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ประกาศ การประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3 เลขททที่  32/2561

          เรรที่อง ประกวดราคาจจ้าง งานวางทส่อขยายเขตจจาหนส่ายนนจาบรมิเวณซอยไรส่ขมิง 26 ต.ไรส่ขมิง อ.สามพราน 
      จ.นครปฐม  การประปาสส่วนภภูมมิภาคสาขาสามพราน  ดจ้วยวมิธทประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสส์           
      (e-bidding)

                                                 -------------------------------------------- 
                   การประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3 มมความประสงคค์จะประกวดราคาจจ้างงานวางทส่อขยายเขตจจาหนส่ายนนจา
บรมิเวณซอยไรส่ขมิง 26 ต.ไรส่ขมิง อ.สามพราน จ.นครปฐม  การประปาสส่วนภภูมมิภาคสาขาสามพราน   ดจ้วยวมิธมประกวด
ราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ ราคากลางของงานกส่อสรจ้าง ในการประกวดราคาครรรั้งนมรั้เปป็นเงมิน   ทรรั้งสมิรั้น 973,000 บาท
(เงมินเกจ้าแสนเจล็ดหมรที่นสามพพันบาทถจ้วน) รวมภาษมมภูลคส่าเพมิพิ่ม
                   ผภูจ้ยรที่นขจ้อเสนอจะตจ้องมทคคุณสมบพัตมิ ดพังตส่อไปนทน

1. มมความสามารถตามกฎหมาย
2 .ไมส่เปป็นบบุคคลลจ้มละลาย
3. ไมส่อยภูส่ระหวส่างเลมิกกมิจการ
4. ไมส่เปป็นบบุคคลซซพิ่งอยภูส่ระหวส่างถภูกระงรบการยยพิ่นขจ้อเสนอหรยอททาสรญญากรบหนส่วยงานของรรฐไวจ้ชรพิ่วคราว

เนยพิ่องจากเปป็นผภูจ้ทมพิ่ไมส่ผส่านเกณฑค์การประเมมินผลการปฏมิบรตมิงานของผภูจ้ประกอบการตามระเบมยบทมพิ่รรฐมนตรมวส่าการกระทรวง
การคลรงกทาหนดตามทมพิ่ประกาศเผยแพรส่ในระบบเครยอขส่ายสารสนเทศของกรมบรญชมกลาง 

5. ไมส่เปป็นบบุคคลซซพิ่งถภูกระบบุชยพิ่อในบรญชมรายชยพิ่อผภูจ้ทมิรั้งงานและไดจ้แจจ้งเวมยนชยพิ่อใหจ้เปป็นผภูจ้ทมิรั้งงานของหนส่วย
งานของรรฐในระบบเครยอขส่ายสารสนเทศของกรมบรญชมกลางซซพิ่งรวมถซงนมิตมิบบุคคลทมพิ่ผภูจ้ทมิรั้งงานเปป็นหบุจ้นสส่วนผภูจ้จรดการ
กรรมการผภูจ้จรดการ ผภูจ้บรมิหาร ผภูจ้มมอทานาจในการดทาเนมินงานในกมิจการของนมิตมิบบุคคลนรรั้นดจ้วย 

6. มมคบุณสมบรตมิและไมส่มมลรกษณะตจ้องหจ้ามตามทมพิ่คณะกรรมการนโยบายการจรดซยรั้อจรดจจ้างและการ
บรมิหารพรสดบุภาครรฐกทาหนดในราชกมิจจานบุเบกษา 

7. เปป็นบบุคคลธรรมดาหรยอนมิตมิบบุคคล ผภูจ้มมอาชมพรรบจจ้างงานทมพิ่ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ดรงกลส่าว
8. ไมส่เปป็นผภูจ้มมผลประโยชนค์รส่วมกรนกรบผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายอยพิ่นทมพิ่เขจ้ายยพิ่นขจ้อเสนอใหจ้แกส่การประปาสส่วน

ภภูมมิภาคเขต 3 ณ วรนประกาศประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ หรยอไมส่เปป็นผภูจ้กระททาการอรนเปป็นการขรดขวางการแขส่งขรน
ราคาอยส่างเปป็นธรรม ในการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ครรรั้งนมรั้

9. ไมส่เปป็นผภูจ้ไดจ้รรบเอกสมิทธมิธิ์หรยอความคบุจ้มกรน ซซพิ่งอาจปฏมิเสธไมส่ยอมขซรั้นศาลไทย เวจ้นแตส่รรฐบาลของ
ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอไดจ้มมคทาสรพิ่งใหจ้สละเอกสมิทธมิธิ์และความคบุจ้มกรนเชส่นวส่านรรั้น

10. ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอตจ้องลงทะเบมยนในระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบรญชมกลาง

11. ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอซซพิ่งไดจ้รรบครดเลยอกเปป็นคภูส่สรญญาตจ้องลงทะเบมยนในระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วย
อมิเลล็กทรอนมิกสค์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบรญชมกลาง ตามทมพิ่คณะกรรมการ
ป.ป..ช.กทาหนด                     2/12......
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 12. ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอตจ้องไมส่อยภูส่ในฐานะเปป็นผภูจ้ไมส่แสดงบรญชมรายรรบรายจส่าย หรยอแสดงบรญชมรายรรบราย
จส่ายไมส่ถภูกตจ้องครบถจ้วนในสาระสทาครญตามทมพิ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กทาหนด                                                     

13. ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอซซพิ่งไดจ้รรบครดเลยอกเปป็นคภูส่สรญญาตจ้องรรบและจส่ายเงมินผส่านบรญชมธนาคาร เวจ้นแตส่  การ
จส่ายเงมินแตส่ละครรรั้งซซพิ่งมมมภูลคส่าไมส่เกมินสามหมยพิ่นบาทคภูส่สรญญาอาจจส่ายเปป็นเงมินสดกล็ไดจ้ตามทมพิ่คณะกรรมการ ป.ป.ช กทาหนด
                     14. กรณมผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอทมพิ่ เสนอราคาในรภูปแบบของ “กมิจการรส่วมคจ้า” ตจ้องมมคบุณสมบรตมิดรงนมรั้

          (1) กรณมทมพิ่กมิจการรส่วมคจ้าไดจ้จดทะเบมยนเปป็นนมิตมิบบุคคลใหมส่ โดยหลรกการ กมิจการรส่วมคจ้าจะ
ตจ้องมมคบุณสมบรตมิครบถจ้วนตามเงยพิ่อนไขทมพิ่กทาหนดไวจ้ในเอกสารประกวดราคาและการเสนอราคาใหจ้เสนอราคา
ในนาม “กมิจการรส่วมคจ้า”
  (2) กรณมทมพิ่กมิจการรส่วมคจ้าไมส่ไดจ้จดทะเบมยนเปป็นนมิตมิบบุคคลใหมส่ โดยหลรกการ นมิตมิบบุคคล
แตส่ละนมิตมิบบุคคลทมพิ่เขจ้ารส่วมคจ้าทบุกรายจะตจ้องมมคบุณสมบรตมิครบถจ้วนตามเงยพิ่อนไขทมพิ่กทาหนดไวจ้ในเอกสารประกวดราคา เวจ้น
แตส่ในกรณมทมพิ่กมิจการรส่วมคจ้าไดจ้มมขจ้อตกลงระหวส่างผภูจ้เขจ้ารส่วมคจ้าเปป็นลายลรกษณค์อรกษรกทาหนดใหจ้ผภูจ้เขจ้ารส่วมคจ้ารายใดราย
หนซพิ่งเปป็นผภูจ้รรบผมิดชอบหลรกในการเขจ้าเสนอราคากรบทางราชการ และแสดงหลรกฐานดรงกลส่าวมาพรจ้อมการยยพิ่นขจ้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์

