำหน่อายเงตนีผอานีบการพิญชัผธนีาคาร เวานีแตอ การจำหน่อาย
เงตนีแตอลิะครการพิำงซ่ึงมผมูลิคอาไมอเกตนี สามหมง่นีบาที่คูอสการพิญญาอาจำหน่จำหน่อายเป็ึล พนีเงตนีสดกนไดาตามที่ผ่คณะกรรมการ ปึล พ.ปึล พ.ชั. 
กทาหนีด                  

๓.   หลักฐานการย่นนข้อเสนอ
ผูายงน่ีขาอเสนีอจะต้องเสนอเอกสารหลตกฐาน ย้่นมาพรอ้มกตบการเสนอราคาทางระบบจตดซ้้อจตดจา้ง

ภาครตฐดว้ยอเิลกกทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ค้อ
๓.๑ สว่นทีน ๑ อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปน้ี

(๑) ในกรณีผูายงน่ีขาอเสนีอเป็นนิติบุคคล
(ก)  ห้างหุ้นสว่นสามตญหรอ้ห้างหุ้นสว่นจำากตด ให้ย้น่สำาเนาหนตงสอ้รตบรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บตญชีรายช้่อหุ้นส่วนผู้จตดการ ผู้มีอำานาจควบคุม (ถ้ามี) พรอ้มรตบรองสำาเนาถูกต้อง
(ข)  บรษิตทจำากตดหรอ้บรษิตทมหาชนจำากตด ให้ย้น่สำาเนาหนตงสอ้รตบรองการจดทะเบียน

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

(๒) ในกรณีผูายงน่ีขาอเสนีอ เป็นบุคคลธรรมดาหร้อคณะบุคคลที่มิใช่นิติ บุคคลให้ย้่น
สำาเนาบตตรประจำาตตวประชาชนของผู้นต้น สำาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำาเนาบตตรประจำา
ตตวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พรอ้มทต้งรตบรองสำาเนาถูกต้อง

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

  (๔) …………………..(เอกสารอ้่นๆ)...........................
              (๕) บการพิญชัผเอกสารสอวนีที่ผ ่๑ ที่การพิำงหมดที่ผไ่ดายงน่ีพราอมกการพิบการเสนีอราคาที่างระบบจำหน่การพิดซงำอจำหน่การพิดจำหน่าางภาครการพิฐดาวย

อตเลินกที่รอนีตกส ์ตามแบบในีขาอ  ๑.๗ (๑)  โดยไมอตาองแนีบในีรปูึล พแบบ PDF File (Portable Document Format)
                         ที่การพิำงนีผำ เมงอ่ผูายงน่ีขาอเสนีอดทาเนีตนีการแนีบไฟลิเ์อกสารตามบการพิญชัผเอกสารสอวนีที่ผ ่๑ ครบถาวนี ถูกตาอง
แลิาว ระบบจำหน่การพิดซงำอจำหน่การพิดจำหน่าางภาครการพิฐดาวยอตเลินกที่รอนีตกสจ์ำหน่ะสราางบการพิญชัผเอกสารสอวนีที่ผ ่๑ ตามแบบในีขาอ ๑.๗ (๑) ใหาโดยผูายงน่ี
ขาอเสนีอไมอตาองแนีบบการพิญชัผเอกสารสอวนีที่ผ ่๑ ดการพิงกลิอาวในีรปูึล พแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ สว่นทีน  ๒  อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณีผู้ย้่นข้อเสนอมอบอำานาจให้บุคคลอ้น่กระทำาการแทนให้แนบหนตงสอ้มอบอำานาจ

ซ่ึงตดิอากรแสตมปตตามกฎหมาย โดยมหีลตกฐานการแสดงตตวตนของผูม้อบอำานาจและผูร้ตบมอบอำานาจ ทตง้น้ีหากผูร้ตบมอบ
อำานาจเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งเป็นผูท้ีบ่รรลนิุตภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นตน้

