เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
เลขที่ กปภ.ข.๘/............./..................
งาน...........................................................................................
ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ลงวันที่ .......................................................
----------------------------------------การประปาส่วนภูมิภาคเชต ๘ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กปภ.ข.๘” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง ……………………………………………………………………………………………………... ด้วยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) โดยมีข้อแนะนำาและข้อกำาหนดดตงต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำาหนดไว้ในระบบจตดซ้้อจตดจ้างภาครตฐด้วยอิเลกกทรอนิกส์
๑.๒ แบบสตญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๓ แบบหนตงส้อค้ำาประกตน
(๑) หลตกประกตนการเสนอราคา
(๒) หลตกประกตนสตญญา
(๓) หลตกประกตนการรตบเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลตกประกตนผลงาน
๑.๕ สูตรการปรตบราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่ มกตน
(๒) การขตดขวางการแข่งขตนราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบตญชีเอกสารทีก่ าำ หนดไว้ในระบบจตดซ้อ้ จตดจ้างภาครตฐด้วยอิเลกกทรอนิกส์
(๑) บตญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บตญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคำานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
๑.๙ ……………ฯลฯ.............
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ...

-๒-

๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชัวั่ คราว
เนือ่ งจากเป็นผูท้ ไี่ ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังกำาหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชัีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุชัอื่ ไว้ในบัญชัีรายชัือ่ ผูท้ งิ้ งานและได้แจ้งเวียนชัือ่ ให้เป็นผูท้ งิ้ งานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชัีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ งิ้ งานเป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าำ นาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำาหนดในราชักิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชัีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชัน์รว่ มกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอราคารายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่ กปภ.ข.๘ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๒.๙ ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิห์ รือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ นื่
ข้อเสนอได้มคี าำ สัง่ ให้สละเอกสิทธิค์ วามคุม้ กันเชั่นว่านัน้
๒.๑๐ เป็นผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งผ่านการคัดเลือกผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ
กปภ. ชััน้ ที.่ ............. และ กปภ. จะพิจารณาตามเงือ่ นไขทีก่ าำ หนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ บือ้ ง
ต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ทแี่ นบท้ายประกาศประกวดราคา
๒.๑๑ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีป่ ระกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่นอ้ ยกว่า............................................................................................และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคูส่ ญั ญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานเอกชันที่ กปภ.ข.๘ เชัือ่ ถือ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอทีเ่ สนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(๑) กรณีทกี่ จิ การร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตาม
เงือ่ นไขทีก่ าำ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติ
ด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำาผลงานของผูเ้ ข้าร่วมค้ามาใชั้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าทีเ่ ข้า
ประกวดราคาได้
(๒) กรณีทกี่ จิ การร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่ นิตบิ คุ คลแต่ละนิตบิ คุ คลทีเ่ ข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามเงือ่ นไขทีก่ าำ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีทกี่ จิ การร่วมค้าได้มขี อ้
ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อกั ษรกำาหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชัอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับทางราชัการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้ สามารถใชั้ผลงานของผูร้ ว่ มค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่
ยืน่ เสนอราคาได้
ทัง้ นี้ "กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนเป็น
นิตบิ คุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชัย์
๒.๑๒ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชัีกลาง
๒.๑๓ ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึง่ ได้รบั คัดเลือกเป็นคูส่ ญั ญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชัีกลาง ตามทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ชั. กำาหนด
๒.๑๔ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชัีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชัีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ชั. กำาหนด
๒.๑๕. ผู้เสนอราคา...