ทรรั้งนมรั้ “กมิจการรส่วมคจ้าทมพิ่จดทะเบมยนเปป็นนมิตมิบบุคคลใหมส่” หมายความวส่า กมิจการรส่วมคจ้าทมพิ่
จดทะเบมยนเปป็นนมิตมิบบุคคลตส่อหนส่วยงานของรรฐซซพิ่งมมหนจ้าทมพิ่รรบจดทะเบมยน (กรมพรฒนาธบุรกมิจการคจ้า กระทรวงพาณมิชยค์) 

ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอตจ้องยยพิ่นขจ้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ ใน
วรนทมพิ่  31  มกราคม 2561 ระหวส่างเวลา 08 : 30 น. ถถึง 16 : 30 น. 
 ผภูจ้สนใจสามารถขอรรบเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ โดยดาวนค์โหลดเอกสารผส่านทางระบบ
จรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ไดจ้ตรรั้งแตส่วรนทมพิ่ประกาศจนถซงกส่อนวรนเสนอราคา 

ผภูจ้สนใจสามารถขอซยรั้อเอกสารประกวดราคาดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ ในราคาชบุดละ 214.00 บาท
(เงมินสองรจ้อยสมิบสทที่บาทถจ้วน) ผส่านทางระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์และชทาระเงมินผส่านทางธนาคาร
ตรรั้งแตส่วรนทมพิ่  23 มกราคม  2561 ถซงวรนทมพิ่  30  มกราคม  2561 โดยดาวนค์โหลดเอกสารผส่านทางระบบจรดซยรั้อจรด
จจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ไดจ้ภายหลรงจากชทาระเงมินเปป็นทมพิ่เรมยบรจ้อยแลจ้วจนถซงกส่อนวรนเสนอราคา

ผภูจ้สนใจสามารถดภูรายละเอมยดไดจ้ทมพิ่เวล็บไซตค์ www.pwa.co.th หรยอ www.gprocurement.go.th
หรยอสอบถามทางโทรศรพทค์หมายเลข 0-3220-0781 ในวรนและเวลาราชการ
 ผภูจ้สนใจตจ้องการทราบรายละเอมยดเพมิพิ่มเตมิมเกมพิ่ยวกรบสถานทมพิ่หรยอแบบรภูปรายการละเอมยดและ
ขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายรงการประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3 ผส่านทางอมเมลค์  554206@pwa.co.th     หรยอ
ชส่องทางตามทมพิ่กรมบรญชมกลางกทาหนด ภายในวรนทมพิ่ 25  มกราคม  2561 โดยการประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3
จะชมรั้แจงรายละเอมยดดรงกลส่าวผส่านทางเวล็บไซตค์ www.pwa.co.th  และ www.gprocurement.go.th ในวรนทมพิ่  25
มกราคม 2561   

   ประกาศ ณ วรนทมพิ่  23  มกราคม  2561

mailto:554206@pwa.co.th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.gprocurement.go.th/
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เอกสารประกวดราคาจจ้างดจ้วยการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสส์ (e – bidding)   เลขททที่  32/2561    
การจจ้าง งานวางทส่อขยายเขตจจาหนส่ายนนจาบรมิเวณซอยไรส่ขมิง 26 ต.ไรส่ขมิง อ.สามพราน จ.นครปฐม         
การประปาสส่วนภภูมมิภาคสาขาสามพราน                                                                      
ตามประกาศ การประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3   ลงวพันททที่  23  มกราคม  2561

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

การประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3 ซซพิ่งตส่อไปนมรั้เรมยกวส่า “กปภ.ข.3” มมความประสงคค์จะประกวดราคาจจ้าง งานวาง
ทส่อขยายเขตจจาหนส่ายนนจาบรมิเวณซอยไรส่ขมิง 26 ต.ไรส่ขมิง อ.สามพราน จ.นครปฐม  การประปาสส่วนภภูมมิภาคสาขา
สามพราน   ดจ้วยวมิธมประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ โดยมมขจ้อแนะนทาและขจ้อกทาหนดดรงตส่อไปนมรั้

๑.   เอกสารแนบทจ้ายเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสส์
1.1 รายละเอมยดและขอบเขตของงาน
1.2 แบบใบเสนอราคาทมพิ่กทาหนดไวจ้ในระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์
1.3 แบบสรญญาจจ้าง
1.4 แบบหนรงสยอครั้ทาประกรน

(๑)   หลรกประกรนการเสนอราคา 
(๒)   หลรกประกรนสรญญา

**  (๓)   หลรกประกรนการรรบเงมินคส่าจจ้างลส่วงหนจ้า
**  (๔)   หลรกประกรนผลงาน  

   ** ๑.๕ สภูตรการปรรบราคา
๑.๖ บทนมิยาม

(๑)   ผภูจ้มมผลประโยชนค์รส่วมกรน
(๒)   การขรดขวางการแขส่งขรนอยส่างเปป็นธรรม

๑.๗ แบบบรญชมเอกสารทมพิ่กทาหนดไวจ้ในระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์
(๑)   บรญชมเอกสารสส่วนทมพิ่ ๑ 
(๒)   บรญชมเอกสารสส่วนทมพิ่ ๒ 

๑.๘  รายละเอมยดการคทานวณราคากลางงานกส่อสรจ้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอมยดการ
คทานวณราคากลางงานกส่อสรจ้างเปป็นการเปปิดเผยเพยพิ่อใหจ้ผภูจ้ประสงคค์จะยยพิ่นขจ้อเสนอไดจ้รภูจ้ขจ้อมภูลไดจ้เทส่าเทมยมกรน
และเพยพิ่อใหจ้ประชาชนตรวจดภูไดจ้)

1.9 บรญชมแสดงปรมิมาณวรสดบุ คส่าแรงงาน
1.10 แบบบรญชมรายชยพิ่อวมิศวกร/แบบหนรงสยอรรบรองการเปป็นวมิศวกร                 
                                                                                          

                                   2/๒. คบุณสมบรตมิ…
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๒. คคุณสมบพัตมิของผภูจ้ยรที่นขจ้อเสนอ

 2.1. มมความสามารถตามกฎหมาย
 2.2. ไมส่เปป็นบบุคคลลจ้มละลาย
 2.3. ไมส่อยภูส่ระหวส่างเลมิกกมิจการ
2.4. ไมส่เปป็นบบุคคลซซพิ่งอยภูส่ระหวส่างถภูกระงรบการยยพิ่นขจ้อเสนอหรยอททาสรญญากรบหนส่วยงานของรรฐไวจ้ชรพิ่วคราว 

เนยพิ่องจากเปป็นผภูจ้ทมพิ่ไมส่ผส่านเกณฑค์การประเมมินผลการปฏมิบรตมิงานของผภูจ้ประกอบการตามระเบมยบทมพิ่รรฐมนตรมวส่าการ
กระทรวงการคลรงกทาหนดตามทมพิ่ประกาศเผยแพรส่ในระบบเครยอขส่ายสารสนเทศของกรมบรญชมกลาง

2.5. ไมส่เปป็นบบุคคลซซพิ่งถภูกระบบุชยพิ่อในบรญชมรายชยพิ่อผภูจ้ทมิรั้งงานและไดจ้แจจ้งเวมยนชยพิ่อใหจ้เปป็นผภูจ้ทมิรั้งงานของหนส่วย
งานของรรฐในระบบเครยอขส่ายสารสนเทศของกรมบรญชมกลาง ซซพิ่งรวมถซงนมิตมิบบุคคลทมพิ่ผภูจ้ทมิรั้งงานเปป็นหบุจ้นสส่วนผภูจ้จรดการ 
กรรมการ ผภูจ้จรดการ ผภูจ้บรมิหาร ผภูจ้มมอทานาจในการดทาเนมินงานในกมิจการของนมิตมิบบุคคลนรรั้นดจ้วย