(๒) หลตกประกตนการเสนอราคา ตามข้อ ๕
       (๓) สำาเนาหนตงส้อรตบรองผลงานก่อสร้าง,สำาเนาสตญญาจ้างแลิะบการพิญชัผแสดงปึล พรตมาณงานี
แลิะราคากออสราางพรอ้มทต้งรตบรองสำาเนาถูกต้อง 
                     (๔) บตญชีรายการก่อสร้างหร้อใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวตสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทต้งกำาไรไว้ดว้ย
                         (๕)  สำาเนาหลตกฐานผูามผคณุสมบการพิตตเบงำองตานีในีการรการพิบจำหน่าางงานีกออสราางของ กปึล พภ. ชัการพิำนีที่ผ ่๑ – ๔    
                         (๖) บตญชเีอกสารสว่นที ่๒ ทตง้หมดทีไ่ดย้้น่พรอ้มกตบการเสนอราคาทางระบบจตดซ้้อจตดจา้งภาครตฐดว้ย
อเิลกกทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  โดยไมต่อ้งแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)
                           ที่การพิำงนีผำ เมงอ่ผูายงน่ีขาอเสนีอดทาเนีตนีการแนีบไฟลิเ์อกสารตามบการพิญชัผเอกสารสอวนีที่ผ ่๒ ครบถาวนี ถูกตาอง
แลิาว ระบบจำหน่การพิดซงำอจำหน่การพิดจำหน่าางภาครการพิฐดาวยอตเลินกที่รอนีตกสจ์ำหน่ะสราางบการพิญชัผเอกสารสอวนีที่ผ ่๒ ตามแบบในีขาอ ๑.๗ (๒) ใหาโดยผูายงน่ี
ขาอเสนีอไมอตาองแนีบบการพิญชัผเอกสารสอวนีที่ผ ่๒ ดการพิงกลิอาวในีรปูึล พแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔. การเสนอราคา...



            - ๔ -
            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

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำาหนดยน้ราคาไมน้่อยกวา่ .......................วตน  นตบแตว่ตนเสนอราคา
โดยภายในกำาหนดยน้ราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรตบผดิชอบราคาทีต่นไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามไิด้

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

๔.๔ กอ่นเสนอราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดรูา่งสตญญา แบบรปู และรายละเอยีด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลกกทรอนิกส์ทต้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย้่นเสนอราคาตามเง้่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลกกทรอนิกส์

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องย้่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจตด ซ้้อจตดจ้างภาครตฐ
ดว้ยอเิลกกทรอนิกสใ์นวตนที…่………………………….... ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถ้อตามเวลาของระบบจตดซ้้อจตดจา้งภาครตฐดว้ยอเิลกกทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์

เม้่อพ้นกำาหนดเวลาย้่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รตบเอกสารการย้่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเดกดขาด
                 ๔.๖  ผูายง่นีขาอเสนีอตาองจำหน่การพิดที่ทาเอกสารสทาหรการพิบใชัาในีการเสนีอราคาในีรูปึล พแบบไฟลิ์เอกสาร
ปึล พระเภที่ PDF File (Portable Document Format) โดยผูายงน่ีขาอเสนีอตาองเป็ึล พนีผูารการพิบผตดชัอบตรวจำหน่สอบความครบถาวนี
ถูกตาอง แลิะชัการพิดเจำหน่นีของเอกสาร PDF File กออนีที่ผจ่ำหน่ะยงนียการพินีการเสนีอราคา แลิาวจำหน่งึสองขาอมลูิ (Upload) เพงอ่เป็ึล พนีการ
เสนีอราคาใหาแกอ กปึล พภ.ข.๘
                   ๔.๗  คณะกรรมการพตจำหน่ารณาผลิการปึล พระกวดราคาอตเลินกที่รอนีตกส์ จำหน่ะดทาเนีตนีการตรวจำหน่สอบ
คุณสมบการพิตตของผูาเสนีอราคาแตอลิะรายวอา เป็ึล พนีผูายง่นีขาอเสนีอที่ผ่มผผลิปึล พระโยชัน์ีรอวมกการพินีกการพิบผูาเสนีอราคารายอง่นี
ตามขาอ ๑.๖ (๑)  หรงอไมอ หากปึล พรากฏวอาผูายงน่ีขาอเสนีอรายใดเป็ึล พนีผูายงน่ีขาอเสนีอที่ผม่ผผลิปึล พระโยชัน์ีรอวมกการพินีกการพิบผูายงน่ีขาอเสนีอราย
องน่ี คณะกรรมการฯ จำหน่ะตการพิดรายชังอ่ผูายงน่ีขาอเสนีอราคาที่ผม่ผผลิปึล พระโยชัน์ีรอวมกการพินีนีการพิำนีออกจำหน่ากการเป็ึล พนีผูายงน่ีขาอเสนีอ

หากปรากฎตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลกกทรอนิกสว์า่ กอ่นหรอ้ในขณะ
ทีม่กีารพจิารณาข้อเสนอว่า มีผู้ย้่นข้อเสนอรายใดกระทำาการอตนเป็นการขตดขวางการแข่งขตนราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช้่อว่ามีการกระทำาอตนเป็นการขตดขวางการแข่งขตนราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตตดรายช้่อผู้เสนอราคารายนต้นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และ กปภ.ข.๘ จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดตงกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กปภ.ข.๘ จะพิจารณาเหกนว่าผู้ย้่นข้อเสนอรายนต้น มิใชเ่ป็นผู้
รเิริม่ให้มกีารกระทำาดตงกลา่วและไดใ้ห้ความรว่มมอ้เป็นประโยชน์ตอ่การพจิารณาของ กปภ.ข.๘

     ๔.๘  ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตติ ดตงน้ี
      (๑) ปฏิบตติตามเง้่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์
      (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอ้่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทตง้ปวงไว้ดว้ยแล้ว
      (๓) ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ้่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวตน เวลา ที่

กำาหนด
     

(๔) ผู้ย้่นข้อเสนอ...



                                          - ๕ -

      (๔) ผู้ย้่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาแล้วไม่ได ้
      (๕) ผู้ย้่นข้อเสนอสามารถศึกษาและทำาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ย

วิธปีระกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ ของกรมบตญชีกลางที่แสดงไวใ้นเวกบไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ย้่นข้อเสนอต้องวางหลตกประกตนการเสนอราคาพร้อมกตบการเสนอราคาทางระบบจตดซ้้อจตด
จ้างภาครตฐด้วยอิเลกกทรอนิกส์ โดยใชห้ลตกประกตนอยา่งหน่ึงอยา่งใดดตงตอ่ไปน้ี จำานวน ..................................บาท 
(............................................)

๕.๑  เชกคหร้อดราฟท์ที่ธนาคารเซกนสต่งจ่าย ซ่ึงเป็นเชกคหร้อดราฟท์ลงวตนที่ทีใ่ช้เชกคหร้อดราฟท์
นต้น ชำาระต่อเจ้าหน้าทีใ่นวตนที่ย้่นข้อเสนอ หรอ้ก่อนวตนนต้นไม่เกิน ๓ วตนทำาการ

๕.๒  หนตงสอ้ค้ำาประกตนอเิลกกทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศ ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบาย
กำาหนด

๕.๓  พตนธบตตรรตฐบาลไทย
๕.๔  หนตงสอ้ค้ำาประกตนของบรษิตทเงนิทนุหรอ้บรษิตทเงนิทนุหลตกทรตพยท์ีไ่ดร้ตบอนุญาตให้ประกอบ

กจิการเงนิทนุเพ้อ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิค้ำาประกตนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช้อ่
บรษิตทเงนิทนุทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใชต้ามตตวอยา่งหนตงสอ้ค้ำาประกตนธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกำาหนด

กรณทีีผู่เ้สนอราคานำาเชกคหรอ้ดราฟทท์ีธ่นาคารสตง่จา่ยหรอ้พตนธบตตรรตฐบาลไทหรอ้หนตงสอ้ค้ำา
ประกตนของบรษิตทเงนิทนุหรอ้บรษิตทเงนิทนุหลตกทรตพย ์มาวางเป็นหลตกประกตนการเสนอราคา จะตอ้งสง่ตน้ฉบตบ
เอกสารดตงกลา่วมาให้ กปภ.ข.๘ ตรวจสอบความถูกตอ้งในวตนที ่ ...................................ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรปูแบบของ “กิจการร่วมคา้” ประสงค์จะใชห้นตงส้อค้ำา
ประกตนอิเลกกทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ เป็นหลตกประกตนการเสนอราคา ให้ระบุช้่อผู้ย้่นข้อเสนอในหนตงส้อ
ค้ำาประกตนอิเลกกทรอนิกส์ฯ ดตงน้ี 

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  ให้ระบุช้่อกิจการร่วมค้าดตง
กล่าวเป็นผู้ย้่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช้่อผู้เข้ารว่มคา้รายที่
สตญญารว่มคา้กำาหนดให้เป็นผูเ้ข้าย้น่ข้อเสนอกตบหน่วยงานของรตฐเป็นผูย้้น่ข้อเสนอ

