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เอกสารประกวดราคาจจ้างดจ้วยการประกวดราคาออิเลล็กทรอนอิกสส์ (e – bidding)
เลขททที่ ๕๒/2561

การจจ้างงานวางทท่อขยายเขตจจาหนท่ายนนจาบรอิเวณ หมมท่ททที่ 5 และหมมท่ททที่ 8 ต.บางจาก อ.เมมือง 
จ.เพชรบบุรท การประปาสท่วนภมมอิภาคสาขาเพชรบบุรท

ตามประกาศ การประปาสท่วนภมมอิภาคเขต 3
ลงววันททที่ 22 มทนาคม 2561

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

การประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3 ซซซึ่งตส่อไปนนนี้เรนยกวส่า “กปภ.ข.3” มนความประสงคค์จะประกวดราคาจจ้าง
งานวางทส่อขยายเขตจจาหนส่ายนนี้จาบรมิเวณ หมภูส่ทนซึ่ 5 และหมภูส่ทนซึ่ 8 ต.บางจาก อ.เมมือง จ.เพชรบบุรน การประปาสส่วน
ภภูมมิภาคสาขาเพชรบบุรน  ดจ้วยวมิธนประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ (e - bidding) โดยมนขจ้อแนะนจาและขจ้อกจาหนดดดังตส่อ
ไปนนนี้

๑.   เอกสารแนบทจ้ายเอกสารประกวดราคาออิเลล็กทรอนอิกสส์
1.1 รายละเอนยดและขอบเขตของงาน
1.2 แบบใบเสนอราคาทนซึ่กจาหนดไวจ้ในระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างภาครดัฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์
1.3 แบบสดัญญาจจ้าง
1.4 แบบหนดังสมือคนี้จาประกดัน

(๑)   หลดักประกดันการเสนอราคา 
(๒)   หลดักประกดันสดัญญา

**  (๓)   หลดักประกดันการรดับเงมินคส่าจจ้างลส่วงหนจ้า
**  (๔)   หลดักประกดันผลงาน  

   ** ๑.๕ สภูตรการปรดับราคา
๑.๖ บทนมิยาม

(๑)   ผภูจ้มนผลประโยชนค์รส่วมกดัน
(๒)   การขดัดขวางการแขส่งขดันอยส่างเปป็นธรรม

๑.๗ แบบบดัญชนเอกสารทนซึ่กจาหนดไวจ้ในระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างภาครดัฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์
(๑)   บดัญชนเอกสารสส่วนทนซึ่ ๑ 
(๒)   บดัญชนเอกสารสส่วนทนซึ่ ๒ 

๑.๘  รายละเอนยดการคจานวณราคากลางงานกส่อสรจ้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (ราย
ละเอนยดการคจานวณราคากลางงานกส่อสรจ้างเปป็นการเปปิดเผยเพมืซึ่อใหจ้ผภูจ้ประสงคค์จะยมืซึ่นขจ้อเสนอไดจ้รภูจ้ขจ้อมภูลไดจ้เทส่า
เทนยมกดันและเพมืซึ่อใหจ้ประชาชนตรวจดภูไดจ้)

1.9 บดัญชนแสดงปรมิมาณวดัสดบุ คส่าแรงงาน
  1.10 แบบบดัญชนรายชมืซึ่อวมิศวกร/แบบหนดังสมือรดับรองการเปป็นวมิศวกร
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๒. คบุณสมบวัตอิของผมจ้ยมืที่นขจ้อเสนอ

 2.1 มนความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมส่เปป็นบบุคคลลจ้มละลาย
2.3 ไมส่อยภูส่ระหวส่างเลมิกกมิจการ
2.4 ไมส่เปป็นบบุคคลซซซึ่งอยภูส่ระหวส่างถภูกระงดับการยมืซึ่นขจ้อเสนอหรมือทจาสดัญญากดับหนส่วยงานของรดัฐไวจ้

ชดัซึ่วคราว เนมืซึ่องจากเปป็นผภูจ้ทนซึ่ไมส่ผส่านเกณฑค์การประเมมินผลการปฏมิบดัตมิงานของผภูจ้ประกอบการตามระเบนยบทนซึ่รดัฐมนตรน
วส่าการกระทรวงการคลดังกจาหนดตามทนซึ่ประกาศเผยแพรส่ในระบบเครมือขส่ายสารสนเทศของกรมบดัญชนกลาง 

2.5 ไมส่เปป็นบบุคคลซซซึ่งถภูกระบบุชมืซึ่อในบดัญชนรายชมืซึ่อผภูจ้ทมินี้งงานและไดจ้แจจ้งเวนยนชมืซึ่อใหจ้เปป็นผภูจ้ทมินี้งงานของ
หนส่วยงานของรดัฐในระบบเครมือขส่ายสารสนเทศของกรมบดัญชนกลางซซซึ่งรวมถซงนมิตมิบบุคคลทนซึ่ผภูจ้ทมินี้งงานเปป็นหบุจ้นสส่วนผภูจ้
จดัดการ กรรมการผภูจ้จดัดการ ผภูจ้บรมิหาร ผภูจ้มนอจานาจในการดจาเนมินงานในกมิจการของนมิตมิบบุคคลนดันี้นดจ้วย 

2.6 มนคบุณสมบดัตมิและไมส่มนลดักษณะตจ้องหจ้ามตามทนซึ่คณะกรรมการนโยบายการจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างและ
การบรมิหารพดัสดบุภาครดัฐกจาหนดในราชกมิจจานบุเบกษา 

2.7 เปป็นบบุคคลธรรมดาหรมือนมิตมิบบุคคล ผภูจ้มนอาชนพรดับจจ้างงานทนซึ่ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์      
ดดังกลส่าว

2.8 ไมส่เปป็นผภูจ้มนผลประโยชนค์รส่วมกดันกดับผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายอมืซึ่นทนซึ่เขจ้ายมืซึ่นขจ้อเสนอใหจ้แกส่การประปา
สส่วนภภูมมิภาคเขต 3 ณ วดันประกาศประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ หรมือไมส่เปป็นผภูจ้กระทจาการอดันเปป็นการขดัดขวางการ
แขส่งขดันราคาอยส่างเปป็นธรรม ในการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ครดันี้งนนนี้
                   2.9 ไมส่เปป็นผภูจ้ไดจ้รดับเอกสมิทธมิธิ์หรมือความคบุจ้มกดัน ซซซึ่งอาจปฏมิเสธไมส่ยอมขซนี้นศาลไทย เวจ้นแตส่รดัฐบาล
ของผภูจ้ยมืซึ่น ขจ้อเสนอไดจ้มนคจาสดัซึ่งใหจ้สละเอกสมิทธมิธิ์และความคบุจ้มกดันเชส่นวส่านดันี้น