2.6. มมคบุณสมบรตมิและไมส่มมลรกษณะตจ้องหจ้ามตามทมพิ่คณะกรรมการนโยบายการจรดซยรั้อจรดจจ้าง                
และการบรมิหารพรสดบุภาครรฐกทาหนดในราชกมิจจานบุเบกษา

2.7. เปป็นบบุคคลธรรมดาหรยอนมิตมิบบุคคล ผภูจ้มมอาชมพรรบจจ้างงานทมพิ่ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ดรงกลส่าว 
2.8. ไมส่เปป็นผภูจ้มมผลประโยชนค์รส่วมกรนกรบผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายอยพิ่นทมพิ่เขจ้ายยพิ่นขจ้อเสนอใหจ้แกส่การประปาสส่วน

ภภูมมิภาคเขต 3 ณ วรนประกาศประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ หรยอไมส่เปป็นผภูจ้กระททาการอรนเปป็นการขรดขวาง การแขส่งขรน
อยส่างเปป็นธรรม ในการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ครรรั้งนมรั้
              2.9. ไมส่เปป็นผภูจ้ไดจ้รรบเอกสมิทธมิธิ์หรยอความคบุจ้มกรน ซซพิ่งอาจปฏมิเสธไมส่ยอมขซรั้นศาลไทย เวจ้นแตส่รรฐบาลของผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอไดจ้มมคทาสรพิ่งใหจ้
สละเอกสมิทธมิธิ์และความคบุจ้มกรนเชส่นวส่านรรั้น

      2.10 ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอ ตจ้องลงทะเบมยนในระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบรญชมกลาง

    2.11 ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอซซพิ่งไดจ้รรบครดเลยอกเปป็นคภูส่สรญญาตจ้องลงทะเบมยนในระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วย
อมิเลล็กทรอนมิกสค์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบรญชมกลาง ตามทมพิ่คณะกรรมการ 
ป.ป..ช.กทาหนด
  2.12 ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอ ตจ้องไมส่อยภูส่ในฐานะเปป็นผภูจ้ไมส่แสดงบรญชมรายรรบรายจส่ายหรยอแสดงบรญชมรายรรบรายจส่าย
ไมส่ถภูกตจ้องครบถจ้วนในสาระสทาครญตามทมพิ่คณะกรรมการ ป.ป.ช กทาหนด
       2.13 ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอซซพิ่งไดจ้รรบครดเลยอกเปป็นคภูส่สรญญาตจ้องรรบและจส่ายเงมินผส่านบรญชมธนาคาร  เวจ้นแตส่การจส่าย
เงมินแตส่ละครรรั้งซซพิ่งมมมภูลคส่าไมส่เกมินสามหมยพิ่นบาทคภูส่สรญญาอาจจส่ายเปป็นเงมินสดกล็ไดจ้ ตามทมพิ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กทาหนด
  2.14  กรณมผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอทมพิ่เสนอในรภูปแบบของ “กมิจการรส่วมคจ้า” ตจ้องมมคบุณสมบรตมิดรงนมรั้

(1) กรณมทมพิ่กมิจการรส่วมคจ้าไดจ้จดทะเบมยนเปป็นนมิตมิบบุคคลใหมส่ โดยหลรกการ กมิจการรส่วมคจ้าจะตจ้องมม
คบุณสมบรตมิครบถจ้วนตามเงยพิ่อนไขทมพิ่กทาหนดไวจ้ในเอกสารประกวดราคาและการยยพิ่นขจ้อเสนอใหจ้เสนอราคาในนาม“กมิจการรส่วมคจ้า”

(2) กรณมทมพิ่กมิจการรส่วมคจ้าไมส่ไดจ้จดทะเบมยนเปป็นนมิตมิบบุคคลใหมส่  โดยหลรกการ นมิตมิบบุคคลแตส่ละนมิตมิบบุคคลทมพิ่
เขจ้ารส่วมคจ้าทบุกรายจะตจ้องมมคบุณสมบรตมิครบถจ้วนตามเงยพิ่อนไขทมพิ่กทาหนดไวจ้ในเอกสารประกวดราคา เวจ้นแตส่ในกรณมทมพิ่กมิจการรส่วมคจ้าไดจ้มมขจ้อ
ตกลงระหวส่างผภูจ้เขจ้ารส่วมคจ้าเปป็นลายลรกษณค์อรกษรกทาหนดใหจ้ผภูจ้เขจ้ารส่วมคจ้ารายใดรายหนซพิ่งเปป็นผภูจ้รรบผมิดชอบหลรกในการเขจ้าเสนอราคา
กรบทางราชการ และแสดงหลรกฐานดรงกลส่าวมาพรจ้อมการยยพิ่นขจ้อเสนอประกวดราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วย
อมิเลล็กทรอนมิกสค์                                                                                                        5/ทรรั้งนมรั้.....
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ทรรั้งนมรั้ “กมิจการรส่วมคจ้าทมพิ่จดทะเบมยนเปป็นนมิตมิบบุคคลใหมส่” หมายความวส่า กมิจการรส่วมคจ้า  ทมพิ่จดทะเบมยนเปป็น
นมิตมิบบุคคลตส่อหนส่วยงานของรรฐซซพิ่งมมหนจ้าทมพิ่รรบจดทะเบมยน (กรมพรฒนาธบุรกมิจการคจ้า กระทรวงพาณมิชยค์)
              ๓. หลพักฐานการยรที่นขจ้อเสนอ

 ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอจะตจ้องเสนอเอกสารหลรกฐาน ยยพิ่นมาพรจ้อมกรบการเสนอราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจจ้าง
ภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ โดยแยกเปป็น 2 สส่วน คยอ

 ๓.๑ สส่วนททที่ ๑ อยส่างนจ้อยตจ้องมทเอกสารดพังตส่อไปนทน
(๑) ในกรณมผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอ เปป็นนมิตมิบบุคคล

(ก)  หจ้างหบุจ้นสส่วนสามรญหรยอหจ้างหบุจ้นสส่วนจทากรด ใหจ้ยยพิ่นสทาเนาหนรงสยอรรบรองการจดทะเบมยนนมิตมิบบุคคล
บรญชมรายชยพิ่อหบุจ้นสส่วนผภูจ้จรดการ ผภูจ้มมอทานาจควบคบุม (ถจ้ามม) พรจ้อมทรรั้งรรบรองสทาเนาถภูกตจ้อง

(ข)  บรมิษรทจทากรดหรยอบรมิษรทมหาชนจทากรด ใหจ้ยยพิ่นสทาเนาหนรงสยอรรบรองการจดทะเบมยน
นมิตมิบบุคคล  หนรงสยอบรมิคณหค์สนธมิ บรญชมรายชยพิ่อกรรมการผภูจ้จรดการ ผภูจ้มมอทานาจควบคบุม (ถจ้ามม) และบรญชมผภูจ้ถยอหบุจ้นรายใหญส่  
(ถจ้ามม) พรจ้อมทรรั้งรรบรองสทาเนาถภูกตจ้อง   

(๒) ในกรณมผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอ เปป็นบบุคคลธรรมดาหรยอคณะบบุคคลทมพิ่มมิใชส่นมิตมิบบุคคล ใหจ้ยยพิ่นสทาเนาบรตร
ประจทาตรวประชาชนของผภูจ้นรรั้น สทาเนาขจ้อตกลงทมพิ่แสดงถซงการเขจ้าเปป็นหบุจ้นสส่วน (ถจ้ามม) สทาเนาบรตรประจทาตรวประชาชน
ของผภูจ้เปป็นหบุจ้นสส่วน หรยอสทาเนาหนรงสยอเดมินทางของผภูจ้เปป็นหบุจ้นสส่วนทมพิ่มมิไดจ้ถยอสรญชาตมิไทยพรจ้อมทรรั้งรรบรองสทาเนาถภูกตจ้อง