ทตง้น้ี “กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า
ทีจ่ดทะเบียนเป็นนิตบุิคคลตอ่กรมพตฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ 

หลตกประกตนการเสนอราคาตามข้อน้ี กปภ.ข.๘ จะคน้ให้ผูย้้น่ข้อเสนอหรอ้ผูค้้ำาประกตนภายใน ๑๕
วตน นตบถตดจากวตนที ่กปภ.ข.๘ ไดพ้จิารณาเหกนชอบรายงานผลคตดเลอ้กผูช้นะการประกวดราคาเรยีบรอ้ยแลว้ เวน้แตผู่้
ย้น่ข้อเสนอราคาต่ำาสดุหรอ้ไดค้ะแนนรวมสงูสดุไมเ่กนิ ๓ ราย ให้คน้ไดต้อ่เม้อ่ได้ทำาสตญญาหร้อข้อตกลง หร้อเม้่อผู้
ย้่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพตนแล้ว

การค้นหลตกประกตนการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะค้นให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

                  ๖.๑ การพตจำหน่ารณาผลิการยง่นีขาอเสนีอปึล พระกวดราคาอตเลินกที่รอนีตกสค์รการพิำงนีผำ กปึล พภ.ข.๘ จำหน่ะพตจำหน่ารณา
ตการพิดสตนีโดยใชัาหลิการพิกเกณฑ์  ราคารวม
                  ๖.๒ การพตจำหน่ารณาผูาชันีะการยง่นีขาอเสนีอ
                        กรณผใชัาหลิการพิกเกณฑ์ราคาการพตจำหน่ารณาผูาชันีะการยง่นีขาอเสนีอ กปึล พภ.ข.๘ จำหน่ะพตจำหน่ารณา
จำหน่าก ราคารวม                                                                  
                       

                              
(๓) ..…...
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                   ๖.๓  หากผูายง่นีขาอเสนีอรายใดมผคุณสมบการพิตตไมอถูกตาองตามขาอ ๒ หรงอยง่นีหลิการพิกฐานีการยง่นีขาอเสนีอ
ไมอถูกตาอง หรงอไมอครบถาวนีตามขาอ ๓ หรงอยง่นีขาอเสนีอไมอถูกตาองตามขาอ ๔ แลิาว คณะกรรมการพตจำหน่ารณาผลิ
การปึล พระกวดราคาอตเลินกที่รอนีตกสจ์ำหน่ะไมอรการพิบพตจำหน่ารณาราคาของผูาเสนีอราคารายนีการพิำนี เวานีแตอผูายงน่ีขาอเสนีอราคารายใดเสนีอ
เอกสารที่างเที่คนีตคหรงอรายลิะเอผยดคณุลิการพิกษณะเฉพาะของพการพิสดทุี่ผจ่ำหน่ะจำหน่าางไมอครบถาวนีหรงอเสนีอรายลิะเอผยดแตกตอางไปึล พจำหน่าก
เงงอ่นีไขที่ผ ่กปึล พภ.ข.๘ กทาหนีดไวาในีปึล พระกาศแลิะเอกสารปึล พระกวดราคาอตเลินกที่รอนีตกส ์ในีสอวนีที่ผม่ตใชัอสาระสทาคการพิญแลิะความแตก
ตอางนีการพิำนีไมอมผผลิที่ทาใหาเกตดการไดาเปึล พรผยบเสผยเปึล พรผยบตออผูายงน่ีขาอเสนีอราคารายองน่ี หรงอเป็ึล พนีการผตดพลิาดเลินกนีาอย คณะกรรมการฯ
อาจำหน่พตจำหน่ารณาผออนีปึล พรนีการตการพิดสตที่ธตผูายงน่ีขาอเสนีอรายนีการพิำนี
                    ๖.๔ กปึล พภ.ข.๘ สงวนีสตที่ธตไ์มอพตจำหน่ารณาขาอเสนีอของผูายงน่ีขาอเสนีอโดยไมอมผการผออนีผการพินี ในีกรณผ
ดการพิงตออไปึล พนีผำ

(๑) ไมอปึล พรากฏชังอ่ผูายงน่ีขาอเสนีอรายนีการพิำนีในีบการพิญชัผรายชังอ่ผูารการพิบเอกสารปึล พระกวดราคาอตเลินกที่รอนีตกส์
ที่างระบบจำหน่การพิดซงำอจำหน่การพิดจำหน่าางดาวยอตเลินกที่รอนีตกส ์หรงอบการพิญชัผรายชังอ่ผูาซงำอเอกสารปึล พระกวดราคาอตเลินกที่รอนีตกสท์ี่างระบบ
การจำหน่การพิดซงำอจำหน่การพิดจำหน่าางดาวยอตเลินกที่รอนีตกส ์ของ กปึล พภ.ข.๘