-๓ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชัีธนาคาร เว้นแต่ การจ่าย
เงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น สามหมื่ น บาทคู่ สั ญ ญาอาจจ่ า ยเป็ น เงิ น สดก็ ไ ด้ ต ามที่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ชั. กำาหนด
๓. หลักฐานการย่นนข้อเสนอ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลตกฐาน ย้่นมาพร้อมกตบการเสนอราคาทางระบบจตดซ้้อจตดจ้าง
ภาครตฐด้วยอิเลกกทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ค้อ
๓.๑ ส่วนทีน ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผยู้ นื่ ข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามตญหร้อห้างหุน้ ส่วนจำากตด ให้ยน้่ สำาเนาหนตงส้อรตบรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บตญชีรายช้่อหุ้นส่วนผู้จดต การ ผู้มีอำานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรตบรองสำาเนาถูกต้อง
(ข) บริษทต จำากตดหร้อบริษทต มหาชนจำากตด ให้ยน้่ สำาเนาหนตงส้อรตบรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนตงส้อบริคณห์สนธิ บตญชีรายช้่อกรรมการผู้ จตดการ ผู้มี อำานาจควบคุ ม (ถ้ามี ) และบตญชีผู้ถ้อ หุ้ น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรตบรองสำาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผยู้ นื่ ข้อ เสนอเป็ น บุ ค คลธรรมดาหร้ อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลให้ ย้่ น
สำาเนาบตตรประจำาตตวประชาชนของผู้นต้น สำาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำาเนาบตตรประจำา
ตตวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทต้งรตบรองสำาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ นื่ ข้อเสนอเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอร่วมกตนในฐานะเป็นผูร้ ว่ มค้า ให้ยน้่ สำาเนาสตญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (๑) หร้อ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) สำาเนา ใบ ภพ.๒๐
(๕) บัญชัีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
ได้่ ยนพร้
ื่ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจั
้ ดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ นื่ ข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชัีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชัีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผูย้ นื่
ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชัีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนทีน ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ย้่นข้อเสนอมอบอำานาจให้บคุ คลอ้น่ กระทำาการแทนให้แนบหนตงส้อมอบอำานาจ
ซึง่ ติดอากรแสตมปตตามกฎหมาย โดยมีหลตกฐานการแสดงตตวตนของผูม้ อบอำานาจและผูร้ บต มอบอำานาจ ทตง้ นีห้ ากผูร้ บต มอบ
อำานาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผูท้ บี่ รรลุนติ ภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านตน้
(๒) หลตกประกตนการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สำาเนาหนตงส้อรตบรองผลงานก่อสร้าง,สำาเนาสตญญาจ้างและบัญชัีแสดงปริมาณงาน
และราคาก่อสร้างพร้อมทต้งรตบรองสำาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำาหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่านต้น)
(๔) บตญชีรายการก่อสร้างหร้อใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวตสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทต้งกำาไรไว้ดว้ ย
(๔.๑) หนตงส้อรตบรองผลงานพร้อมสำาเนาสตญญาจ้างและใบแยกวตสดุประมาณราคา
(๔.๒) สำาเนาหลตกฐานผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชััน้ ที่
........................
(๕) บตญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทตงหมดที
้
ได้่ ยนพร้
้่ อมกตบการเสนอราคาทางระบบจตดซ้อจต
้ ดจ้างภาครตฐด้วย
อิเลกกทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทัง้ นี.้ ..

-๔ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ นื่ ข้อเสนอดำาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชัีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชัีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผูย้ นื่
ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชัีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ย้่ น ข้ อ เสนอต้ อ งย้่ น ข้ อ เสนอ และเสนอราคาทางระบบจต ด ซ้้ อ จต ด จ้ า งภาครต ฐ ด้ ว ย
อิเลกกทรอนิกส์ตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง้่อนไขใดๆ ทต้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้ว น พร้อมทตง้ หลตกฐานแสดงตตวตนและทำาการย้นยตนตตวตนของผูย้ น้่ ข้อเสนอ
โดยไม่ตอ้ งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูย้ น้่ ข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจตด
ทำาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ในบตญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหร้อราคาต่อหน่วย และหร้อต่อรายการ ตามเง้อ่ นไขทีร่ ะบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง ทตง้ นี้ ราคารวมทีเ่ สนอ
ต้องตรงกตนทตง้ ตตวเลขและตตวหนตงส้อ ถ้าตตวเลขและตตวหนตงส้อไม่ตรงกตน ให้ถอ้ ตตวหนตงส้อเป็นสำาคตญ โดยคิดราคารวมทตง้
สิน้ ซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีอากรอ้น่ และค่าใช้จา่ ยทตง้ ปวงไว้แล้ว
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกำาหนดย้นราคาไม่นอ้ ยกว่ า ...................วตน นตบแต่วนต เสนอราคา
โดยภายในกำาหนดย้นราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรตบผิดชอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ น้่ ข้อเสนอจะต้องเสนอกำาหนดเวลาดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสรกจไม่เกิน..............วตน นตบถตด
จากวตนลงนามในสตญญาจ้าง หร้อวตนทีไ่ ด้รบต หนตงส้อแจ้งจาก กปภ.ข.๘ ให้เริม่ ทำางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูรา่ งสตญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถถี่ ้วน
