
 

 

              ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference :TOR) 
                     งานจดัซือสารสร้างตะกอนพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลว  ความเขม้ขน้ไม่นอ้ยกว่า 10% 
              แบบบรรจุในแท็งคติ์ดตรึงถาวรกบัตวัรถ จาํนวน 115,000 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง 
 

 

1. ความเป็นมา 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จะดาํเนินการจัดซือสารสร้างตะกอนพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว    

ความเขม้ขน้ไม่น้อยกว่า 10% จาํนวน  115,000 กิโลกรัม  พร้อมค่าขนส่งให้กับ การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาเกาะคา โดยการประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จึงมีความ

ประสงค์จะเชิญผูส้นใจจดัทาํขอ้เสนอเพือการพิจารณาคดัเลือกผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นผูด้าํเนินการ   

จดัหาพสัดุทีจะจดัซือฯ ใหก้ารประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
คาํจาํกดัความ 
กปภ.ข. 9     หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
ผูเ้สนอราคา  หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลทีมีสิทธิเขา้เสนอราคา 
พสัดุทีจดัซือฯ  หมายถึง  สารสร้างตะกอน พอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลว  ความเขม้ขน้ 
                                                       ไม่นอ้ยกว่า 10%  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะใน  ขอ้  4 

สารสร้างตะกอน  หมายถึง   สารสร้างตะกอน พอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลว  ความเขม้ขน้ 
      ไม่นอ้ยกว่า 10% 

ผูจ้ะซือ หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 

ผูจ้ะขาย หมายถึง  ผูเ้สนอราคาซึงไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกและไดล้งนามในสญัญา 

รุ่น (Lot.)  หมายถึง  สารสร้างตะกอน พอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลว  ความเขม้ขน้ 
      ไม่นอ้ยกว่า 10% ทีทาํโดยกรรมวิธีเดียวกนั บรรจุในภาชนะบรรจุชนิด 

                                                         เดียวกนั ทีทาํหรือส่งมอบหรือซือขายในระยะเวลาเดียวกนั 

 
 2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพือจดัซือสาร สร้างตะกอน พอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลวฯ พร้อมค่าขนส่งไปยงัการประปา 

      ส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา ตามแผนการส่งมอบ  

2.2 เพือใหส้ารสร้างตะกอนพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลวฯ  ทีจะจดัซือมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามที 

     กาํหนดในขอ้ 4 
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3. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 

3.1  เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุทีประกวดราคาซือดว้ยวิธีทางอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว 

    3.2 ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 

3.3 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนัซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ

ราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

   3.4 ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ กปภ.ข.9 และไม่เป็นผูมี้                

ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ               

ประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขัดขวางการ              

แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ครังนี 

3.5 เป็นผูผ้ลิตหรือตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑที์เสนอ ซึงไดรั้บการแต่งตงัจากบริษทัผูผ้ลิตหรือตวัแทน             

จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศ  

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลทีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลทีจะเขา้เป็นคู่สญัญากบัการประปาส่วนภูมิภาคซึงไดด้าํเนินการจดัซือจดัจา้งดว้ย 

      ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบอิเลก็ทรอนิกส์ของ 

      กรมบญัชีกลางทีเวบ็ไซตศ์นูยข์อ้มลูจดัซือจดัจา้งภาครัฐ 

3.8  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผ่านบญัชีเงินฝากธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครัง ซึงมีมลูค่าไม่เกิน

สามหมืนบาท คู่สญัญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 

4. รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 

            4.1คุณลกัษณะทัวไป 
พอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลวทีเสนอ ตอ้งมีคุณลกัษณะ ดงันี 

 4.1.1 เป็นของเหลวใส ไม่มีสีหรือสีนาํตาลอ่อน ปราศจากสิงแปลกปลอมทีมองเห็นได ้
 4.1.2 เป็นสารตกตะกอนทีไม่เป็นพิษภยัต่อมนุษย ์สตัวแ์ละสิงแวดลอ้ม เมือนาํไปใชใ้นกระบวนการ 

       ผลิตนาํประปา 
     4.2.  คุณลกัษณะทางเคม ี  

           4.2.1 อะลมิูเนียมออกไซด ์(Al2O3)    ร้อยละโดยนาํหนกั ไม่นอ้ยกว่า 10 

           4.2.2  ความถ่วงจาํเพาะ ที 20 องศาเซลเซียส      ไม่นอ้ยกว่า  1.19 

 4.2.3 เบสิกซิตี (Basicity)     ร้อยละโดยนาํหนกั   45 ถึง 65 

4.2.4 ความเป็นกรด-ด่าง        3.5 ถึง 5.0 

           เมือทาํเป็นสารละลายทีมีความเขม้ขน้  10  กรัมต่อลกูบาศกเ์ดซิเมตร              

4.2.5 ซลัเฟต      ร้อยละโดยนาํหนกั ไม่เกิน 3.5 
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          4.2.6 เหลก็       มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน        100 