2.10 ไมส่เปป็นผภูจ้ทนซึ่ไมส่ผส่านเกณฑค์การประเมมินผลการปฏมิบดัตมิงานตามระเบนยบทนซึ่รดัฐมนตรนวส่าการ
กระทรวงการคลดังกจาหนด

2.11 ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอตจ้องลงทะเบนยนในระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างภาครดัฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์
(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบดัญชนกลาง
  2.12 ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอซซซึ่งไดจ้รดับคดัดเลมือกเปป็นคภูส่สดัญญาตจ้องลงทะเบนยนในระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างภาครดัฐ
ดจ้วยอมิ เลล็กทรอนมิกสค์  (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบดัญชนกลางตามทนซึ่คณะ
กรรมการ ป.ป.ช.กจาหนด      

2.13 ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอตจ้องไมส่อยภูส่ในฐานะเปป็นผภูจ้ไมส่แสดงบดัญชนรายรดับรายจส่าย หรมือแสดงบดัญชน
รายรดับรายจส่ายไมส่ถภูกตจ้องครบถจ้วนในสาระสจาคดัญตามทนซึ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กจาหนด         

2.14 ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอซซซึ่งไดจ้รดับคดัดเลมือกเปป็นคภูส่สดัญญาตจ้องรดับและจส่ายเงมินผส่านบดัญชนธนาคาร เวจ้นแตส่
การจส่ายเงมินแตส่ละครดันี้งซซซึ่งมนมภูลคส่าไมส่เกมินสามหมมืซึ่นบาท คภูส่สดัญญาอาจจส่ายเปป็นเงมินสดกล็ไดจ้ตามทนซึ่คณะกรรมการ
ป.ป.ช กจาหนด

๒.๑๕ ผภูจ้เสนอราคาตจ้องมนผลงานกส่อสรจ้างประเภทเดนยวกดันกดับงานทนซึ่ประกวดราคาในวงเงมินไมส่
นจ้อยกวส่ารจ้อยละ 30 ของวงเงมินราคากลางตามประกาศประกวดราคา และเปป็นผลงานทนซึ่เปป็นคภูส่สดัญญาโดยตรงกดับ
สส่วนราชการหนส่วยงานตามกฎหมายวส่าดจ้วยระเบนยบบรมิหารราชการสส่วนทจ้องถมิซึ่น หนส่อยงานอมืซึ่นซซซึ่งมนกฎหมาย
บดัญญดัตมิใหจ้มนฐานะเปป็นราชการสส่วนทจ้องถมิซึ่น รดัฐวมิสาหกมิจ หรมือหนส่วยงานเอกชนทนซึ่การประปาสส่วนภภูมมิภาคเชมืซึ่อถมือ

3/๒.๑๖ กรณนผภูจ้ยมืซึ่น…
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2.๑๖ กรณนผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอทนซึ่เสนอราคาในรภูปแบบของ “กมิจการรส่วมคจ้า” ตจ้องมนคบุณสมบดัตมิดดังนนนี้
(1) กรณนทนซึ่กมิจการรส่วมคจ้าไดจ้จดทะเบนยนเปป็นนมิตมิบบุคคลใหมส่ โดยหลดักการ กมิจการรส่วม

คจ้าจะตจ้องมนคบุณสมบดัตมิครบถจ้วนตามเงมืซึ่อนไขทนซึ่กจาหนดไวจ้ในเอกสารประกวดราคาและการเสนอราคาใหจ้เสนอราคา
ในนาม “กมิจการรส่วมคจ้า”

(2) กรณนทนซึ่กมิจการรส่วมคจ้าไมส่ไดจ้จดทะเบนยนเปป็นนมิตมิบบุคคลใหมส่ โดยหลดักการ นมิตมิบบุคคล
แตส่ละนมิตมิบบุคคลทนซึ่เขจ้ารส่วมคจ้าทบุกรายจะตจ้องมนคบุณสมบดัตมิครบถจ้วนตามเงมืซึ่อนไขทนซึ่กจาหนดไวจ้ในเอกสารประกวดราคา
เวจ้นแตส่ในกรณน ทนซึ่กมิจการรส่วมคจ้าไดจ้มนขจ้อตกลงระหวส่างผภูจ้เขจ้ารส่วมคจ้าเปป็นลายลดักษณค์อดักษรกจาหนดใหจ้ผภูจ้เขจ้ารส่วมคจ้าราย
ใดรายหนซซึ่งเปป็นผภูจ้รดับผมิดชอบหลดักในการเขจ้าเสนอราคากดับทางราชการ และแสดงหลดักฐานดดังกลส่าวมาพรจ้อมการ
ยมืซึ่นขจ้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างภาครดัฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์

ทดันี้งนนนี้ “กมิจการรส่วมคจ้าทนซึ่จดทะเบนยนเปป็นนมิตมิบบุคคลใหมส่” หมายความวส่า กมิจการรส่วมคจ้าทนซึ่
จดทะเบนยนเปป็นนมิตมิบบุคคลตส่อหนส่วยงานของรดัฐซซซึ่งมนหนจ้าทนซึ่รดับจดทะเบนยน (กรมพดัฒนาธบุรกมิจการคจ้า กระทรวง
พาณมิชยค์) 
              ๓. หลวักฐานการยมืที่นขจ้อเสนอ

 ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอจะตจ้องเสนอเอกสารหลดักฐาน ยมืซึ่นมาพรจ้อมกดับการเสนอราคาทางระบบจดัดซมืนี้อจดัด
จจ้างภาครดัฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ โดยแยกเปป็น 2 สส่วน คมือ

 ๓.๑ สท่วนททที่ ๑ อยท่างนจ้อยตจ้องมทเอกสารดวังตท่อไปนทน
(๑) ในกรณนผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอ เปป็นนมิตมิบบุคคล

(ก)  หจ้างหบุจ้นสส่วนสามดัญหรมือหจ้างหบุจ้นสส่วนจจากดัด ใหจ้ยมืซึ่นสจาเนาหนดังสมือรดับรองการจดทะเบนยน
นมิตมิบบุคคล บดัญชนรายชมืซึ่อหบุจ้นสส่วนผภูจ้จดัดการ ผภูจ้มนอจานาจควบคบุม (ถจ้ามน) พรจ้อมทดันี้งรดับรองสจาเนาถภูกตจ้อง

(ข)  บรมิษดัทจจากดัดหรมือบรมิษดัทมหาชนจจากดัด ใหจ้ยมืซึ่นสจาเนาหนดังสมือรดับรองการจดทะเบนยน
นมิตมิบบุคคล หนดังสมือบรมิคณหค์สนธมิ บดัญชนรายชมืซึ่อกรรมการผภูจ้จดัดการ ผภูจ้มนอจานาจควบคบุม (ถจ้ามน) และบดัญชนผภูจ้ถมือหบุจ้นราย
ใหญส่ (ถจ้ามน) พรจ้อมทดันี้งรดับรองสจาเนาถภูกตจ้อง   