(๒) ไมอกรอกชังอ่ผูายงน่ีขาอเสนีอในีการเสนีอราคาที่างระบบจำหน่การพิดซงำอจำหน่การพิดจำหน่าางดาวยอตเลินกที่รอนีตกส์
(๓) เสนีอรายลิะเอผยดแตกตอางไปึล พจำหน่ากเงง่อนีไขที่ผ่กทาหนีดในีเอกสารปึล พระกวดราคา

อตเลินกที่รอนีตกสท์ี่ผ่เป็ึล พนีสาระสทาคการพิญ หรงอมผผลิที่ทาใหาเกตดความไดาเปึล พรผยบเสผยเปึล พรผยบแกอผูาเสนีอราคารายอง่นี
         ๖.๕  ในการตตดสนิการประกวดราคาอเิลกกทรอนิกสห์รอ้ในการทำาสตญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์หร้อ กปภ.ข.๘ มีสิทธิให้ผู้ย้่นข้อเสนอชี้แจงข้อเทกจจริงเพิ่มเติมได้
กปภ.ข.๘ มีสิทธิที่จะไม่รตบข้อเสนอ ไม่รตบราคา หร้อไม่ทำาสตญญา หากขาอเที่นจำหน่จำหน่รตงดการพิงกลิอาวไมอมผความเหมาะสม
หรงอไมอถูกตาอง

          ๖.๖ กปึล พภ.ข.๘ ที่รงไวาซ่ึงสตที่ธตที่ผจ่ำหน่ะไมอรการพิบราคาต่ทาสดุ หรงอราคาหน่ึีงราคาใด หรงอราคาที่ผเ่สนีอที่การพิำงหมด
กนไดาแลิะอาจำหน่พตจำหน่ารณาเลิงอกจำหน่าางในีจำหน่ทานีวนี หรงอขนีาด หรงอเฉพาะรายการหน่ึีงรายการใด หรงออาจำหน่จำหน่ะยกเลิตก
การปึล พระกวดราคาอตเลินกที่รอนีตกส์โดยไมอพตจำหน่ารณาจำหน่การพิดจำหน่าางเลิยกนไดา สุดแตอจำหน่ะพตจำหน่ารณา ที่การพิำงนีผำ เพง่อปึล พระโยชัน์ีของ
ที่างราชัการเป็ึล พนีสทาคการพิญ แลิะใหาถงอวอาการตการพิดสตนีของ กปึล พภ.ข.๘ เป็ึล พนีเดนดขาด ผูายงน่ีขาอเสนีอจำหน่ะเรผยกราองคอาเสผยหายใดๆ มตไดา
รวมที่การพิำง กปึล พภ.ข.๘ จำหน่ะพตจำหน่ารณายกเลิตกการปึล พระกวดราคาอตเลินกที่รอนีตกส์แลิะลิงโที่ษผูาเสนีอราคาเป็ึล พนีผูาที่ตำงงานี
ไมอวอาจำหน่ะเป็ึล พนีผูายง่นีขาอเสนีอที่ผ่ไดารการพิบการคการพิดเลิงอกหรงอไมอกนตาม หากมผเหตุที่ผ่ เชัง่อถงอไดาวอาการยง่นีเสนีอราคากระที่ทา
การโดยไมอสจุำหน่รตต เชัอนี การเสนีอเอกสารอการพินีเป็ึล พนีเที่นจำหน่ หรงอใชัาชังอ่บุคคลิธรรมดา หรงอนีตตตบุคคลิองน่ีมาเสนีอราคาแที่นี
เป็ึล พนีตานี