(๓) ในกรณมผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอ เปป็นผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอ รส่วมกรนในฐานะเปป็นผภูจ้รส่วมคจ้า ใหจ้ยยพิ่นสทาเนาสรญญาของการ
เขจ้ารส่วมคจ้า และเอกสารตามทมพิ่ระบบุไวจ้ใน (1) หรยอ (2) ของผภูจ้รส่วมคจ้า แลจ้วแตส่กรณม

  (๔) สทาเนาใบทะเบมยนพาณมิชยค์ สทาเนาใบทะเบมยนภาษมมภูลคส่าเพมิพิ่ม พรจ้อมทรรั้งรรบรองสทาเนา
ถภูกตจ้อง

(๕) บรญชมเอกสารสส่วนทมพิ่ ๑ ทรรั้งหมดทมพิ่ไดจ้ยยพิ่นพรจ้อมกรบการเสนอราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วย
อมิเลล็กทรอนมิกสค์ ตามแบบในขจ้อ  ๑.7 (1)  โดยไมส่ตจ้องแนบในรภูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทรรั้งนมรั้ เมยพิ่อผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอดทาเนมินการแนบไฟลค์เอกสารตามบรญชมเอกสารสส่วนทมพิ่ 1 ครบถจ้วน   ถภูกตจ้อง
แลจ้ว ระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์จะสรจ้างบรญชมเอกสารสส่วนทมพิ่ 1 ตามแบบในขจ้อ 1.7 (1)  ใหจ้โดยผภูจ้ยยพิ่นขจ้อ
เสนอไมส่ตจ้องแนบบรญชมเอกสารสส่วนทมพิ่ 1 ดรงกลส่าวในรภูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ สส่วนททที่  ๒  อยส่างนจ้อยตจ้องมทเอกสารดพังตส่อไปนทน
(๑) ในกรณมทมพิ่ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอมอบอทานาจใหจ้บบุคคลอยพิ่นกระททาการแทนใหจ้แนบหนรงสยอมอบอทานาจซซพิ่งตมิด

อากรแสตมปป์ตามกฎหมาย โดยมมหลรกฐานแสดงตรวตนของผภูจ้มอบอทานาจและผภูจ้รรบมอบอทานาจ ทรรั้งนมรั้ หากผภูจ้รรบมอบอทานาจเปป็น
บบุคคลธรรมดาตจ้องเปป็นผภูจ้ทมพิ่บรรลบุนมิตมิภาวะตามกฎหมายแลจ้วเทส่านรรั้น

(2) บรญชมแสดงปรมิมาณวรสดบุ คส่าแรงงาน  ซซพิ่งจะตจ้องแสดงรายการวรสดบุอบุปกรณค์ คส่าแรงงาน
ภาษมประเภทตส่างๆ รวมทรรั้งกทาไรไวจ้ดจ้วย

(3) หนรงสยอรรบรองของวมิศวกรของผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอ ซซพิ่งเปป็นผภูจ้ควบคบุมงานกส่อสรจ้าง  พรจ้อมสทาเนาใบ
อนบุญาตเปป็นผภูจ้ประกอบวมิชาชมพวมิศวกรรม ตาม พรบ. วมิชาชมพวมิศวกรรม พ.ศ.2505 ตามรภูปแบบในขจ้อ 1.10
                       (4)  บรญชมเอกสารสส่วนทมพิ่ ๒ ทรรั้งหมดทมพิ่ไดจ้ยยพิ่นพรจ้อมกรบการเสนอราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วย
อมิเลล็กทรอนมิกสค์ ตามแบบในขจ้อ 1.๗ (๒)  โดยไมส่ตจ้องแนบในรภูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทรรั้งนมรั้ เมยพิ่อผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอดทาเนมินการแนบไฟลค์เอกสารตามบรญชมเอกสารสส่วนทมพิ่ 2 ครบถจ้วนถภูกตจ้อง
แลจ้ว ระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์จะสรจ้างบรญชมเอกสารสส่วนทมพิ่ 2 ตามแบบในขจ้อ 1.7 (2) ใหจ้โดยผภูจ้ยยพิ่นขจ้อ
เสนอไมส่ตจ้องแนบบรญชมเอกสารสส่วนทมพิ่ 2 ดรงกลส่าวในรภูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                                                 6/4.การเสนอราคา.......



6

๔. การเสนอราคา
4.1 ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอตจ้องยยพิ่นขจ้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์

ตามทมพิ่กทาหนดไวจ้ในเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์นมรั้ โดยไมส่มมเงยพิ่อนไขใดๆ ทรรั้งสมิรั้น  และจะตจ้องกรอกขจ้อความใหจ้ถภูก
ตจ้องครบถจ้วน พรจ้อมทรรั้งหลรกฐานแสดงตรวตนและททาการยยนยรนตรวตนของผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอโดยไมส่ตจ้องแนบใบเสนอราคาในรภูปแบบ
PDF File (Portable Document Format) 

   4.2 ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอจะตจ้องกรอกปรมิมาณวรสดบุและราคา ในบรญชมรายการกส่อสรจ้างใหจ้ครบถจ้วน
      ในการเสนอราคาใหจ้เสนอราคาเปป็นเงมินบาทและเสนอราคาไดจ้เพมยงครรรั้งเดมยวและราคาเดมยวโดยเสนอ

ราคารวม และหรยอราคาตส่อหนส่วย และหรยอตส่อรายการ ตามเงยพิ่อนไขทมพิ่ระบบุไวจ้ทจ้ายใบเสนอราคาใหจ้ถภูกตจ้อง ทรรั้งนมรั้ ราคารวมทมพิ่
เสนอจะตจ้องตรงกรนทรรั้งตรวเลขและตรวหนรงสยอ ถจ้าตรวเลขและตรวหนรงสยอไมส่ตรงกรนใหจ้ถยอวส่าตรวหนรงสยอเปป็นสทาครญ โดยคมิดราคา
รวมทรรั้งสมิรั้นซซพิ่งรวมคส่าภาษมมภูลคส่าเพมิพิ่ม ภาษมอากรอยพิ่น และคส่าใชจ้จส่ายอยพิ่นๆ ทรรั้งปวงไวจ้แลจ้ว

ราคาทมพิ่เสนอจะตจ้องเสนอกทาหนดยรนราคาไมส่นจ้อยกวส่า 120 วพัน ตรรั้งแตส่วรนเสนอราคา
โดยภายในกทาหนดยยนราคา ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอตจ้องรรบผมิดชอบราคาทมพิ่ตนไดจ้เสนอไวจ้และจะถอนการเสนอราคามมิไดจ้

๔.๓ ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอจะตจ้องเสนอกทาหนดเวลาดทาเนมินการแลจ้วเสรล็จไมส่เกมิน 90 วพัน นรบถรดจากวรนลงนามใน
สรญญาจจ้าง หรยอวรนทมพิ่ไดจ้รรบหนรงสยอแจจ้งจาก กปภ.ข.3 ใหจ้เรมิพิ่มททางาน

๔.4 กส่อนเสนอราคา ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอควรตรวจดภูรส่างสรญญา รายละเอมยดและขอบเขตของงาน ฯลฯ  ใหจ้ถมพิ่ถจ้วน
และเขจ้าใจเอกสารประกวดราคาจจ้างอมิเลล็กทรอนมิกสค์ทรรั้งหมดเสมยกส่อนทมพิ่จะตกลงยยพิ่นขจ้อเสนอตามเงยพิ่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจจ้างอมิเลล็กทรอนมิกสค์