และเข้า ใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลกก ทรอนิกส์ ทต้ง หมดเสีย ก่ อ นที่ จ ะตกลงย้่ น เสนอราคาตามเง้่ อ นไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลกกทรอนิกส์
๔.๕ ผู้เ สนอราคาจะต้ อ งย้่น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจต ด ซ้้อ จต ด จ้ า งภาครต ฐ
ด้วยอิเลกกทรอนิกส์ในวตนที่ ............................... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถ้อตามเวลาของระบบจตดซ้อ้ จตดจ้างภาครตฐด้วยอิเลกกทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เม้่อพ้นกำาหนดเวลาย้่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รตบเอกสารการย้่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเดกดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อ เสนอต้อ งจั ด ทำ า เอกสารสำ า หรั บ ใชั้ ใ นการเสนอราคาในรู ป แบบไฟล์ เ อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องเป็นผูร้ บั ผิดชัอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชััดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจ่ ะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพือ่ เป็นการ
เสนอราคาให้แก่ กปภ.ข.๘
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำาเนินการตรวจสอบ
คุณ สมบัติของผู้เสนอราคาแต่ล ะรายว่า เป็นผู้ยื่ นข้ อ เสนอที่ มีผ ลประโยชัน์ ร่ว มกั นกั บผู้ เสนอราคารายอื่ น
ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชัน์รว่ มกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอราย
อืน่ คณะกรรมการฯ จะตัดรายชัือ่ ผูย้ นื่ ข้อเสนอราคาทีม่ ผี ลประโยชัน์รว่ มกันนัน้ ออกจากการเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอ
หากปรากฎต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะ
ทีม่ กี ารพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชัื่อว่ามีการกระทำาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชัื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และ กปภ.ข.๘ จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กปภ.ข.๘ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใชั่เป็นผู้
ริเริม่ ให้มกี ารกระทำาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชัน์ตอ่ การพิจารณาของ กปภ.ข.๘
๔.๘ ผู้ย้่นข้อเสนอ...

-๕-

๔.๘ ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตติ ดตงนี้
(๑) ปฏิบตติตามเง้่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ้่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทต้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ้่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวตน เวลา ที่
กำาหนด
(๔) ผู้ย้่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ย้่นข้อเสนอสามารถศึกษาและทำาความเข้าใจในระบบและวิธกี ารเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ ของกรมบตญชีกลางที่แสดงไว้ในเวกบไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กปภ.ข.๘ จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชั้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชันะการยื่นข้อเสนอ
กรณี ใ ชั้ ห ลั ก เกณฑ์ ร าคาการพิ จ ารณาผู้ ชั นะการยื่ น ข้ อ เสนอ กปภ.ข.๘ จะพิ จ ารณา
จาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้ เว้นแต่ผยู้ นื่ ข้อเสนอราคารายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะจ้างไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงือ่ นไขที่ กปภ.ข.๘ กำาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีม่ ใิ ชั่สาระสำาคัญและความแตก
ต่างนัน้ ไม่มผี ลทำาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ นื่ ข้อเสนอราคารายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ
อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ นื่ ข้อเสนอรายนัน้
๕.๔ กปภ.ข.๘ สงวนสิทธิไ์ ม่พจิ ารณาข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอโดยไม่มกี ารผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชัือ่ ผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชัีรายชัือ่ ผูร้ บั เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชัีรายชัือ่ ผูซ้ อื้ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ กปภ.ข.๘
(๒) ไม่กรอกชัือ่ ผูย้ นื่ ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กำ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำาคัญ หรือมีผลทำาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๕.๕ ในการตตดสินการประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์หร้อในการทำาสตญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิ เ ลก ก ทรอนิ ก ส์ ห ร้ อ กปภ.ข.๘ มี สิ ท ธิ ใ ห้ ผู้ ย้่ น ข้ อ เสนอชี้ แ จงข้ อ เทก จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม ได้
กปภ.ข.๘ มีสิทธิที่จะไม่รตบข้อเสนอ ไม่รตบราคา หร้อไม่ทำาสตญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ กปภ.ข.๘ ทรงไว้ซงึ่ สิทธิทจี่ ะไม่รบั ราคาต่าำ สุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทัง้ หมด
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชัน์ของ
ทางราชัการเป็นสำาคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินของ กปภ.ข.๘ เป็นเด็ดขาด ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้ง กปภ.ข.๘ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ ตาม หากมี เหตุ ที่ เชัื่ อถื อ ได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทำา
การโดยไม่สจุ ริต เชั่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใชั้ชัอื่ บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอืน่ มาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ย้่น...