 4.2.7  เกลือแอมโมเนียม (คาํนวณเป็น N)                   มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 100 

4.2.8  สารหนู (As)     มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 1.0 

4.2.9   แมงกานีส (Mn)     มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 15 

4.2.10 แคดเมียม (Cd)     มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 1.0 

4.2.11 ตะกวั (Pb)     มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 5.0 

4.2.12 ปรอท (Hg)      มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 0.1 

4.2.13 โครเมียม (Cr)     มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน 5.0 
 

4.3. การบรรจุ 

4.3.1 ใหบ้รรจุพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลวในแท็งคติ์ดตรึงถาวรกบัตวัรถ (Fixed Tanks) 

       โดยตวัแท็งคต์อ้งไม่ทาํปฏิกิริยากบัพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลว 

4.3.2 ปริมาณสุทธิของพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลวตอ้งไม่นอ้ยกว่าทีระบุไวบ้นฉลาก 

 

4.4 เครืองหมายและฉลาก 

 ภาชนะทีบรรจุพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวทุกหน่วย ต้องติดฉลากให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรือง ระบบการจาํแนกและการสือสารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย พ.ศ. 

2555 และอยา่งนอ้ยตอ้งมีเลข อกัษร หรือเครืองหมาย แจง้รายละเอียดต่อไปนีใหเ้ห็นไดง่้าย ชดัเจน 

4.4.1 ชือผลิตภณัฑ ์

4.4.2 นาํหนกัสุทธิ เป็นกิโลกรัม 

4.4.3 เดือน ปี ทีผลิต หรือรหสัรุ่นทีผลิต 

4.4.4 เดือน ปี ทีหมดอาย ุ

4.4.5 ชือผูผ้ลิต หรือโรงงานทีผลิต พร้อมสถานทีตงั  หรือเครืองหมายการคา้ทีจดทะเบียน 

4.4.6 คาํแนะนาํเกียวกบัการใชแ้ละการเก็บรักษา 

4.4.7 สญัลกัษณ์ ขอ้ความเตือนอนัตราย ขอ้แนะนาํการใช ้และขอ้ควรระวงั โดยระบุไวที้ฉลาก  

      หรือทาํเป็นใบแทรก หรือคู่มือการใชง้าน  

ในกรณีทีใช้ภาษาต่างประเทศแสดงเครืองหมายและฉลาก ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที

กาํหนดไวข้า้งตน้ 

5.  การพจิารณาในขันตอนการประกวดราคา 

5.1 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งใบเสนอราคา พร้อมหลกัฐานประกอบการพิจารณา ดงันี 

5.1.1 ใบรับรองว่าพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว  เป็นชนิดทีสามารถใชใ้นกระบวนการ ผลิต

นําประปาเพือการบริโภคได้อย่างปลอดภัย และใบรับรองผลการวิ เคราะห์ (Certificate of   

Analysis; COA) ทีมีรายการวิเคราะห์ 4.2 โดยใบรับรองทงั 2 ฉบบันีจะตอ้งออกโดยหน่วยงานของ 
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รัฐหรือบริษทัเอกชนทีไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล รายงานผลการวิเคราะห์ตอ้งออกรายงานผล

ไม่เกิน 5 ปี 

5.1.2    ตัวอย่างทีเสนอ จ ํานวน 2  กิโลกรัม  พร้อมประทับตราห้างฯ เพือทําการวิเคราะห์             

คุณลกัษณะทางเคมี ตามขอ้ 4.2 โดยให้ผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้ลือกหน่วยงานทีจะส่งตวัอย่างทดสอบ  

โดยเลือกจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึงดงัต่อไปนี 

1) บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย) จาํกดั สาขาเชียงใหม่  

ให้ส่งมอบตวัอยา่งภายในวนัยืนซอง ณ บริษทั ห้องปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย) จาํกัด 

สาขาเชียงใหม่ พร้อมกบันกัวิทยาศาสตร์ งานควบคุมคุณภาพนาํ 1 และผูเ้สนอราคาจะตอ้งชาํระเงินค่าตรวจ

วิเคราะห์ ใหก้บั บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย) จาํกดั สาขาเชียงใหม่ ในวนัส่งตวัอยา่ง 