๔.5 ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอจะตจ้องยยพิ่นขจ้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ใน
วรนทมพิ่  31  มกราคม  2561  ระหวส่างเวลา 08 : 30 น. ถถึง 16 : 30 น. และเวลาในการเสนอราคาใหจ้ถยอตามเวลาของ
ระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์เปป็นเกณฑค์

    เมยพิ่อพจ้นกทาหนดเวลายยพิ่นขจ้อเสนอและเสนอราคาแลจ้ว จะไมส่รรบเอกสารการยยพิ่นขจ้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเดล็ดขาด
 4.6 ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอตจ้องจรดททาเอกสารสทาหรรบใชจ้ในการเสนอราคาในรภูปแบบไฟลค์เอกสารประเภท PDF
File (Portable Document Format) โดยผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอตจ้องเปป็นผภูจ้รรบผมิดชอบตรวจสอบความครบถจ้วนถภูกตจ้อง และชรดเจน
ของเอกสาร PDF File กส่อนทมพิ่จะยยนยรนการเสนอราคา แลจ้วจซงสส่งขจ้อมภูล (Upload) เพยพิ่อเปป็นการเสนอราคาใหจ้แกส่ กปภ.ข.3
ผส่านทางระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างภาครรฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์

4.7 คณะกรรมการพมิจารณาผลการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ จะดทาเนมินการตรวจสอบคบุณสมบรตมิ
ของผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอแตส่ละรายวส่า เปป็นผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอทมพิ่มมผลประโยชนค์รส่วมกรนกรบผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายอยพิ่น ตามขจ้อ ๑ .๖ (๑)
หรยอไมส่ หากปรากฎวส่าผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายใดเปป็นผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอทมพิ่มมผลประโยชนค์รส่วมกรนกรบผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายอยพิ่น
คณะกรรมการฯ จะตรดรายชยพิ่อผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอทมพิ่มมผลประโยชนค์รส่วมกรนนรรั้นออกจากการเปป็นผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอ
   หากปรากฏตส่อคณะกรรมการพมิจารณาผลการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์วส่า กส่อนหรยอในขณะทมพิ่มมการ
พมิจารณาขจ้อเสนอ มมผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายใดกระททาการอรนเปป็นการขรดขวางการแขส่งขรนอยส่างเปป็นธรรมตามขจ้อ ๑.๖ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชยพิ่อวส่ามมการกระททาอรนเปป็นการขรดขวางการแขส่งขรนอยส่างเปป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตรดรายชยพิ่อผภูจ้
ยยพิ่นขจ้อเสนอรายนรรั้นออกจากการเปป็นผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอ และกปภ.ข.3 จะพมิจารณาลงโทษผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอดรงกลส่าวเปป็นผภูจ้ทมิรั้ง
งาน เวจ้นแตส่ กปภ.ข.3 จะพมิจารณาเหล็นวส่าผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายนรรั้นมมิใชส่เปป็นผภูจ้รมิเรมิพิ่มใหจ้มมการกระททาดรงกลส่าวและไดจ้ใหจ้ความรส่วม
มยอเปป็นประโยชนค์ตส่อการพมิจารณาของ กปภ.ข.3
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4.8  ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอจะตจ้องปฏมิบรตมิ ดรงนมรั้
(1) ปฏมิบรตมิตามเงยพิ่อนไขทมพิ่ระบบุไวจ้ในเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์
(2) ราคาทมพิ่เสนอจะตจ้องเปป็นราคาทมพิ่รวมภาษมมภูลคส่าเพมิพิ่ม และภาษมอยพิ่นๆ (ถจ้ามม) รวมคส่าใชจ้จส่าย

ทรรั้งปวงไวจ้ดจ้วยแลจ้ว
(3) ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอจะตจ้องลงทะเบมยนเพยพิ่อเขจ้าสภูส่กระบวนการเสนอราคา ตามวรน เวลา ทมพิ่กทาหนด
(4) ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทมพิ่เสนอแลจ้วไมส่ไดจ้
(5) ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอตจ้องศซกษาและททาความเขจ้าใจในระบบและวมิธมการเสนอราคาดจ้วยวมิธมประกวด

ราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ ของกรมบรญชมกลางทมพิ่แสดงไวจ้ในเวล็บไซตค์ www.gprocurement.go.th
5.หลพักเกณฑส์และสมิทธมิในการพมิจารณา

               5.1 ในการพมิจารณาผลการยยพิ่นขจ้อเสนอประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ครรรั้งนมรั้ กปภ.ข.3 จะพมิจารณาตรดสมิน
โดยใชจ้หลพักเกณฑส์ราคา และจะพมิจารณาจากราคารวมเปป็นหลพัก

    5.2 หากผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายใดมมคบุณสมบรตมิไมส่ถภูกตจ้องตามขจ้อ 2 หรยอยยพิ่นหลรกฐานการยยพิ่นขจ้อเสนอไมส่ถภูกตจ้อง
หรยอไมส่ครบถจ้วนตามขจ้อ ๓ หรยอยยพิ่นขจ้อเสนอไมส่ถภูกตจ้องตามขจ้อ ๔  คณะกรรมการพมิจารณาผลการประกวดราคา
อมิเลล็กทรอนมิกสค์จะไมส่รพับพมิจารณาขจ้อเสนอของผภูจ้ยรที่นขจ้อเสนอรายนพันน เวจ้นแตส่ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนมิคหรยอราย
ละเอมยดคบุณลรกษณะเฉพาะของพรสดบุทมพิ่จะจจ้างไมส่ครบถจ้วน หรยอเสนอรายละเอมยดแตกตส่างไปจากเงยพิ่อนไขทมพิ่ กปภ.ข.3 กทาหนดไวจ้ใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ในสส่วนทมพิ่ไมส่ใชส่สาระสทาครญและความแตกตส่างนรรั้นไมส่มมผลททาใหจ้เกมิดการไดจ้เปรมยบเสมย
เปรมยบตส่อผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายอยพิ่น หรยอเปป็นการผมิดพลาดเลล็กนจ้อย คณะกรรมการฯ อาจพมิจารณาผส่อนปรนการตรดสมิทธมิผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายนรรั้น

5.3 กปภ.ข.3 สงวนสมิทธมิไมส่พมิจารณาขจ้อเสนอของผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอโดยไมส่มมการผส่อนผรน ในกรณมดรงตส่อไปนมรั้
                         (1) ไมส่ปรากฏชยพิ่อผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายนรรั้นในบรญชมผภูจ้รรบเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ทางระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างดจ้วย
อมิเลล็กทรอนมิกสค์ หรยอบรญชมรายชยพิ่อผภูจ้ซยรั้อเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ทางระบบการจรดซยรั้อจรดจจ้างดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ ของ กปภ.ข.3
   (2) ไมส่กรอกชยพิ่อผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจรดซยรั้อจรดจจ้างดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์

 (3) เสนอรายละเอมยดแตกตส่างไปจากเงยพิ่อนไขทมพิ่กทาหนดในเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ทมพิ่เปป็น
สาระสทาครญ หรยอมมผลททาใหจ้เกมิดความไดจ้เปรมยบเสมยเปรมยบแกส่ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายอยพิ่น

5.4 ในการตรดสมินการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์หรยอในการททาสรญญา คณะกรรมการพมิจารณาผลการ
ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์หรยอ กปภ.ข.3 มมสมิทธมิใหจ้ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอชมรั้แจงขจ้อเทล็จจรมิงเพมิพิ่มเตมิมไดจ้ กปภ.ข.3 มมสมิทธมิทมพิ่จะไมส่
รรบขจ้อเสนอ ไมส่รรบราคา หรยอไมส่ททาสรญญา หากขจ้อเทล็จจรมิงดรงกลส่าวไมส่มส่ เหมาะสมหรยอไมส่ถภูกตจ้อง