-๖ในกรณีที่ผู้ย้่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำาสุด เสนอราคาต่ำาจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำาเนิน
งานตามเอกสารเอกสารประกวดราคาอิ เ ลก ก ทรอนิ ก ส์ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิ เลก กทรอนิ กส์ หร้ อ กปภ.ข.๘ จะให้ ผยู้ น้่ ข้อเสนอนตน้ ชีแ้ จงและแสดงหลตกฐานทีท่ าำ ให้เช้อ่ ได้วา่ ผูย้ น้่ ข้อเสนอสามารถ
ดำาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ให้เสรกจสมบูรณ์ หากคำาชี้แจงไม่เป็นที่รตบฟังงได้ กปภ.ข.๘ มี
สิทธิที่จะไม่รตบข้อเสนอหร้อไม่รตบราคาของผู้ย้่นข้อเสนอรายนต้น ทต้งนี้ผู้ย้่นข้อเสนอดตงกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่า
ใช้จ่ายหร้อค่าเสียหายใดๆ จาก กปภ.ข.๘
๕.๗ ก่อนลงนามในสตญญา กปภ.ข.๘ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำาทีเ่ ข้าลตกษณะผูย้ น้่ ข้อเสนอทีช่ นะการประกวดราคาหร้อทีไ่ ด้รบต การคตดเล้อกมีผลประโยชน์รว่ ม
กตน หร้อมีสว่ นได้เสียกตบผูย้ น้่ ข้อเสนอรายอ้น่ หร้อขตดขวางการแข่งขตนอย่างเป็นธรรมหร้อสมยอมกตนกตบผูย้ น้่ ข้อเสนอราย
อ้น่ หร้อเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หร้อส่อว่ากระทำาการทุจริตอ้น่ ใดในการเสนอราคา
๖. การทำาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์จะต้องทำาสตญญาจ้างตามแบบสตญญา ดตงระบุในข้อ ๑.๓ หร้อ
ทำาข้อตกลงเป็นหนตงส้อ กตบ กปภ.ข.๘ ภายใน ๗ วตน นต บถต ดจากวต นที่ ได้ รต บแจ้ ง และจะต้ องวางหลต ก ประกต น
สตญญาเป็นจำานวนเงินเท่ากตบร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ ให้ กปภ.ข.๘ ยึดถ้อไว้
ในขณะทำาสตญญาโดยใช้หลตกประกตนอย่างหนึ่งอย่างใดดตง ต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เชกคหร้อดราฟัท์ที่ธนาคารเซกนสต่งจ่าย ซึ่งเป็นเชกคหร้อดราฟัท์ลงวตนที่ที่ใช้เชกคหร้อดราฟัท์
นต้นชำาระต่อเจ้าหน้าที่ในวตนทำาสตญญา หร้อก่อนวตนนต้นไม่เกิน ๓ วตนทำาการ
๗.๓ หนตงส้อค้าำ ประกตนของธนาคารภายในประเทศ ตามตตวอย่างทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำาหนด ดตงระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒) หร้อจะเป็นหนตงส้อค้าำ ประกตนอิเลกกทรอนิกส์ตามวิธกี ารทีก่ รมบตญชีกลางกำาหนด
๗.๔ หนตง ส้อ ค้ำ า ประกต น ของบริ ษต ท เงิ น ทุ น หร้ อ บริ ษตท เงิ น ทุ น หลต ก ทรต พ ย์ ที่ ไ ด้ รต บ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพ้่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ำ า ประกต น ตามประกาศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ตามรายช้่อ บริษตท เงินทุนที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยแจ้ ง ช้่ อ เวี ย นให้ ท ราบ โดยอนุ โ ลมให้ ใ ช้
ตามตตวอย่างหนตงส้อค้ำาประกตนของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด ดตงระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พตนธบตตรรตฐบาลไทย
หลตกประกตนนี้จะค้นให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วตน นตบถตดจากวตนที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลกกทรอนิกส์ (ผู้รตบจ้าง) พ้นจากข้อผูกพตนตามสตญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กปภ.ข.๘ จะจ่ายค่าจ้างซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอน้่ ๆ และค่าใช้จา่ ยทตง้ ปวง
แล้ว โดยถ้อราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำาหนดการจ่ายเงินเป็น จำานวน ๑ งวด ดตงนี้
เป็นจำานวนเงินในอตตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รตบจ้างได้ปฏิบตติงานทต้งหมดให้แล้ว
เสรกจเรียบร้อยตามสตญญา รวมทต้งทำาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรตบตามสตญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ หร้อข้อตกลงจ้างเป็น
หนตงส้อจะกำาหนดดตงนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รตบจ้างนำางานที่รตบจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ้่นทำาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รตบอนุญาตจาก
กปภ.ข.๘ จะกำาหนดค่าปรตบสำาหรตบการฝ่าฝาฝ่าดนดตงกล่าวเป็นจำานวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของค่าจ้างช่วงนต้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รตบจ้างปฏิบตติผิดสตญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหน้อจากข้อ ๙.๑ จะกำาหนดค่าปรตบเป็น
รายวตนเป็นจำานวนเงินตายตตวในอตตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. การรตบประกตน...