(๒) ในกรณนผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอ เปป็นบบุคคลธรรมดาหรมือคณะบบุคคลทนซึ่มมิใชส่นมิตมิบบุคคล ใหจ้ยมืซึ่นสจาเนา
บดัตรประจจาตดัวประชาชนของผภูจ้นดันี้น สจาเนาขจ้อตกลงทนซึ่แสดงถซงการเขจ้าเปป็นหบุจ้นสส่วน (ถจ้ามน) สจาเนาบดัตรประจจาตดัว
ประชาชนของผภูจ้เปป็นหบุจ้นสส่วน หรมือสจาเนาหนดังสมือเดมินทางของผภูจ้เปป็นหบุจ้นสส่วนทนซึ่มมิไดจ้ถมือสดัญชาตมิไทยพรจ้อมทดันี้งรดับรอง
สจาเนาถภูกตจ้อง

(๓) ในกรณนผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอ เปป็นผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอ รส่วมกดันในฐานะเปป็นผภูจ้รส่วมคจ้า ใหจ้ยมืซึ่นสจาเนา
สดัญญาของการเขจ้ารส่วมคจ้า และเอกสารตามทนซึ่ระบบุไวจ้ใน (1) หรมือ (2) ของผภูจ้รส่วมคจ้าแลจ้วแตส่กรณน

  (๔) สจาเนาใบทะเบนยนพาณมิชยค์ สจาเนาใบทะเบนยนภาษนมภูลคส่าเพมิซึ่ม พรจ้อมทดันี้งรดับรองสจาเนาถภูก
ตจ้อง

(๕) บดัญชนเอกสารสส่วนทนซึ่ ๑ ทดันี้งหมดทนซึ่ไดจ้ยมืซึ่นพรจ้อมกดับการเสนอราคาทางระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างภาครดัฐ
ดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ ตามแบบในขจ้อ  ๑.7 (1)  โดยไมส่ตจ้องแนบในรภูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทดันี้งนนนี้ เมมืซึ่อผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอดจาเนมินการแนบไฟลค์เอกสารตามบดัญชนเอกสารสส่วนทนซึ่ 1 ครบถจ้วนถภูก
ตจ้องแลจ้วระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างภาครดัฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์จะสรจ้างบดัญชนเอกสารสส่วนทนซึ่ 1 ตามแบบในขจ้อ 1.7 (1)
ใหจ้โดยผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอไมส่ตจ้องแนบบดัญชนเอกสารสส่วนทนซึ่ 1 ดดังกลส่าวในรภูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

๔/๓.๒ สส่วนทนซึ่  ๒...
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๓.๒ สท่วนททที่  ๒  อยท่างนจ้อยตจ้องมทเอกสารดวังตท่อไปนทน
(๑) ในกรณนทนซึ่ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอมอบอจานาจใหจ้บบุคคลอมืซึ่นกระทจาการแทนใหจ้แนบหนดังสมือมอบ

อจานาจซซซึ่งตมิดอากรแสตมปป์ตามกฎหมาย โดยมนหลดักฐานแสดงตดัวตนของผภูจ้มอบอจานาจและผภูจ้รดับมอบอจานาจ ทดันี้งนนนี้
หากผภูจ้รดับมอบอจานาจเปป็นบบุคคลธรรมดาตจ้องเปป็นผภูจ้ทนซึ่บรรลบุนมิตมิภาวะตามกฎหมายแลจ้วเทส่านดันี้น

(2) บดัญชนแสดงปรมิมาณวดัสดบุ คส่าแรงงาน  ซซซึ่งจะตจ้องแสดงรายการวดัสดบุอบุปกรณค์ คส่าแรงงาน
ภาษนประเภทตส่างๆ รวมทดันี้งกจาไรไวจ้ดจ้วย             

(3) หนดังสมือรดับรองของวมิศวกรของผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอ ซซซึ่งเปป็นผภูจ้ควบคบุมงานกส่อสรจ้าง พรจ้อมสจาเนา
ใบอนบุญาตเปป็นผภูจ้ประกอบวมิชาชนพวมิศวกรรม ตาม พรบ. วมิชาชนพวมิศวกรรม พ.ศ.2505 ตามรภูปแบบในขจ้อ 1.10
                    (4) บดัญชนเอกสารสส่วนทนซึ่ ๒ ทดันี้งหมดทนซึ่ไดจ้ยมืซึ่นพรจ้อมกดับการเสนอราคาทางระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างภาครดัฐ
ดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ ตามแบบในขจ้อ 1.๗ (๒)  โดยไมส่ตจ้องแนบในรภูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทดันี้งนนนี้  เมมืซึ่อผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอดจาเนมินการแนบไฟลค์เอกสารตามบดัญชนเอกสารสส่วนทนซึ่  2 ครบถจ้วน
ถภูกตจ้องแลจ้ว ระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างภาครดัฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์จะสรจ้างบดัญชนเอกสารสส่วนทนซึ่  2 ตามแบบในขจ้อ
1.7 (2) ใหจ้โดยผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอไมส่ตจ้องแนบบดัญชนเอกสารสส่วนทนซึ่  2 ดดังกลส่าวในรภูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)

๔. การเสนอราคา
4.1 ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอตจ้องยมืซึ่นขจ้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างภาครดัฐดจ้วยอมิเลล็ก

ทรอนมิกสค์ตามทนซึ่กจาหนดไวจ้ในเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์นนนี้ โดยไมส่มนเงมืซึ่อนไขใดๆ ทดันี้งสมินี้นและจะตจ้องกรอก
ขจ้อความใหจ้ถภูกตจ้องครบถจ้วน พรจ้อมทดันี้งหลดักฐานแสดงตดัวตนและทจาการยมืนยดันตดัวตนของผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอโดยไมส่ตจ้อง
แนบใบเสนอราคาในรภูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

   4.2 ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอจะตจ้องกรอกปรมิมาณวดัสดบุและราคา ในบดัญชนรายการกส่อสรจ้างใหจ้ครบถจ้วนใน
การเสนอราคาใหจ้เสนอราคาเปป็นเงมินบาทและเสนอราคาไดจ้เพนยงครดันี้งเดนยวและราคาเดนยวโดยเสนอราคารวม และ
หรมือราคาตส่อหนส่วย และหรมือตส่อรายการ ตามเงมืซึ่อนไขทนซึ่ระบบุไวจ้ทจ้ายใบเสนอราคาใหจ้ถภูกตจ้อง ทดันี้งนนนี้ ราคารวมทนซึ่เสนอ
จะตจ้องตรงกดันทดันี้งตดัวเลขและตดัวหนดังสมือ ถจ้าตดัวเลขและตดัวหนดังสมือไมส่ตรงกดันใหจ้ถมือวส่าตดัวหนดังสมือเปป็นสจาคดัญ โดยคมิด
ราคารวมทดันี้งสมินี้นซซซึ่งรวมคส่าภาษนมภูลคส่าเพมิซึ่ม ภาษนอากรอมืซึ่น และคส่าใชจ้จส่ายอมืซึ่นๆ ทดันี้งปวงไวจ้แลจ้ว