5.5  กปภ.ข.3 ทรงไวจ้ซซพิ่งสมิทธมิทมพิ่จะไมส่รรบราคาตพิ่ทาสบุด หรยอราคาหนซพิ่งราคาใด หรยอราคาทมพิ่เสนอทรรั้งหมดกล็ไดจ้ และ
อาจพมิจารณาเลยอกจจ้างในจทานวน หรยอขนาด หรยอเฉพาะรายการหนซพิ่งรายการใด หรยออาจจะยกเลมิกการประกวดราคา
อมิเลล็กทรอนมิกสค์โดยไมส่พมิจารณาจรดจจ้างเลยกล็ไดจ้ สบุดแตส่จะพมิจารณา ทรรั้งนมรั้ เพยพิ่อประโยชนค์ของทางราชการเปป็นสทาครญ และใหจ้
ถยอวส่าการตรดสมินของ กปภ.ข.3 เปป็นเดล็ดขาด ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอจะเรมยกรจ้องคส่าใชจ้จส่ายหรยอคส่าเสมยหายใดๆ มมิไดจ้ รวมทรรั้ง กปภ.ข.3 จะ
พมิจารณายกเลมิกการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์และลงโทษผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอเปป็นผภูจ้ทมิรั้งงาน ไมส่วส่าจะเปป็นผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอทมพิ่ไดจ้รรบ
การครดเลยอกหรยอไมส่กล็ตาม หากมมเหตบุทมพิ่ เชยพิ่อถยอไดจ้วส่าการยยพิ่นขจ้อเสนอกระททาการโดยไมส่สบุจรมิต เชส่น การเสนอเอกสารอรนเปป็น
เทล็จ หรยอใชจ้ชยพิ่อบบุคคลธรรมดา หรยอนมิตมิบบุคคลอยพิ่นมายยพิ่นขจ้อเสนอแทน เปป็นตจ้น

ในกรณมทมพิ่ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายทมพิ่เสนอราคาตพิ่ทาสบุด เสนอราคาตพิ่ทาจนคาดหมายไดจ้วส่าไมส่อาจดทาเนมินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ไดจ้ คณะกรรมการพมิจารณาผลการประกวดราคาอมิ เลล็กทรอนมิกสค์หรยอ
กปภ.ข.3 จะใหจ้ผภูจ้ ยยพิ่ นขจ้อเสนอนรรั้นชมรั้แจงและแสดงหลรกฐานทมพิ่ททาใหจ้เชยพิ่อไดจ้วส่า ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอสามารถดทาเนมินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ใหจ้เสรล็จสมบภูรณค์ หากคทาชมรั้แจงไมส่เปป็นทมพิ่รรบฟฟังไดจ้ กปภ.ข.3 มมสมิทธมิทมพิ่จะไมส่รรบขจ้อเสนอหรยอไมส่รรบ
ราคาของผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายนรรั้น ทรรั้งนมรั้ ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอดรงกลส่าวไมส่มมสมิทธมิเรมยกรจ้องคส่าใชจ้จส่ายหรยอคส่าเสมยหายใดๆ จาก กปภ.ข.3
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5.6  กส่อนลงนามในสรญญา กปภ.ข.3 อาจประกาศยกเลมิกการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ หากปรากฏวส่ามม
การกระททาทมพิ่เขจ้าลรกษณะผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอทมพิ่ชนะการประกวดราคาหรยอทมพิ่ไดจ้รรบการครดเลยอกมมผลประโยชนค์รส่วมกรน หรยอมมสส่วนไดจ้เสมยกรบ
ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายอยพิ่น หรยอขรดขวางการแขส่งขรนอยส่างเปป็นธรรม หรยอสมยอมกรนกรบผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายอยพิ่น หรยอเจจ้าหนจ้าทมพิ่ในการเสนอ
ราคา หรยอสส่อวส่ากระททาการทบุจรมิตอยพิ่นใดในการเสนอราคา       

ในกรณมนมรั้หาก กปภ.ข.3 พมิจารณาเหล็นวส่าการยกเลมิกการพมิจารณาผลการเสนอราคาทมพิ่ไดจ้ดทาเนมิน
การไปแลจ้วจะเปป็นประโยชนค์แกส่ทางราชการอยส่างยมิพิ่ง กปภ.ข.3 มมอทานาจยกเลมิกการพมิจารณาผลการเสนอราคาดรงกลส่าวไดจ้

6. การทจาสพัญญาจจ้าง
ผภูจ้ชนะการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์จะตจ้องททาสรญญาจจ้างตามแบบสรญญา ดรงระบบุในขจ้อ ๑.๓ หรยอททาขจ้อ

ตกลงเปป็นหนรงสยอกรบ กปภ.ข.3  ภายใน 7 วรน นรบถรดจากวรนทมพิ่ไดจ้รรบแจจ้ง และจะตจ้องวางหลรกประกรนสรญญาเปป็น
จทานวนเงมินเทส่ากรบรจ้อยละหจ้า ของราคาคส่าจจ้างทมพิ่ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ไดจ้ ใหจ้ กปภ.ข.3 ยซดถยอไวจ้ในขณะททาสรญญา
โดยใชจ้หลรกประกรนอยส่างหนซพิ่งอยส่างใดดรงตส่อไปนมรั้ 
 6.1  เงมินสด

       6.2 เชล็คหรยอดราฟทค์ทมพิ่ธนาคารเซล็นสรพิ่งจส่ายใหจ้แกส่ กปภ.ข.3 ซซพิ่งเปป็นเชล็คหรยอดราฟทค์ลงวรนทมพิ่ทมพิ่ใชจ้เชล็คหรยอ
ดราฟทค์นรรั้นชทาระตส่อเจจ้าหนจ้าทมพิ่ในวรนททาสรญญา หรยอกส่อนวรนนรรั้นไมส่เกมิน ๓ วรนททาการ

6.3 หนรงสยอครั้ทาประกรนของธนาคารภายในประเทศ ตามตรวอยส่างทมพิ่คณะกรรมการนโยบายกทาหนด ดรงระบบุในขจ้อ 
๑.๔ (๒)  หรยอจะเปป็นหนรงสยอครั้ทาประกรนอมิเลล็กทรอนมิกสค์ตามวมิธมการทมพิ่กรมบรญชมกลางกทาหนด

6.4 หนรงสยอครั้ทาประกรนของบรมิษรทเงมินทบุน หรยอบรมิษรทเงมินทบุนหลรกทรรพยค์ทมพิ่ไดจ้รรบอนบุญาตใหจ้ประกอบ
กมิจการเงมินทบุนเพยพิ่อการพาณมิชยค์และประกอบธบุรกมิจครั้ทาประกรนตามประกาศของธนาคารแหส่งประเทศไทยตามรายชยพิ่อบรมิษรท
เงมินทบุนทมพิ่ธนาคารแหส่งประเทศไทยแจจ้งเวมยนใหจ้ทราบ โดยอนบุโลมใหจ้ใชจ้ตามตรวอยส่างหนรงสยอครั้ทาประกรนของธนาคารทมพิ่คณะ
กรรมการนโยบายกทาหนด ดรงระบบุในขจ้อ ๑.๔ (๒)

6.5 พรนธบรตรรรฐบาลไทย
  หลรกประกรนนมรั้จะคยนใหจ้ โดยไมส่มมดอกเบมรั้ยภายใน ๑๕ วรนนรบถรดจากวรนทมพิ่ผภูจ้ชนะการประกวดราคา