-๗๙. การรับประกันความชำารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์ซงึ่ ได้ทาำ ทำาสตญญาจ้างตามแบบดตงระบุในข้อ ๑.๓ หร้อข้อตกลง
จ้า งเป็นหนตง ส้อ แล้วแต่กรณี จะต้องรตบประกตนความชำารุดบกพร่องของงานจ้างทีเ่ กิดขึน้ ภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี นตบถตดจากวตนที่ กปภ.ข.๘ ได้รบต มอบงาน โดยต้องรีบจตดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดตงเดิม
ภายใน ๗ วตน นตบถตดจากวตนที่ได้รตบแจ้งความชำารุดบกพร่อง
๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ย้่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรตบเงินล่วงหน้า ในอตตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทต้งหมด
แต่ทงต้ นีจ้ ะต้องส่งมอบหลตกประกตนเงินล่วงหน้า เป็นพตนธบตตรรตฐบาลไทย หร้อหนตงส้อค้าำ ประกตนหร้อหนตงส้อค้าำ ประกตน
อิเลกกทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดตงระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ กปภ.ข.๘ ก่อนการรตบเงินล่วงหน้านตน้
๑๑. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กปภ.ข.๘ จะหตกเงินจำานวนร้อยละ ๑๐  ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนต้น
เพ้่อเป็นประกตนผลงาน ในกรณีที่เงินประกตนผลงานจะต้องถูกหตกไว้ทต้งสิ้นไม่ต่ำากว่า ๖ เด้อน (สำาหรตบสตญญาที่
เป็นราคาต่อหน่วย) หร้อของค่าจ้างทต้งหมด (สำาหรตบสตญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้รตบจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกตนผลงานค้น โดยผู้รตบจ้างจะต้องนำาหนตงส้อค้ำาประกตนของ
ธนาคารหร้อหนตงส้อค้ำาประกตนอิเลกกทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนตงส้อค้ำาประกตนดตงระบุใน
ข้อ ๑.๔(๔) มาวางต่อ กปภ.ข.๘ เพ้่อเป็นหลตกประกตนแทน
กปภ.ข.๘ จะค้นเงินประกตนผลงาน และ/หร้อหนตงส้อค้ำาประกตนของธนาคารดตงกล่าวให้แก่ผู้รตบ
จ้างพร้อมกตบการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการย่นนข้อเสนอและอ่นน ๆ
๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำาหรตบงานจ้างครตง้ นี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทำาได้ต่อเม่นอ กปภ.ข.๘ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
งบประมาณประจำาป พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น
๑๒.๒ เม้อ่ กปภ.ข.๘ ได้คดต เล้อกผูย้ น้่ ข้อเสนอรายใดให้เป็นผูร้ บต จ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาอิเลกกทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้ รตบจ้างจะต้องสต่ งหร้อนำาสิ่ งของมาเพ้่ องานจ้างดตงกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนตน้ ต้องนำาเข้ามาโดยทางเร้อในเส้นทางทีม่ เี ร้อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรตบขนได้ตามที่รตฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำาหนด ผู้ย้่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รตบจ้างจะต้องปฏิบตติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดตงนี้
(๑) แจ้งการสตง่ หร้อนำาสิง่ ของดตงกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วตน
นตบตตง้ แต่วนต ทีผ่ รู้ บต จ้างสตง่ หร้อซ้อ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ ฐต มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเร้ออ้น่ ได้
(๒) จตดการให้สงิ่ ของดตงกล่าวบรรทุกโดยเร้อไทย หร้อเร้อทีม่ ีสทิ ธิเช่นเดียวกตบเร้อ ไทย
จากต่างประเทศมายตงประเทศไทย เว้นแต่จะได้รตบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนต้น โดยเร้ออ้่น
ที่มิใช่เร้อไทย ซึ่งจะต้องได้รตบอนุญาตเช่นนต้นก่อนบรรทุกของลงเร้ออ้่น หร้อเป็นของที่รตฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเร้ออ้่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตติตาม (๑) หร้อ (๒) ผู้รตบจ้างจะต้องรตบผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผู้ย้่นข้อเสนอ...