ราคาทนซึ่เสนอจะตจ้องเสนอกจาหนดยมืนราคาไมท่นจ้อยกวท่า 120 ววัน ตดันี้งแตส่วดันเสนอราคาโดยภายใน
กจาหนดยมืนราคา ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอตจ้องรดับผมิดชอบราคาทนซึ่ตนไดจ้เสนอไวจ้และจะถอนการเสนอราคามมิไดจ้

๔.๓ ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอจะตจ้องเสนอกจาหนดเวลาดจาเนมินการแลจ้วเสรล็จไมท่เกอิน ๑๒๐ววัน นดับถดัดจาก
วดันลงนามในสดัญญาจจ้าง หรมือวดันทนซึ่ไดจ้รดับหนดังสมือแจจ้งจาก กปภ.ข.3 ใหจ้เรมิซึ่มทจางาน

๔.4 กส่อนเสนอราคา ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอควรตรวจดภูรส่างสดัญญา รายละเอนยดและขอบเขตของงาน ฯลฯ
ใหจ้ถนซึ่ถจ้วนและเขจ้าใจเอกสารประกวดราคาจจ้างอมิเลล็กทรอนมิกสค์ทดันี้งหมดเสนยกส่อนทนซึ่จะตกลงยมืซึ่นขจ้อเสนอตามเงมืซึ่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจจ้างอมิเลล็กทรอนมิกสค์

๔.5 ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอจะตจ้องยมืซึ่นขจ้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างภาครดัฐดจ้วย
อมิเลล็กทรอนมิกสค์ ในววันททที่ 30 มทนาคม 2561  ระหวส่างเวลา 08 : 30 น. ถถึง 16 : 30 น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหจ้ถมือตามเวลาของระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างภาครดัฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์เปป็นเกณฑค์

เมมืซึ่อพจ้นกจาหนดเวลายมืซึ่นขจ้อเสนอและเสนอราคาแลจ้ว จะไมส่รดับเอกสารการยมืซึ่นขจ้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเดล็ดขาด

5/๔.๖ ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอ...
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 4.6 ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอตจ้องจดัดทจาเอกสารสจาหรดับใชจ้ในการเสนอราคาในรภูปแบบไฟลค์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอตจ้องเปป็นผภูจ้รดับผมิดชอบตรวจสอบความครบถจ้วน
ถภูกตจ้องและชดัดเจนของเอกสาร PDF File กส่อนทนซึ่จะยมืนยดันการเสนอราคา แลจ้วจซงสส่งขจ้อมภูล (Upload) เพมืซึ่อ
เปป็นการเสนอราคาใหจ้แกส่ กปภ.ข.3 ผส่านทางระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างภาครดัฐดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์

4.7 คณะกรรมการพมิจารณาผลการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ จะดจาเนมินการตรวจสอบ
คบุณสมบดัตมิของผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอแตส่ละรายวส่า เปป็นผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอทนซึ่มนผลประโยชนค์รส่วมกดันกดับผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายอมืซึ่น
ตามขจ้อ ๑.๖ (๑) หรมือไมส่ หากปรากฎวส่าผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายใดเปป็นผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอทนซึ่มนผลประโยชนค์รส่วมกดันกดับผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อ
เสนอรายอมืซึ่น คณะกรรมการฯ จะตดัดรายชมืซึ่อผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอทนซึ่มนผลประโยชนค์รส่วมกดันนดันี้นออกจากการเปป็นผภูจ้ยมืซึ่น
ขจ้อเสนอ
 หากปรากฏตส่อคณะกรรมการพมิจารณาผลการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์วส่า กส่อนหรมือในขณะ
ทนซึ่มนการพมิจารณาขจ้อเสนอ มนผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายใดกระทจาการอดันเปป็นการขดัดขวางการแขส่งขดันอยส่างเปป็นธรรมตามขจ้อ
๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชมืซึ่อวส่ามนการกระทจาอดันเปป็นการขดัดขวางการแขส่งขดันอยส่างเปป็นธรรม  คณะกรรม
การฯ จะตดัดรายชมืซึ่อผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายนดันี้นออกจากการเปป็นผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอ และกปภ.ข.3 จะพมิจารณาลงโทษผภูจ้ยมืซึ่น
ขจ้อเสนอดดังกลส่าวเปป็นผภูจ้ทมินี้งงาน เวจ้นแตส่ กปภ.ข.3 จะพมิจารณาเหล็นวส่าผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายนดันี้นมมิใชส่เปป็นผภูจ้รมิเรมิซึ่มใหจ้มนการ
กระทจาดดังกลส่าวและไดจ้ใหจ้ความรส่วมมมือเปป็นประโยชนค์ตส่อการพมิจารณาของ กปภ.ข.3

4.8  ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอจะตจ้องปฏมิบดัตมิ ดดังนนนี้
(1) ปฏมิบดัตมิตามเงมืซึ่อนไขทนซึ่ระบบุไวจ้ในเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์
(2) ราคาทนซึ่เสนอจะตจ้องเปป็นราคาทนซึ่รวมภาษนมภูลคส่าเพมิซึ่ม และภาษนอมืซึ่นๆ (ถจ้ามน) รวมคส่าใชจ้จส่าย

ทดันี้งปวงไวจ้ดจ้วยแลจ้ว
(3) ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอจะตจ้องลงทะเบนยนเพมืซึ่อเขจ้าสภูส่กระบวนการเสนอราคา ตามวดัน เวลา ทนซึ่กจาหนด
(4) ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทนซึ่เสนอแลจ้วไมส่ไดจ้
(5) ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอตจ้องศซกษาและทจาความเขจ้าใจในระบบและวมิธนการเสนอราคาดจ้วยวมิธน

ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ ของกรมบดัญชนกลางทนซึ่แสดงไวจ้ในเวล็บไซตค์ www.gprocurement.go.th
5. หลวักเกณฑส์และสอิทธอิในการพอิจารณา

               5.1 ในการพมิจารณาผลการยมืซึ่นขจ้อเสนอประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ครดันี้งนนนี้ กปภ.ข.3 จะพมิจารณา 
ตดัดสมินโดยใชจ้หลวักเกณฑส์ราคา และจะพมิจารณาจากราคารวมเปป็นหลวัก