      ในกรณีที่ผู้ย้่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำาสุด เสนอราคาต่ำาจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำาเนิน
งานตามเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลกกทรอนิกส์หร้อ กปภ.ข.๘ จะให้ผูย้้น่ข้อเสนอนตน้ชีแ้จงและแสดงหลตกฐานทีท่ำาให้เช้อ่ไดว้า่ ผูย้้น่ข้อเสนอสามารถ
ดำาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ให้เสรกจสมบูรณ์ หากคำาชี้แจงไม่เป็นที่รตบฟงงได้ กปภ.ข.๘ มี
สิทธิที่จะไม่รตบข้อเสนอหร้อไม่รตบราคาของผู้ย้่นข้อเสนอรายนต้น ทต้งน้ีผู้ย้่นข้อเสนอดตงกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่า
ใช้จา่ยหร้อคา่เสียหายใดๆ จาก กปภ.ข.๘
       ๖.๗  กอ่นลงนามในสตญญา กปภ.ข.๘ อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลกกทรอนิกส ์หาก
ปรากฏวา่มกีารกระทำาทีเ่ข้าลตกษณะผูย้้น่ข้อเสนอทีช่นะการประกวดราคาหรอ้ทีไ่ดร้ตบการคตดเลอ้กมผีลประโยชน์รว่ม
กตน หรอ้มสีว่นไดเ้สยีกตบผูย้้น่ข้อเสนอรายอ้น่ หรอ้ขตดขวางการแข่งขตนอยา่งเป็นธรรมหรอ้สมยอมกตนกตบผูย้้น่ข้อเสนอราย
อ้น่ หรอ้เจา้หน้าทีใ่นการเสนอราคา หรอ้สอ่วา่กระทำาการทจุรติอ้น่ใดในการเสนอราคา

๗. การทำาสตญญาจา้ง...
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๗. การทำาสัญญาจ้าง

ผูช้นะการประกวดราคาอเิลกกทรอนิกสจ์ะตอ้งทำาสตญญาจา้งตามแบบสตญญา ดตงระบุในข้อ ๑.๓ หรอ้
ทำาข้อตกลงเป็นหนตงสอ้กตบ กปภ.ข.๘  ภายใน…….วตน นตบถตดจากวตนที่ได้รตบแจ้ง และจะต้องวางหลตกประกตน
สตญญาเป็นจำานวนเงินเท่ากตบร้อยละ...........ของราคาคา่จ้างทีป่ระกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ ให้ กปภ.ข.๘ ยึดถ้อ
ไว้ในขณะทำาสตญญาโดยใช้หลตกประกตนอย่างหน่ึงอย่างใดดตงตอ่ไปน้ี
                  ๗.๑ เงินสด

๗.๒ เชกคหร้อดราฟท์ที่ธนาคารเซกนสต่งจ่าย ซ่ึงเป็นเชกคหร้อดราฟท์ลงวตนที่ที่ใช้เชกคหร้อดราฟท์
นต้นชำาระตอ่เจ้าหน้าที่ในวตนทำาสตญญา หร้อก่อนวตนนต้นไม่เกิน ๓ วตนทำาการ

๗.๓ หนตงสอ้ค้ำาประกตนของธนาคารภายในประเทศ ตามตตวอยา่งทีค่ณะกรรมการนโยบายกำาหนด ดตงระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒) หรอ้จะเป็นหนตงสอ้ค้ำาประกตนอเิลกกทรอนิกสต์ามวธิกีารทีก่รมบตญชกีลางกำาหนด

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

๗.๕ พตนธบตตรรตฐบาลไทย
หลตกประกตนน้ีจะค้นให้ โดยไม่มดีอกเบ้ียภายใน ๑๕ วตน นตบถตดจากวตนที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลกกทรอนิกส ์(ผู้รตบจ้าง) พ้นจากข้อผูกพตนตามสตญญาจา้งแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กปภ.ข.๘ จะจ่ายเงินค่าจ้างซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ้่นๆ และค่าใช้

จ่ายทตง้ปวงด้วยแล้ว โดยถ้อราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำาหนดการจา่ยเงินเป็นจำานวน…....งวด ดตงน้ี
เป็นจำานวนเงนิในอตตรารอ้ยละ….....……ของคา่จา้ง เม้่อผู้รตบจ้างได้ปฏิบตติงานทต้งหมดให้แล้ว

เสรกจเรียบร้อยตามสตญญา รวมทต้งทำาสถานที่กอ่สร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรตบตามสตญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ หร้อข้อตกลงจ้างเป็น
หนตงส้อจะกำาหนดดตงน้ี
                 ๙.๑ กรณีที่ผู้รตบจ้างนำางานที่รตบจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ้่นทำาอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รตบอนุญาตจาก
กปภ.ข.๘ จะกำาหนดค่าปรตบสำาหรตบการฝ่าฝาฝ่าดนดตงกล่าวเป็นจำานวนร้อยละ….. (ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ)…..ของ
วงเงินของค่าจ้างชว่งนต้น
                  ๙.๒ กรณีที่ผู้รตบจ้างปฏิบตติผิดสตญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหน้อจากข้อ ๙.๑ จะกำาหนดค่าปรตบเป็น
รายวตนเป็นจำานวนเงินตายตตวในอตตรารอ้ยละ………….ของราคางานจา้ง