 2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ตรวจแบบเร่งด่วน) 

  ให้ส่งมอบตัวอย่างภายหลงัจากยืนซองเอกสาร 2  วนัทาํการ (ตัวอย่างเช่น ถา้ยืนซองวนั

จนัทร์ใหส่้งมอบตวัอยา่งในวนัพุธ) ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.00น. พร้อมกบันักวิทยาศาสตร์ งานควบคุม

คุณภาพนํา 1 โดยส่งตรวจสอบแบบเร่งด่วน และผูเ้สนอราคาจะตอ้งชาํระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ ให้กับ     

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในวนัส่งตวัอยา่ง  

ใชว้ิธีทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที มอก.2150-2546 พอลีอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลว 

หรือวิธีอืนทีใหผ้ลเทียบเท่า 

 กปภ.ข.9 ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะตัวอย่างทีได้รับภายในเวลาทีกาํหนดเท่านันและหากผล   

การตรวจวิเคราะห์คุณลกัษณะทางเคมี ตามขอ้ 4.2 ไม่ผา่นเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หนึง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 

จะไม่รับพิจารณาราคา 

5.2  เมือคณะกรรมการพิจารณาตามข้อ  5.1  แล้วมีคุณลักษณะตรงตามข้อ 4.2  จึงจะรับพิจารณา             

ผูย้นืขอ้เสนอใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา 

 

6. การชักตวัอย่าง 

6.1 ผูจ้ะขายจะตอ้งอาํนวยความสะดวก พร้อมทงัจดัหาแรงงานและอุปกรณ์ทีเหมาะสม  ในการ       

      ชกัตวัอยา่ง เพือนาํไปวิเคราะห์ตามรายละเอียดคุณลกัษณะในขอ้  4.2  

     6.2  ผู ้จะซือจะทําการชักตัวอย่าง ทุกค รังที มีการส่งมอบพ อลิอะลูมิ เนียมคลอไรด์ชนิด เหลว                   

ใหก้ารประปาส่วนภูมิภาค อย่างนอ้ย 1 ตวัอยา่ง โดยวิธีการชกัตวัอยา่งใหเ้ป็นไปตาม มอก.2150-2546 

ในภาคผนวก ก. การชกัตวัอยา่งและเกณฑก์ารตดัสิน   

     6.3  การตรวจสอบคุณภาพพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลว ผูซื้อและหรือตวัแทนของผูซื้อและผูจ้ะ 

            ขายตอ้งร่วมกนันาํตวัอยา่งไปตรวจวิเคราะห์  โดยใหผู้จ้ะขายเลือกหน่วยงานทีจะส่งตวัอยา่งไปตรวจ 

            วิเคราะห์ตามขอ้กาํหนดคุณลกัษณะทางเคมีในขอ้ 4.2 หน่วยงานทีผูจ้ะขายสามารถเลือกส่งตรวจ 

            วิเคราะห์หน่วยงานใดงานหนึงมีดงันี  
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  1). บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย) จาํกดั สาขาเชียงใหม่ 

  2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ตรวจแบบเร่งด่วน) 

             ใชว้ิธีทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที มอก.2150-2546 พอลีอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลว  

             หรือวิธีอืนทีใหผ้ลเทียบเท่า  การจดัส่งตวัอยา่งสาร และค่าทดสอบเป็นของผูจ้ะขายทงัสิน 

 

7. การส่งมอบและเกณฑ์ตรวจรับ 

    7.1 ผูจ้ะขายจะต้องจัดหาถังสํารองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร  ทีมีขนาดเพียงพอในการบรรจุสารพอลิ  

อะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลวในแต่ละงวดนนัๆ และเมือผลการวิเคราะห์พอลิอะลมิูเนียมคลอไรด ์

         ชนิดเหลว ผา่นคุณลกัษณะทางเคมีในขอ้  4.2   ทางผูจ้ะขายจะตอ้งเตรียมอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นการสูบ 

         ถ่ายขึนถงัเก็บของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา  เมือทาํการสูบถ่ายขึนถงัเก็บของ การประปา 

         ส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคาแลว้ให ้ผูจ้ะขายนาํถงัสาํรองกลบัคืนไปได ้ และรายงานผลการวิเคราะห์พอลิ 

         อะลมิูเนียมคลอไรด ์ทางผูจ้ะซือจะตอ้งไดรั้บรายงานฉบบัจริงเท่านนั และจะสาํเนาใหท้างผูจ้ะขาย 

    7.2 ผูจ้ะขายตอ้งจดัใหมี้การทาํประกนัภยัการขนส่งสารเคมี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง การ 