    5.2 หากผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายใดมนคบุณสมบดัตมิไมส่ถภูกตจ้องตามขจ้อ 2 หรมือยมืซึ่นหลดักฐานการยมืซึ่นขจ้อเสนอ
ไมส่ถภูกตจ้อง หรมือไมส่ครบถจ้วนตามขจ้อ ๓ หรมือยมืซึ่นขจ้อเสนอไมส่ถภูกตจ้องตามขจ้อ ๔ คณะกรรมการพมิจารณาผลการ
ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์จะไมท่รวับพอิจารณาขจ้อเสนอของผมจ้ยมืที่นขจ้อเสนอรายนวันน เวจ้นแตท่ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนมิคหรมือรายละเอนยดคบุณลดักษณะเฉพาะของพดัสดบุทนซึ่จะจจ้างไมส่ครบถจ้วน หรมือเสนอราย
ละเอนยดแตกตส่างไปจากเงมืซึ่อนไขทนซึ่ กปภ.ข.3 กจาหนดไวจ้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์
ในสส่วนทนซึ่ไมส่ใชส่ สาระสจาคดัญและความแตกตส่างนดันี้นไมส่มนผลทจาใหจ้เกมิดการไดจ้เปรนยบเสนยเปรนยบตส่อผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอราย
อมืซึ่นหรมือเปป็นการผมิดพลาดเลล็กนจ้อยคณะกรรมการฯ อาจพมิจารณาผส่อนปรนการตดัดสมิทธมิผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายนดันี้น

5.3 กปภ.ข.3 สงวนสมิทธมิไมส่พมิจารณาขจ้อเสนอของผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอโดยไมส่มนการผส่อนผดัน ในกรณนดดัง
ตส่อไปนนนี้

                   (1) ไมส่ปรากฏชมืซึ่อผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายนดันี้นในบดัญชนผภูจ้รดับเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์
ทางระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ หรมือบดัญชนรายชมืซึ่อผภูจ้ซมืนี้อเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ทางระบบ
การจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์ ของ กปภ.ข.3

6/(๒) ไมส่กรอกชมืซึ่อผภูจ้ยมืซึ่น...
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   (2) ไมส่กรอกชมืซึ่อผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างดจ้วยอมิเลล็กทรอนมิกสค์
 (3) เสนอรายละเอนยดแตกตส่างไปจากเงมืซึ่อนไขทนซึ่กจาหนดในเอกสารประกวดราคา

อมิเลล็กทรอนมิกสค์ทนซึ่เปป็นสาระสจาคดัญ หรมือมนผลทจาใหจ้เกมิดความไดจ้เปรนยบเสนยเปรนยบแกส่ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายอมืซึ่น
5.4 ในการตดัดสมินการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์หรมือในการทจาสดัญญา คณะกรรมการ

พมิจารณาผลการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์หรมือ กปภ.ข.3 มนสมิทธมิใหจ้ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอชนนี้แจงขจ้อเทล็จจรมิงเพมิซึ่มเตมิมไดจ้
กปภ.ข.3 มนสมิทธมิทนซึ่จะไมส่รดับขจ้อเสนอ ไมส่รดับราคา หรมือไมส่ทจาสดัญญา หากขจ้อเทล็จจรมิงดดังกลส่าวไมส่เหมาะสมหรมือไมส่
ถภูกตจ้อง

5.5 กปภ.ข.3 ทรงไวจ้ซซซึ่งสมิทธมิทนซึ่จะไมส่รดับราคาตซึ่จาสบุด หรมือราคาหนซซึ่งราคาใด หรมือราคาทนซึ่เสนอ
ทดันี้งหมดกล็ไดจ้ และอาจพมิจารณาเลมือกจจ้างในจจานวน หรมือขนาด หรมือเฉพาะรายการหนซซึ่งรายการใด หรมืออาจจะ
ยกเลมิกการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์โดยไมส่พมิจารณาจดัดจจ้างเลยกล็ไดจ้ สบุดแตส่จะพมิจารณา ทดันี้งนนนี้ เพมืซึ่อประโยชนค์
ของทางราชการเปป็นสจาคดัญ และใหจ้ถมือวส่าการตดัดสมินของ กปภ.ข.3 เปป็นเดล็ดขาด ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอจะเรนยกรจ้องคส่าใชจ้
จส่ายหรมือ คส่าเสนยหายใดๆ มมิไดจ้ รวมทดันี้ง กปภ.ข.3 จะพมิจารณายกเลมิกการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์และลงโทษ
ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอเปป็นผภูจ้ทมินี้งงาน ไมส่วส่าจะเปป็นผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอทนซึ่ไดจ้รดับการคดัดเลมือกหรมือไมส่กล็ตาม หากมนเหตบุทนซึ่เชมืซึ่อถมือไดจ้วส่า
การยมืซึ่นขจ้อเสนอกระทจาการโดยไมส่สบุจรมิต เชส่น การเสนอเอกสารอดันเปป็นเทล็จ หรมือใชจ้ชมืซึ่อบบุคคลธรรมดา หรมือ
นมิตมิบบุคคล อมืซึ่นมายมืซึ่นขจ้อเสนอแทน เปป็นตจ้น

ในกรณนทนซึ่ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายทนซึ่เสนอราคาตซึ่จาสบุด เสนอราคาตซึ่จาจนคาดหมายไดจ้วส่าไมส่อาจดจาเนมินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ไดจ้ คณะกรรมการพมิจารณาผลการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์หรมือ
กปภ.ข.3 จะใหจ้ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอนดันี้นชนนี้แจงและแสดงหลดักฐานทนซึ่ทจาใหจ้เชมืซึ่อไดจ้วส่า ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอสามารถดจาเนมินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ใหจ้เสรล็จสมบภูรณค์ หากคจาชนนี้แจงไมส่เปป็นทนซึ่รดับฟฟังไดจ้ กปภ.ข.3 มนสมิทธมิทนซึ่จะไมส่รดับ
ขจ้อเสนอหรมือไมส่รดับราคาของผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายนดันี้น ทดันี้งนนนี้ ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอดดังกลส่าวไมส่มนสมิทธมิเรนยกรจ้องคส่าใชจ้จส่ายหรมือคส่า
เสนยหายใดๆ จาก กปภ.ข.3 