๑๐. การรับประกันความชำารุดบกพร่อง
ผูช้นะการประกวดราคาอเิลกกทรอนิกส์ซ่ึงไดท้ำาทำาสตญญาจา้งตามแบบดตงระบุในข้อ ๑.๓ หรอ้ข้อตกลง

จ้างเป็นหนตงส้อ แลว้แตก่รณ ี จะตอ้งรตบประกตนความชำารดุบกพรอ่งของงานจา้งทีเ่กดิข้ึนภายในระยะเวลา
ไมน้่อยกวา่.…  …ปี………..เดอ้น นตบถตดจากวตนที ่กปภ.ข.๘ ไดร้ตบมอบงาน โดยต้องรีบจตดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดดีตงเดิมภายใน……..….วตน นตบถตดจากวตนที่ไดร้ตบแจ้งความชำารดุบกพรอ่ง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ย้่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรตบเงินล่วงหน้า ในอตตราไม่เกินร้อยละ…...….ของราคาค่าจา้งทต้งหมด

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

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

เพ้่อเป็นประกตนผลงาน ในกรณีที่เงินประกตนผลงานจะต้องถูกหตกไว้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทต้งหมด
ผู้รตบจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกตนผลงานค้อ โดยผู้รตบจ้างจะต้องนำาหนตงส้อค้ำาประกตนของธนาคารหร้อหนตงส้อ



ค้ำาประกตนอิเลกกทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนตงส้อค้ำาประกตนดตงระบุในข้อ ๑.๔(๔) มาวางตอ่
กปภ.ข.๘ เพ้่อเป็นหลตกประกตนแทน

กปภ.ข.๘ จะค้นเงินประกตนผลงาน และ/หร้อหนตงส้อค้ำาประกตนของธนาคารดตงกล่าวให้แก่ผู้รตบ
จ้างพร้อมกตบการจา่ยเงินงวดสดุท้าย

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการย่นนข้อเสนอและอ่นน ๆ
๑๓.๑ เงินค่าจ้างสำาหรตบงานจ้างครต้ ง น้ี  ได้มาจากเงินงบประมาณ ...............................

/เงินกู้จาก........................................... และเงินช่วยเหล้อจาก……………………………..............

การลงนามในสัญญาจะกระทำาได้ต่อเม่นอ กปภ.ข.๘ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
งบประมาณ............................ เงินกู้จาก........…………….และเงินช่วยเหล่อจาก………………..แลว้เท่าน้ัน

๑๓.๒ เม้อ่ กปภ.ข.๘ ไดค้ตดเลอ้กผูย้้น่ข้อเสนอรายใดให้เป็นผูร้ตบจา้ง และไดต้กลงจา้งตามประกวด
ราคาอิเลกกทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รตบจ้างจะต้องสต่งหร้อนำาสิ่งของมาเพ้่องานจ้างดตงกลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และ
ของนตน้ตอ้งนำาเข้ามาโดยทางเรอ้ในเสน้ทางทีม่เีรอ้ไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรตบขนได้ตามที่รตฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้ย้่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้รตบจ้างจะต้องปฏิบตติตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี  ดตงน้ี

(๑) แจง้การสตง่หรอ้นำาสิง่ของดตงกลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ วตน
นตบตตง้แตว่ตนทีผู่ร้ตบจา้งสตง่หรอ้ซ้้อของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของทีร่ตฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน้ให้บรรทกุโดยเรอ้อ้น่ได้

(๒) จตดการให้สิง่ของดตงกลา่วบรรทุกโดยเรอ้ไทย หร้อเรอ้ทีม่สีิทธเิชน่เดียวกตบเร้อไทย
จากต่างประเทศมายตงประเทศไทย เว้นแต่จะได้รตบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนต้น โดยเร้ออ้่น
ที่มิใช่เร้อไทย ซ่ึงจะต้องได้รตบอนุญาตเช่นนต้นก่อนบรรทุกของลงเร้ออ้่น หร้อเป็นของที่รตฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเร้ออ้่น