-๘๑๒.๓ ผู้ย้่นข้อเสนอซึง่ กปภ.ข.๘ ได้คดต เล้อกแล้ว ไม่ไปทำาสตญญาหร้อข้อตกลงจ้างเป็นหนตงส้อ
ภายในเวลาทีก่ าำ หนดดตงระบุไว้ในข้อ ๗ กปภ.ข.๘ จะริบหลตกประกตนการย้น่ ข้อเสนอ หร้อเรียกร้องจากผูอ้ อกหนตงส้อ
ค้าำ ประกตนการย้น่ ข้อเสนอทตนที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ้น่ (ถ้ามี) รวมทตง้ จะพิจารณาให้เป็นผูท้ งิ้
งานตามระเบียบกระทรวงการคลตงว่าด้วยการจตดซ้อ้ จตดจ้างและการบริหารพตสดุภาครตฐ
๑๒.๔ กปภ.ข.๘ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง้่อนไข หร้อข้อกำาหนดในแบบสตญญาหร้อข้อ
ตกลงจ้างเป็นหนตงส้อ ให้เป็นไปตามความเหกนของสำานตกงานอตยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลกกทรอนิกส์นี้ มีความขตดหร้อแย้งกตน
ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตติตามคำาวินิจฉัตยของ กปภ.ข.๘ คำาวินิจฉัตยดตงกล่าวให้ถ้อเป็นที่สุด และผู้ย้่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๒.๖ กปภ.ข.๘ อาจประกาศยกเลิกการจตดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ย้่นข้อเสนอจะเรียก
ร้องค่าเสียหายใดๆจาก กปภ.ข.๘ ไม่ได้
(๑) กปภ.ข.๘ ไม่ได้รตบการจตดสรรเงินที่จะใช้ในการจตดจ้างหร้อได้รตบการจตดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำาการจตดจ้างครตง้ นี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำาที่เข้าลตกษณะผู้ย้่นข้อเสนอที่ชนะการจตดจ้างหร้อที่ได้รตบการคตดเล้อกมี
ผลประโยชน์ร่วมกตน หร้อมีส่วนได้เสียกตบผู้ย้่นข้อเสนอรายอ้่น หร้อขตดขวางการแข่งขตนอย่างเป็นธรรมหร้อ
สมยอมกตนกตบผู้ย้่นข้อเสนอรายอ้่น หร้อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หร้อส่อว่ากระทำาการทุจริตอ้่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทำาการจตดจ้างครต้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กปภ.ข.๘ หร้อกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอ้่นในทำานองเดียวกตบ (๑) (๒) หร้อ (๓) ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจตดซ้้อจตดจ้างและการบริหารพตสดุภาครตฐ
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรตบราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรตบราคาดตงระบุในข้อ ๑.๕ จะนำามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหร้อเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเง้่อนไข หลตกเกณฑ์ สูตรและวิธีคำานวนที่ใ ช้กตบสตญ ญาแบบปรต บราคาได้ ตามมติค ณะ
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 ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รตบคตดเล้อกให้เป็นผู้รตบจ้างต้องปฏิบตติตาม
หลตกเกณฑ์ทกี่ ฎหมายและระเบียบได้กำาหนดไว้โดยเคร่งครตด
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กปภ.ข.๘ สามารถนำา ผลการปฏิ บตติ ง านแล้ ว เสรก จ ตามสต ญ ญาของผู้ ย้่ น ข้ อ เสนอที่ ไ ด้ รต บการ
คตดเล้อกให้เป็นผู้รตบจ้างเพ้่อนำามาประเมินผลการปฏิบตติงานของผู้ประกอบการ
ทต้งนี้ หากผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รตบการคตดเล้อกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดจะถูกระงตบการย้่นข้อเสนอ
หร้อทำาสตญญากตบ กปภ.ข.๘ ไว้ชต่วคราว
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘
…………………………………..