5.6 กส่อนลงนามในสดัญญา กปภ.ข.3 อาจประกาศยกเลมิกการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์
หากปรากฏวส่ามนการกระทจาทนซึ่เขจ้าลดักษณะผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอทนซึ่ชนะการประกวดราคาหรมือทนซึ่ไดจ้รดับการคดัดเลมือกมนผล
ประโยชนค์รส่วมกดัน หรมือมนสส่วนไดจ้เสนยกดับผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายอมืซึ่น หรมือขดัดขวางการแขส่งขดันอยส่างเปป็นธรรม หรมือสมยอม
กดันกดับผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายอมืซึ่น หรมือเจจ้าหนจ้าทนซึ่ในการเสนอราคา หรมือสส่อวส่ากระทจาการทบุจรมิตอมืซึ่นใดในการเสนอราคา

ในกรณนนนนี้หาก กปภ.ข.3 พมิจารณาเหล็นวส่าการยกเลมิกการพมิจารณาผลการเสนอราคาทนซึ่ไดจ้ดจาเนมิน
การไปแลจ้วจะเปป็นประโยชนค์แกส่ทางราชการอยส่างยมิซึ่ง กปภ.ข.3 มนอจานาจยกเลมิกการพมิจารณาผลการเสนอราคา
ดดังกลส่าวไดจ้

6. การทจาสวัญญาจจ้าง
ผภูจ้ชนะการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์จะตจ้องทจาสดัญญาจจ้างตามแบบสดัญญา ดดังระบบุในขจ้อ ๑ .๓

หรมือทจาขจ้อตกลงเปป็นหนดังสมือกดับ กปภ.ข.3 ภายใน 7 วดัน นดับถดัดจากวดันทนซึ่ไดจ้รดับแจจ้ง และจะตจ้องวางหลดักประกดัน
สดัญญาเปป็นจจานวนเงมินเทส่ากดับรจ้อยละหจ้า ของราคาคส่าจจ้างทนซึ่ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ ไดจ้ ใหจ้ กปภ.ข.3 ยซดถมือ
ไวจ้ในขณะทจาสดัญญาโดยใชจ้หลดักประกดันอยส่างหนซซึ่งอยส่างใดดดังตส่อไปนนนี้ 
 6.1  เงมินสด

6.2 เชล็คหรมือดราฟทค์ทนซึ่ธนาคารเซล็นสดัซึ่งจส่ายใหจ้แกส่ กปภ.ข.3 ซซซึ่งเปป็นเชล็คหรมือดราฟทค์ลงวดันทนซึ่ทนซึ่ใชจ้
เชล็คหรมือดราฟทค์นดันี้นชจาระตส่อเจจ้าหนจ้าทนซึ่ในวดันทจาสดัญญา หรมือกส่อนวดันนดันี้นไมส่เกมิน ๓ วดันทจาการ

     
 7/๖.๔ หนดังสมือคนี้จาประกดัน...
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6.4 หนดังสมือคนี้จาประกดันของบรมิษดัทเงมินทบุน หรมือบรมิษดัทเงมินทบุนหลดักทรดัพยค์ทนซึ่ไดจ้รดับอนบุญาตใหจ้
ประกอบกมิจการเงมินทบุนเพมืซึ่อการพาณมิชยค์และประกอบธบุรกมิจคนี้จาประกดันตามประกาศของธนาคารแหส่งประเทศไทย
ตามรายชมืซึ่อบรมิษดัทเงมินทบุนทนซึ่ธนาคารแหส่งประเทศไทยแจจ้งเวนยนใหจ้ทราบ โดยอนบุโลมใหจ้ใชจ้ตามตดัวอยส่างหนดังสมือคนี้จา
ประกดันของธนาคารทนซึ่คณะกรรมการนโยบายกจาหนด ดดังระบบุในขจ้อ ๑.๔ (๒)                    

6.5 พดันธบดัตรรดัฐบาลไทย
  หลดักประกดันนนนี้จะคมืนใหจ้ โดยไมส่มนดอกเบนนี้ยภายใน ๑๕ วดันนดับถดัดจากวดันทนซึ่ผภูจ้ชนะการประกวด

ราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ (ผภูจ้รดับจจ้าง) พจ้นจากขจ้อผภูกพดันตามสดัญญาจจ้างแลจ้ว
                  หลดักประกดันนนนี้จะคมืนใหจ้ โดยไมส่มนดอกเบนนี้ย ตามอดัตราสส่วนของงานจจ้างซซซึ่ง กปภ.ข.3 ไดจ้รดับมอบ
ไวจ้แลจ้ว

7. คท่าจจ้างและการจท่ายเงอิน
  กปภ.ข.3 จะจส่ายเงมินคส่าจจ้างซซซึ่งไดจ้รวมภาษนมภูลคส่าเพมิซึ่มตลอดจนภาษนอากรอมืซึ่นๆ และคส่าใชจ้จส่าย
ทดันี้งปวงแลจ้วใหจ้แกส่ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอทนซึ่ไดจ้รดับการคดัดเลมือกใหจ้เปป็นผภูจ้รดับจจ้าง เมมืซึ่อผภูจ้รดับจจ้างไดจ้ปฏมิบดัตมิงานถภูกตจ้องและครบถจ้วน
ตามสดัญญาจจ้างหรมือขจ้อตกลง รวมทดันี้งทจาสถานทนซึ่กส่อสรจ้างใหจ้สะอาดเรนยบรจ้อย และกปภ.ข.3 ไดจ้ตรวจรดับมอบ
งานจจ้างเรนยบรจ้อยแลจ้ว เปป็นจจานวนเงมินในอดัตรารจ้อยละ 100 ของคส่าจจ้าง  กจาหนดแลจ้วเสรล็จภายใน  ๑๒๐ วดัน 

8. อวัตราคท่าปรวับ
 คส่าปรดับตามแบบสดัญญาจจ้างขจ้อ 16 จะกจาหนดในอดัตรารจ้อยละ 0.25 ของคส่าจจ้างตามสดัญญา

รวมภาษนมภูลคส่าเพมิซึ่มตส่อวดัน
กรณนทนซึ่ผภูจ้รดับจจ้างนจางานทนซึ่รดับจจ้างไปจจ้างชส่วงใหจ้ผภูจ้อมืซึ่นทจาอนกทอดหนซซึ่งโดยไมส่ไดจ้รดับอนบุญาตจาก

กปภ.ข.๓ จะกจาหนดคส่าปรดับสจาหรดับการฝฝ่าฝฝืนดดังกลส่าวเปป็นจจานวนรจ้อยละ ๑๐ (สอิบ) ของวงเงมินของงานจจ้างชส่วง
นดันี้น

9. การรวับประกวันความชจารบุดบกพรท่อง
 ผภูจ้ชนะการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์ซซซึ่งไดจ้ทจาขจ้อตกลงเปป็นหนดังสมือ หรมือทจาสดัญญาจจ้าง ตามแบบ