อมิเลล็กทรอนมิกสค์ (ผภูจ้รรบจจ้าง) พจ้นจากขจ้อผภูกพรนตามสรญญาจจ้างแลจ้ว
                  หลรกประกรนนมรั้จะคยนใหจ้ โดยไมส่มมดอกเบมรั้ย ตามอรตราสส่วนของงานจจ้างซซพิ่ง กปภ.ข.3 ไดจ้รรบมอบไวจ้แลจ้ว

7.คส่าจจ้างและการจส่ายเงมิน
   กปภ.ข.3 จะจส่ายเงมินคส่าจจ้างซซพิ่งไดจ้รวมภาษมมภูลคส่าเพมิพิ่มตลอดจนภาษมอากรอยพิ่นๆ และคส่าใชจ้จส่ายทรรั้งปวง
แลจ้วใหจ้แกส่ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอทมพิ่ไดจ้รรบการครดเลยอกใหจ้เปป็นผภูจ้รรบจจ้าง เมยพิ่อผภูจ้รรบจจ้างไดจ้ปฏมิบรตมิงานถภูกตจ้องและครบถจ้วนตามสรญญาจจ้าง
หรยอขจ้อตกลง รวมทรรั้งททาสถานทมพิ่กส่อสรจ้างใหจ้สะอาดเรมยบรจ้อย และกปภ.ข.3 ไดจ้ตรวจรรบมอบงานจจ้างเรมยบรจ้อยแลจ้ว เปป็น
จทานวนเงมินในอรตรารจ้อยละ 100 ของคส่าจจ้าง  กทาหนดแลจ้วเสรล็จภายใน  90 วพัน 

8.อพัตราคส่าปรพับ
 คส่าปรรบตามแบบสรญญาจจ้างขจ้อ 16 จะกทาหนดในอรตรารจ้อยละ 0.25 ของคส่าจจ้างตามสรญญา

รวมภาษมมภูลคส่าเพมิพิ่มตส่อวรน
9.การรพับประกพันความชจารคุดบกพรส่อง

 ผภูจ้ชนะการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ซซพิ่งไดจ้ททาขจ้อตกลงเปป็นหนรงสยอ หรยอททาสรญญาจจ้าง ตามแบบ ดรงระบบุใน
ขจ้อ ๑.๓ หรยอททาขจ้อตกลงจจ้างเปป็นหนรงสยอ แลจ้วแตส่กรณม จะตจ้องรรบประกรนความชทารบุดบกพรส่องของงานจจ้างทมพิ่เกมิดขซรั้นภายในระยะเวลา
ไมส่นจ้อยกวส่า 2 ปป นรบถรดจากวรนทมพิ่ กปภ.ข.3 ไดจ้รรบมอบงาน  โดยตจ้องรมบจรดการซส่อมแซมแกจ้ไขใหจ้ใชจ้การไดจ้ดมดรงเดมิมภายใน  7
วรน นรบถรดจากวรนทมพิ่ไดจ้รรบแจจ้งความชทารบุดบกพรส่อง

                                                                    9/10.การจส่ายเงมิน.........
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     ๑ 0.  การจส่ายเงมินลส่วงหนจ้า
 ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอมมสมิทธมิเสนอขอรรบเงมินลส่วงหนจ้า ในอรตราไมส่เกมินรจ้อยละ 15 ของราคาคส่าจจ้างทรรั้งหมด  แตส่

ทรรั้งนมรั้จะตจ้องสส่งมอบหลรกประกรนเงมินลส่วงหนจ้า เปป็นพรนธบรตรรรฐบาลไทย หรยอหนรงสยอครั้ทาประกรน  หรยอหนรงสยอครั้ทาประกรน
อมิเลล็กทรอนมิกสค์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดรงระบบุในขจ้อ ๑.๔ (๓) .ใหจ้แกส่ กปภ.ข.3 กส่อนการรรบเงมินลส่วงหนจ้านรรั้น
         ๑ 1.  ขจ้อสงวนสมิทธมิในการยรที่นขจ้อเสนอและอรที่น ๆ

๑ 1.๑ เงมินคส่าจจ้างสทาหรรบงานจจ้างครรรั้งนมรั้ ไดจ้มาจากเงมิน งบ กปภ.ปปี 2560 (เงมินกภูจ้) 
      การลงนามในสพัญญาจะกระทจาไดจ้ตส่อเมรที่อ กปภ.ข.3 ไดจ้รพับอนคุมพัตมิงบประมาณ และไดจ้รพับหนพังสรอ

อนคุญาตจากหนส่วยงานทจ้องถมิที่น และหนส่วยงานททที่เกทที่ยวขจ้องแลจ้วเทส่านพันน
 ราคากลางของงานกส่อสรจ้างในการประกวดราคาครรรั้งนมรั้  เปป็นเงมินทรรั้งสมิรั้น 973,000 บาท
(เงมินเกจ้าแสนเจล็ดหมรที่นสามพพันบาทถจ้วน) รวมภาษมมภูลคส่าเพมิพิ่ม

๑ 1.๒ เมยพิ่อ กปภ.ข.3 ไดจ้ครดเลยอกผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายใดใหจ้เปป็นผภูจ้รรบจจ้าง และไดจ้ตกลงจจ้างตามการประกวดราคา
อมิเลล็กทรอนมิกสค์แลจ้ว ถจ้าผภูจ้รรบจจ้างจะตจ้องสรพิ่งหรยอนทาสมิพิ่งของมาเพยพิ่องานจจ้างดรงกลส่าวเขจ้ามาจากตส่างประเทศ และของนรรั้นตจ้องนทา
เขจ้ามาโดยทางเรยอในเสจ้นทางทมพิ่มมเรยอไทยเดมินอยภูส่ และสามารถใหจ้บรมิการรรบขนไดจ้ตามทมพิ่รรฐมนตรมวส่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกทาหนด ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอซซพิ่งเปป็นผภูจ้รรบจจ้างจะตจ้องปฏมิบรตมิตามกฎหมายวส่าดจ้วยการสส่งเสรมิมการพาณมิชยนาวม  ดรงนมรั้

(๑) แจจ้งการสรพิ่งหรยอนทาสมิพิ่งของดรงกลส่าวเขจ้ามาจากตส่างประเทศ ตส่อกรมเจจ้าทส่า ภายใน ๗ วรน นรบ
ตรรั้งแตส่วรนทมพิ่ผภูจ้รรบจจ้างสรพิ่งหรยอซยรั้อของจากตส่างประเทศ เวจ้นแตส่ เปป็นของทมพิ่รรฐมนตรมวส่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวจ้นใหจ้บรรทบุก
โดยเรยออยพิ่นไดจ้

(๒) จรดการใหจ้สมิพิ่งของดรงกลส่าวบรรทบุกโดยเรยอไทย หรยอเรยอทมพิ่มมสมิทธมิเชส่นเดมยวกรบเรยอไทยจากตส่าง
ประเทศมายรงประเทศไทย เวจ้นแตส่จะไดจ้รรบอนบุญาตจากกรมเจจ้าทส่า ใหจ้บรรทบุกสมิพิ่งของนรรั้น โดยเรยออยพิ่นทมพิ่มมิใชส่เรยอไทย ซซพิ่งจะ
ตจ้องไดจ้รรบอนบุญาตเชส่นนรรั้นกส่อนบรรทบุกของลงเรยออยพิ่น หรยอเปป็นของทมพิ่รรฐมนตรมวส่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวจ้นใหจ้
บรรทบุกโดยเรยออยพิ่น