          ประกนัภยัความเสียหายจากการขนส่งวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2549 

    7.3 ผูจ้ะขายตอ้งส่งมอบพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลวพร้อมเอกสารประกอบการส่งมอบทุกครัง 

         ดงันี 

         7.3.1 ใบรับรองว่าพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลวทีเสนอ เป็นชนิดทีสามารถใชใ้นกระบวนการ 

                  ผลิตนาํประปาเพือการบริโภคไดอ้ยา่งปลอดภยั 

        7.3.2 เอกสารความปลอดภยั (Material Safety Data Sheet ; MSDS) ของสารทีส่งมอบ และ  

                 MSDS  นีจะตอ้งจดัทาํโดยบริษทัผูผ้ลิต 

      7.4  เกณฑก์ารตรวจรับสารตวัอยา่งพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลวทีวิเคราะห์   จะตอ้งมีคุณลกัษณะ 

            ทางเคมีตามรายละเอียดในขอ้ 4.2  ทุกรายการ จึงจะถือว่าพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลวรุ่นนนั 

            เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  หรือ พิจารณาดาํเนินการ ดงันี 

7.4.1 ในกรณีสารทีส่งมอบ  มีปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3)  ร้อยละโดยนําหนัก

น้อยกว่า 10 แต่ร้อยละโดยนาํหนักไม่น้อยกว่า 8  จะหักค่าเสียหายตามอตัราส่วนของอะลูมิเนียม

ออกไซดที์ขาดไปต่ออะลมิูเนียมออกไซดที์กาํหนด โดยคาํนวณจากราคาสารต่อปริมาณทีตกลงซือ

ขายกนั หรือผูข้ายจะตอ้งชดเชยพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวในปริมาณทีคาํนวณแลว้ให้ได้

อะลูมิเนียมออกไซด์ครบตามทีกําหนดในข้อ 4.2.1 (อะลูมิเนียมออกไซด์ ร้อยละโดยนําหนัก        

ไม่นอ้ยกว่า 10.0) 

7.4.2 ในกรณีรายงานผลการทดสอบวิเคราะห์พอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลว 

          ปรากฏผลคุณลกัษณะทางเคมีไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตามขอ้  4.2.2 ถึง 4.2.7 ขอ้ใดขอ้หนึง  ผูจ้ะซือ 
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          จะหกัค่าเสียหายจากค่าพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลว ทีผูจ้ะขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ 5 ของ 

         จาํนวนเงินค่าพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลวในรุ่นนนั  

 7.4.3 ถา้ปรากฏว่าพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว รุ่นนัน มีผลการวิเคราะห์ ปริมาณ

อะลูมิเนียมออกไซด์ ร้อยละโดยนาํหนักน้อยกว่า 8  และ/หรือไม่เป็นไปตามขอ้   4.2.8  ถึง  4.2.13      

ผูจ้ะซือขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับสารทีส่งมอบในรุ่นนันๆ  และผูข้ายจะตอ้งส่งมอบสาร  

รุ่นใหม่   

7.4.4 ในกรณีทีต้องส่งมอบสารใหม่ ผู ้ขายจะต้องส่งมอบสารทีมีคุณลักษณะและ            

รายละเอียดที การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 กาํหนดภายใน 7 วนัทาํการ 

       7.5 ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลว ติดต่อกนัตามจาํนวน ทีกาํหนดตามสถานที 

             ทีการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9   แจง้ไวใ้นแผนการส่งมอบ 

      7.6 ก่อนการส่งมอบพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลวในแต่ละงวด ผูจ้ะขายตอ้งรอใหผ้ลการวิเคราห์ 

            คุณภาพสารพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลวผา่นเกณฑใ์นขอ้ 7 ก่อนทุกครัง 

 

 8. ระยะเวลาดําเนินการ 

    8.1  ผูจ้ะซือสงวนสิทธิทีจะเพิมหรือลด จาํนวนไดไ้ม่เกิน 20% ของจาํนวนตามสญัญา 

    8.2  ผูจ้ะขายจะตอ้งส่งมอบพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลว  ติดต่อกนัตามจาํนวน ทีกาํหนดตามสถาน

ทีทีการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9   แจง้ไวใ้นแผนการส่งมอบ 

8.3 ในกรณีทีผูจ้ะขายไม่สามารถส่งมอบสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวฯ ตามเวลาทีกาํหนด     

ในแผนการส่งมอบ  หรือส่งมอบไดไ้ม่ครบตามจาํนวน ผูจ้ะขายจะตอ้งชาํระค่าปรับให้ผูจ้ะซือเป็น