ดดังระบบุในขจ้อ ๑.๓ หรมือทจาขจ้อตกลงจจ้างเปป็นหนดังสมือ แลจ้วแตส่กรณน จะตจ้องรดับประกดันความชจารบุดบกพรส่องของงานจจ้างทนซึ่
เกมิดขซนี้นภายในระยะเวลาไมส่นจ้อยกวส่า 2 ปป นดับถดัดจากวดันทนซึ่ กปภ.ข.3 ไดจ้รดับมอบงาน  โดยตจ้องรนบจดัดการซส่อมแซมแกจ้ไข
ใหจ้ใชจ้การไดจ้ดนดดังเดมิมภายใน 7 วดัน นดับถดัดจากวดันทนซึ่ไดจ้รดับแจจ้งความชจารบุดบกพรส่อง

    10.  การจท่ายเงอินลท่วงหนจ้า
 ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอมนสมิทธมิเสนอขอรดับเงมินลส่วงหนจ้า ในอดัตราไมส่เกมินรจ้อยละ 15 ของราคาคส่าจจ้าง

ทดันี้งหมด แตส่ทดันี้งนนนี้จะตจ้องสส่งมอบหลดักประกดันเงมินลส่วงหนจ้า เปป็นพดันธบดัตรรดัฐบาลไทย หรมือหนดังสมือคนี้จาประกดัน หรมือหนดังสมือ
คนี้จาประกดันอมิเลล็กทรอนมิกสค์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดดังระบบุในขจ้อ ๑.๔ (๓) .ใหจ้แกส่ กปภ.ข.3 กส่อนการรดับเงมินลส่วง
หนจ้านดันี้น                                                                                 
         11.  ขจ้อสงวนสอิทธอิในการยมืที่นขจ้อเสนอและอมืที่น ๆ

11.๑ เงมินคส่าจจ้างสจาหรดับงานจจ้างครดันี้งนนนี้ ไดจ้มาจากเงมิน งบ กปภ.ปปี 2560 (เงอินกมจ้ กปภ.)
      การลงนามในสวัญญาจะกระทจาไดจ้ตท่อเมมืที่อ กปภ.ข.3 ไดจ้รวับอนบุมวัตอิงบประมาณ และไดจ้รวับ

หนวังสมืออนบุญาตจากหนท่วยงานททที่เกทที่ยวขจ้องแลจ้วเทท่านวันน
 ราคากลางของงานกส่อสรจ้างในการประกวดราคาครดันี้งนนนี้ เปป็นเงมินทดันี้งสมินี้น ๓,๖๓๐,000.-บาท 
(สามลจ้านหกแสนสามหมมืที่นบาทถจ้วน) รวมภาษทมมลคท่าเพอิที่ม

8/๑๑.๒ เมมืซึ่อ กปภ.ข.๓....
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11.๒ เมมืซึ่อ กปภ.ข.3 ไดจ้คดัดเลมือกผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายใดใหจ้เปป็นผภูจ้รดับจจ้าง และไดจ้ตกลงจจ้างตามการประกวด
ราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์แลจ้ว ถจ้าผภูจ้รดับจจ้างจะตจ้องสดัซึ่งหรมือนจาสมิซึ่งของมาเพมืซึ่องานจจ้างดดังกลส่าวเขจ้ามาจากตส่างประเทศ
และของนดันี้นตจ้องนจาเขจ้ามาโดยทางเรมือในเสจ้นทางทนซึ่มนเรมือไทยเดมินอยภูส่ และสามารถใหจ้บรมิการรดับขนไดจ้ตามทนซึ่รดัฐมนตรน
วส่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกจาหนด ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอซซซึ่งเปป็นผภูจ้รดับจจ้างจะตจ้องปฏมิบดัตมิตามกฎหมายวส่าดจ้วยการ
สส่งเสรมิมการพาณมิชยค์นาวน ดดังนนนี้

(๑) แจจ้งการสดัซึ่งหรมือนจาสมิซึ่งของดดังกลส่าวเขจ้ามาจากตส่างประเทศ ตส่อกรมเจจ้าทส่า ภายใน ๗ วดัน
นดับตดันี้งแตส่วดันทนซึ่ผภูจ้รดับจจ้างสดัซึ่งหรมือซมืนี้อของจากตส่างประเทศ เวจ้นแตส่ เปป็นของทนซึ่รดัฐมนตรนวส่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวจ้นใหจ้บรรทบุกโดยเรมืออมืซึ่นไดจ้

(๒) จดัดการใหจ้สมิซึ่งของดดังกลส่าวบรรทบุกโดยเรมือไทย หรมือเรมือทนซึ่มนสมิทธมิเชส่นเดนยวกดับเรมือไทยจาก
ตส่างประเทศมายดังประเทศไทย เวจ้นแตส่จะไดจ้รดับอนบุญาตจากกรมเจจ้าทส่า ใหจ้บรรทบุกสมิซึ่งของนดันี้น โดยเรมืออมืซึ่นทนซึ่มมิใชส่เรมือ
ไทย ซซซึ่งจะตจ้องไดจ้รดับอนบุญาตเชส่นนดันี้นกส่อนบรรทบุกของลงเรมืออมืซึ่น หรมือเปป็นของทนซึ่รดัฐมนตรนวส่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวจ้นใหจ้บรรทบุกโดยเรมืออมืซึ่น

(๓) ในกรณนทนซึ่ไมส่ปฏมิบดัตมิตาม (๑) หรมือ (๒) ผภูจ้รดับจจ้างจะตจ้องรดับผมิดตามกฎหมายวส่าดจ้วย
การสส่งเสรมิมการพาณมิชยนาวน

11.๓ ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอซซซึ่ง กปภ.ข.3 ไดจ้คดัดเลมือกแลจ้ว ไมส่ไปทจาสดัญญาหรมือขจ้อตกลงจจ้างเปป็น
หนดังสมือภายในเวลาทนซึ่กจาหนดดดังระบบุไวจ้ในขจ้อ 6 กปภ.ข.3 จะรมิบหลดักประกดันการยมืซึ่นขจ้อเสนอ หรมือเรนยกรจ้องจากผภูจ้
ออกหนดังสมือคนี้จาประกดันการยมืซึ่นขจ้อเสนอทดันทน และอาจพมิจารณาเรนยกรจ้องใหจ้ชดใชจ้ความเสนยหายอมืซึ่น (ถจ้ามน) รวมทดันี้ง
จะพมิจารณาใหจ้เปป็นผภูจ้ทมินี้งงานตามระเบนยบกระทรวงการคลดังวส่าดจ้วยการจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างและการบรมิหารพดัสดบุภาครดัฐ