(๓) ในกรณมทมพิ่ไมส่ปฏมิบรตมิตาม (๑) หรยอ (๒) ผภูจ้รรบจจ้างจะตจ้องรรบผมิดตามกฎหมายวส่าดจ้วยการสส่ง
เสรมิมการพาณมิชยนาวม
                      ๑ 1.๓ ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอซซพิ่ง กปภ.ข.3 ไดจ้ครดเลยอกแลจ้ว ไมส่ไปททาสรญญาหรยอขจ้อตกลงจจ้างเปป็นหนรงสยอภายใน
เวลาทมพิ่กทาหนดดรงระบบุไวจ้ในขจ้อ 6  กปภ.ข.3 จะรมิบหลรกประกรนการยยพิ่นขจ้อเสนอ หรยอเรมยกรจ้องจากผภูจ้ออกหนรงสยอครั้ทาประกรนการยยพิ่น
ขจ้อเสนอทรนทม และอาจพมิจารณาเรมยกรจ้องใหจ้ชดใชจ้ความเสมยหายอยพิ่น (ถจ้ามม) รวมทรรั้งจะพมิจารณาใหจ้เปป็นผภูจ้ทมิรั้งงานตามระเบมยบกระทรวงการ
คลรงวส่าดจ้วยการจรดซยรั้อจรดจจ้างและการบรมิหารพรสดบุภาครรฐ

   ๑ 1.๔  กปภ.ข.3 สงวนสมิทธมิธิ์ทมพิ่จะแกจ้ไขเพมิพิ่มเตมิมเงยพิ่อนไข หรยอขจ้อกทาหนดในแบบสรญญาหรยอขจ้อตกลง
จจ้างเปป็นหนรงสยอใหจ้เปป็นไปตามความเหล็นของสทานรกงานอรยการสภูงสบุด (ถจ้ามม)
                      11.5 ในกรณมทมพิ่เอกสารแนบทจ้ายเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์นมรั้ มมความขรดหรยอแยจ้งกรน
ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอจะตจ้องปฏมิบรตมิตามคทาวมินมิจฉรยของ กปภ.ข.3 คทาวมินมิจฉรยดรงกลส่าวใหจ้ถยอเปป็นทมพิ่สบุด และผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอไมส่มมสมิทธมิ
เรมยกรจ้องคส่าใชจ้จส่ายใดๆ เพมิพิ่มเตมิม 
    11.6 กปภ.ข.3 อาจประกาศยกเลมิกการจรดจจ้างในกรณมตส่อไปนมรั้ไดจ้ โดยทมพิ่ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอจะเรมยกรจ้อง
คส่าเสมยหายใดๆ จาก กปภ.ข.3 ไมส่ไดจ้
                    (1) กปภ.ข.3 ไมส่ไดจ้รรบการจรดสรรเงมินทมพิ่จะใชจ้ในการจรดจจ้างหรยอไดจ้รรบจรดสรรแตส่ไมส่เพมยงพอทมพิ่จะ
ททาการจรดจจ้างครรรั้งนมรั้ตส่อไป

                                                                              10/(2)....
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 (2) มมการกระททาทมพิ่เขจ้าลรกษณะผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอทมพิ่ชนะการจรดจจ้างหรยอทมพิ่ไดจ้รรบการครดเลยอกมมผล
ประโยชนค์รส่วมกรน หรยอมมสส่วนไดจ้เสมยกรบผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายอยพิ่น หรยอขรดขวางการแขส่งขรนอยส่างเปป็นธรรม  หรยอสมยอมกรนกรบผภูจ้
ยยพิ่นขจ้อเสนอรายอยพิ่น หรยอเจจ้าหนจ้าทมพิ่ในการเสนอราคา หรยอสส่อวส่ากระททาการทบุจรมิตอมิพิ่นใดในการเสนอราคา

(3) การททาการจรดจจ้างครรรั้งนมรั้ตส่อไปอาจกส่อใหจ้เกมิดความเสมยหายแกส่ กปภ.ข.3 หรยอกระทบตส่อ
ประโยชนค์สาธารณะ 

 (4) กรณมอยพิ่นในททานองเดมยวกรน (1) (2) หรยอ (3) ตามทมพิ่กทาหนดในกฎกระทรวงซซพิ่งออกตาม
ความในกฎหมายวส่าดจ้วยการจรดซยรั้อจรดจจ้างและการบรมิหารพรสดบุภาครรฐ

   ๑ 2. การปรพับราคาคส่างานกส่อสรจ้าง
การปรรบราคาคส่างานกส่อสรจ้างตามสภูตรการปรรบราคาดรงระบบุในขจ้อ ๑.๕ จะนทามาใชจ้ในกรณมทมพิ่              

คส่างานกส่อสรจ้างลดลงหรยอเพมิพิ่มขซรั้น โดยวมิธมการตส่อไปนมรั้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

สภูตรการปรรบราคา (สภูตรคส่า K) จะตจ้องคงทมพิ่ทมพิ่ระดรบทมพิ่กทาหนดไวจ้ในวรนแลจ้วเสรล็จตามทมพิ่กทาหนดไวจ้
ในสรญญา หรยอภายในระยะเวลาทมพิ่ กปภ.ข.3 ไดจ้ขยายออกไป โดยจะใชจ้สภูตรของทางราชการทมพิ่ไดจ้ระบบุในขจ้อ ๑.๕

๑ 3. มาตรฐานฝปีมรอชส่าง
เมยพิ่อ กปภ.ข.3 ไดจ้ครดเลยอกผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอรายใดใหจ้เปป็นผภูจ้รรบจจ้างและไดจ้ตกลงจจ้างกส่อสรจ้างตามประกาศนมรั้แลจ้วผภูจ้ยยพิ่น

ขจ้อเสนอจะตจ้องตกลงวส่าในการปฏมิบรตมิงานกส่อสรจ้างดรงกลส่าวผภูจ้เสนอราคาจะตจ้องมมและใชจ้ผภูจ้ผส่านการทดสอบมาตรฐานฝปมยอ
ชส่างจากกรมพรฒนาฝปมยอแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรยอผภูจ้มมวบุฒมิบรตรระดรบปวช. ปวส.และ ปวท.หรยอเทมยบเทส่าจากสถาบรน
การศซกษาทมพิ่ ก.พ. รรบรองใหจ้เขจ้ารรบราชการไดจ้ ในอรตราไมส่ตพิ่ทากวส่ารจ้อยละ 10 ของแตส่ละ สาขาชส่างแตส่จะตจ้องมมจทานวนชส่าง
อยส่างนจ้อย ๑ คน ในแตส่ละสาขาชส่าง ดรงตส่อไปนมรั้    

๑ 3.๑ ชส่างโยธา....…………………………………………………………………………
๑ 3.๒  ……………………...…………………………………………………………………

                                                 …………………ฯลฯ……………………
14. การปฏมิบพัตมิตามกฎหมายและระเบทยบ

ในระหวส่างระยะเวลาการจจ้าง ผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอทมพิ่ไดจ้รรบการครดเลยอกใหจ้เปป็นผภูจ้รรบจจ้างตจ้องปฏมิบรตมิตามหลรก
เกณฑค์ทมพิ่กฎหมายและระเบมยบไดจ้กทาหนดไวจ้โดยเครส่งครรด
            15. การประเมมินผลการปฏมิบพัตมิงานของผภูจ้ประกอบการ
                  กปภ.ข.3 สามารถนทาผลการปฏมิบรตมิงานแลจ้วเสรล็จตามสรญญาของผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอทมพิ่ไดจ้รรบการครดเลยอกใหจ้เปป็น
ผภูจ้รรบจจ้างเพยพิ่อนทามาประเมมินผลการปฏมิบรตมิงานของผภูจ้ประกอบการ
                  ทรรั้งนมรั้ หากผภูจ้ยยพิ่นขจ้อเสนอทมพิ่ไดจ้รรบการครดเลยอกไมส่ผส่านเกณฑค์ทมพิ่กทาหนดจะถภูกระงรบการยยพิ่นขจ้อเสนอหรยอททา
สรญญากรบ กปภ.ข.3 ไวจ้ชรพิ่วคราว

                                          การประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3

                                         วรนทมพิ่   23  มกราคม 2561

                    