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

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

๑๓.๔ กปภ.ข.๘ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง้่อนไข หร้อข้อกำาหนดในแบบสตญญาหร้อข้อ
ตกลงจา้งเป็นหนตงส้อ ให้เป็นไปตามความเหกนของสำานตกงานอตยการสูงสดุ (ถ้ามี)
                    ๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์น้ี มีความขตดหร้อแย้งกตน
ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตติตามคำาวินิจฉตยของ กปภ.ข.๘ คำาวินิจฉตยดตงกล่าวให้ถ้อเป็นที่สุด และผู้ย้่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเติม
                   ๑๓.๖ กปภ.ข.๘ อาจประกาศยกเลิกการจตดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผู้ย้่นข้อเสนอจะเรียก
ร้องคา่เสียหายใดๆจาก กปภ.ข.๘ ไม่ได้
                          (๑) กปภ.ข.๘ ไม่ได้รตบการจตดสรรเงินที่จะใช้ในการจตดจ้างหร้อได้รตบการจตดสรรแต่ไม่
เพียงพอทีจ่ะทำาการจตดจา้งครต้งน้ีตอ่ไป
                           (๒) มีการกระทำาที่เข้าลตกษณะผู้ย้่นข้อเสนอที่ชนะการจตดจ้างหร้อที่ได้รตบการคตดเล้อกมี
ผลประโยชน์ร่วมกตน หร้อมีส่วนได้เสียกตบผู้ย้่นข้อเสนอรายอ้่น หร้อขตดขวางการแข่งขตนอย่างเป็นธรรมหร้อ
สมยอมกตนกตบผู้ย้่นข้อเสนอรายอ้่น หร้อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หร้อส่อว่ากระทำาการทุจริตอ้่นใดในการ
เสนอราคา
                            (๓) การทำาการจตดจา้งครตง้น้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กปภ.ข.๘ หร้อกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ



                            (๔) กรณีอ้่นในทำานองเดียวกตบ (๑) (๒) หร้อ (๓) ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจตดซ้้อจตดจ้างและการบริหารพตสดภุาครตฐ

๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรตบราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรตบราคาดตงระบุในข้อ ๑.๕ จะนำามาใช้ในกรณีที่

ค่างานก่อสรา้งลดลงหร้อเพิ่มข้ึน โดยวิธกีารต่อไปน้ี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สูตรการปรตบราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดตบที่กำาหนดไว้ในวตนแล้วเสรกจตามที่กำาหนดไว้
ในสตญญา หร้อภายในระยะเวลาที่ กปภ.ข.๘ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที่ไดร้ะบุในข้อ ๑.๕

๑๕. มาตรฐานฝีม่อช่าง
เม้อ่ กปภ.ข.๘ ไดค้ตดเลอ้กผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูร้ตบจา้งและไดต้กลงจา้งกอ่สรา้งตามประกาศน้ี

แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตติงานก่อสร้างดตงกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝ่าีม้อช่างจาก……………-………………. หร้อผู้มีวุฒิบตตรระดตบปวช. ปวส.และ ปวท.หร้อเทียบเท่า
จากสถาบตนการศึกษาที่ ก.พ. รตบรองให้เข้ารตบราชการได้ ในอตตราไมต่่ำากว่ารอ้ยละ………-……….ของแต่ละ สาขา
ช่างแตจ่ะต้องมีจำานวนช่างอยา่งน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดตงต่อไปน้ี

๑๕.๑   ………………………………………………………………………………………
๑๕.๒  ……………………...…………………………………………………………………

…………………ฯลฯ……………………
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รตบคตดเล้อกให้เป็นผู้รตบจ้างต้องปฏิบตติตาม
หลตกเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำาหนดไว้โดยเคร่งครตด
            ๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
                กปภ.ข.๘ สามารถนำาผลการปฏิบตติงานแล้วเสรกจตามสตญญาของผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รตบการ
คตดเล้อกให้เป็นผู้รตบจ้างเพ้่อนำามาประเมินผลการปฏิบตติงานของผู้ประกอบการ
                   ทต้งน้ี หากผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รตบการคตดเล้อกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดจะถูกระงตบการย้่นข้อเสนอ
หร้อทำาสตญญากตบ กปภ.ข.๘ ไว้ชตว่คราว

การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๘
………………….………….……