11.๔  กปภ.ข.3 สงวนสมิทธมิธิ์ทนซึ่จะแกจ้ไขเพมิซึ่มเตมิมเงมืซึ่อนไข หรมือขจ้อกจาหนดในแบบสดัญญาหรมือขจ้อ
ตกลงจจ้างเปป็นหนดังสมือใหจ้เปป็นไปตามความเหล็นของสจานดักงานอดัยการสภูงสบุด (ถจ้ามน)
                       11.5 ในกรณนทนซึ่เอกสารแนบทจ้ายเอกสารประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสค์นนนี้ มนความขดัดหรมือแยจ้ง
กดัน ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอจะตจ้องปฏมิบดัตมิตามคจาวมินมิจฉดัยของ กปภ.ข.3 คจาวมินมิจฉดัยดดังกลส่าวใหจ้ถมือเปป็นทนซึ่สบุด และผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อ
เสนอไมส่มนสมิทธมิเรนยกรจ้องคส่าใชจ้จส่ายใดๆ เพมิซึ่มเตมิม 
 11.6 กปภ.ข.3 อาจประกาศยกเลมิกการจดัดจจ้างในกรณนตส่อไปนนนี้ไดจ้ โดยทนซึ่ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอจะ
เรนยกรจ้องคส่าเสนยหายใดๆ จาก กปภ.ข.3 ไมส่ไดจ้
                    (1) กปภ.ข.3 ไมส่ไดจ้รดับการจดัดสรรเงมินทนซึ่จะใชจ้ในการจดัดจจ้างหรมือไดจ้รดับจดัดสรรแตส่ไมส่เพนยง
พอทนซึ่จะทจาการจดัดจจ้างครดันี้งนนนี้ตส่อไป
 (2) มนการกระทจาทนซึ่เขจ้าลดักษณะผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอทนซึ่ชนะการจดัดจจ้างหรมือทนซึ่ไดจ้รดับการคดัดเลมือกมน
ผลประโยชนค์รส่วมกดัน หรมือมนสส่วนไดจ้เสนยกดับผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายอมืซึ่น หรมือขดัดขวางการแขส่งขดันอยส่างเปป็นธรรม หรมือ
สมยอมกดันกดับผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายอมืซึ่น หรมือเจจ้าหนจ้าทนซึ่ในการเสนอราคา หรมือสส่อวส่ากระทจาการทบุจรมิตอมิซึ่นใดในการ
เสนอราคา

(3) การทจาการจดัดจจ้างครดันี้งนนนี้ตส่อไปอาจกส่อใหจ้เกมิดความเสนยหายแกส่ กปภ.ข.3 หรมือกระทบ
ตส่อประโยชนค์สาธารณะ 

 (4) กรณนอมืซึ่นในทจานองเดนยวกดัน (1) (2) หรมือ (3) ตามทนซึ่กจาหนดในกฎกระทรวงซซซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวส่าดจ้วยการจดัดซมืนี้อจดัดจจ้างและการบรมิหารพดัสดบุภาครดัฐ 

 9/๑๒. การปรดับราคา... 
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        12.  การปรวับราคาคท่างานกท่อสรจ้าง
การปรดับราคาคส่างานกส่อสรจ้างตามสภูตรการปรดับราคาดดังระบบุในขจ้อ ๑.๕ จะนจามาใชจ้ในกรณนทนซึ่

คส่างานกส่อสรจ้างลดลงหรมือเพมิซึ่มขซนี้น โดยวมิธนการตส่อไปนนนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สภูตรการปรดับราคา (สภูตรคส่า K) จะตจ้องคงทนซึ่ทนซึ่ระดดับทนซึ่กจาหนดไวจ้ในวดันแลจ้วเสรล็จตามทนซึ่กจาหนดไวจ้
ในสดัญญา หรมือภายในระยะเวลาทนซึ่ กปภ.ข.3 ไดจ้ขยายออกไป โดยจะใชจ้สภูตรของทางราชการทนซึ่ไดจ้ระบบุในขจ้อ ๑.๕
    13.  มาตรฐานฝปีมมือชท่าง

เมมืซึ่อ กปภ.ข.3 ไดจ้คดัดเลมือกผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอรายใดใหจ้เปป็นผภูจ้รดับจจ้างและไดจ้ตกลงจจ้างกส่อสรจ้างตามประกาศนนนี้
แลจ้วผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอจะตจ้องตกลงวส่าในการปฏมิบดัตมิงานกส่อสรจ้างดดังกลส่าวผภูจ้เสนอราคาจะตจ้องมนและใชจ้ผภูจ้ผส่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝปมมือชส่างจากกรมพดัฒนาฝปมมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หรมือผภูจ้มนวบุฒมิบดัตรระดดับปวช. ปวส.และ
ปวท.หรมือเทนยบเทส่าจากสถาบดันการศซกษาทนซึ่ ก.พ. รดับรองใหจ้เขจ้ารดับราชการไดจ้ ในอดัตราไมส่ตซึ่จากวส่ารจ้อยละ 10 ของ
แตส่ละ สาขาชส่างแตส่จะตจ้องมนจจานวนชส่างอยส่างนจ้อย ๑ คน ในแตส่ละสาขาชส่าง ดดังตส่อไปนนนี้

    
13.๑  …..........ชท่างโยธา....……………………………………………………………
13.๒  ……………………...……………………………………………………………..…

                                                 …………………ฯลฯ……………………
     14.  การปฏอิบวัตอิตามกฎหมายและระเบทยบ

ในระหวส่างระยะเวลาการจจ้าง ผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอทนซึ่ไดจ้รดับการคดัดเลมือกใหจ้เปป็นผภูจ้รดับจจ้างตจ้องปฏมิบดัตมิตาม
หลดักเกณฑค์ทนซึ่กฎหมายและระเบนยบไดจ้กจาหนดไวจ้โดยเครส่งครดัด
                 15. การประเมอินผลการปฏอิบวัตอิงานของผมจ้ประกอบการ
                  กปภ.ข.3 สามารถนจาผลการปฏมิบดัตมิงานแลจ้วเสรล็จตามสดัญญาของผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอทนซึ่ไดจ้รดับการคดัด
เลมือกใหจ้เปป็นผภูจ้รดับจจ้างเพมืซึ่อนจามาประเมมินผลการปฏมิบดัตมิงานของผภูจ้ประกอบการ
                  ทดันี้งนนนี้ หากผภูจ้ยมืซึ่นขจ้อเสนอทนซึ่ไดจ้รดับการคดัดเลมือกไมส่ผส่านเกณฑค์ทนซึ่กจาหนดจะถภูกระงดับการยมืซึ่นขจ้อเสนอ
หรมือทจาสดัญญากดับ กปภ.ข.3 ไวจ้ชดัซึ่วคราว

                           การประปาสส่วนภภูมมิภาคเขต 3

                                                     วดันทนซึ่  22  มนนาคม  2561

                    