รายวนั ในอตัราร้อยละ 0.2  ของราคาสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวฯ ทียงัไม่ได้รับมอบ   

นบัแต่วนัถดัจากวนัครบกาํหนดตามสญัญา จนถึงวนัทีผูจ้ะขาย ไดน้าํสิงของมาส่งมอบให้แก่ผูจ้ะซือ

จนถูกตอ้งครบถว้นแลว้ การชาํระค่าปรับดังกล่าวไม่ทาํให้ผูจ้ะขายพน้ความรับผิดชอบในความ     

เสียหายทีทาํให ้ ผูจ้ะซือไม่มีสารพอลิอะลมิูเนียมคลอไรดช์นิดเหลว 

   8.4 การส่งมอบสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวทีเกิน กาํหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการ        

ส่งมอบ ผูจ้ะขายจะตอ้งแจง้ เป็นหนงัสือใหผู้จ้ะซือ ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการของผูจ้ะซือ 

ไปยงั  กปภ.ข.9 

 

9. วงเงนิในการจดัซือ 

ใชง้บประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9   เป็นเงิน  1,423,700.- (เงินหนึงลา้นสีแสนสองหมืนสาม

พนัเจ็ดร้อยบาทถว้น)  (รวมภาษีมลูค่าเพิม) 
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10.  การเสนอราคา 

ในการเสนอราคา ผู ้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขันตํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครังละ  

2,000.00 บาท  จากวงเงินเริมต้นในการประมูล  และการเสนอลดราคาครังถดัๆ ไป ต้องเสนอลดราคา 

ครังละไม่นอ้ยกว่า  2,000.00 บาท จากราคาครังสุดทา้ยทีเสนอลดแลว้ 

 

--------------------------------------- 
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ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานจดัซือสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตแ์บบบรรจุในแท็งคติ์ดตรึงถาวรกบัตวัรถ 

(Sodium Hypochlorite Solutrion Stored in Fixed Tanks) จาํนวน 104,000 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง 

 

1.   ความเป็นมา 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  จะดาํเนินการจดัซือสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตแ์บบบรรจุใน

แท็งคติ์ดตรึงถาวรกบัตวัรถ  จาํนวน 104,000 กิโลกรัม   พร้อมค่าขนส่งให้กบัการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

เกาะคา  โดยการประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จึงมีความ

ประสงค์จะเชิญผูส้นใจจดัทาํขอ้เสนอ เพือการพิจารณาคดัเลือกผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นผูด้าํเนินการจดั

หาพสัดุทีจะจดัซือฯ ให ้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  

คาํจาํกดัความ 

กปภ.ข. 9     หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  9 
ผูเ้สนอราคา  หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลทีมีสิทธิเขา้เสนอราคา 
พสัดุทีจดัซือฯ  หมายถึง  สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตฯ์ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะในขอ้ 

4 

สารฆ่าเชือโรค  หมายถึง   สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตฯ์ 

ผูจ้ะซือ หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 

ผูจ้ะขาย หมายถึง  ผูเ้สนอราคาซึงไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกและไดล้งนามในสญัญา 

รุ่น (Lot.) หมายถึง  สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตฯ์ ทีทาํโดยกรรมวิธีเดียวกนั บรรจุใน 

  ภาชนะบรรจุชนิด และ ขนาดเดียวกนั ทีทาํหรือส่งมอบหรือซือขายใน 

                                                      ระยะเวลาเดียวกนั 

 

   2. วตัถุประสงค์ 

   2.1 เพือจดัซือสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตฯ์  พร้อมค่าขนส่งไปยงัการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะ

คา 

        ตามแผนการส่งมอบ  

2.2 เพือใหส้ารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตฯ์  ทีจะจดัซือมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามทีกาํหนดในขอ้ 4 
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3. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 

3.1 เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุทีประกวดราคาซือดว้ยวิธีทางอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว 

3.2 ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 

3.3 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนัซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

เสนอราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

3.4 ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาให้แก่ กปภ.ข.9 และไม่

เป็น  ผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ              

วนัประกาศประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการ   

ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครังนี 

3.5 เป็นผูผ้ลิตหรือตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ทีเสนอ ซึงไดรั้บการแต่งตงัจากบริษทัผูผ้ลิตหรือตวั

แทน       จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศ  

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลทีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย 

หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลทีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัการประปาส่วนภูมิภาคซึงไดด้าํเนินการจดัซือจดั

จา้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางทีเวบ็ไซตศ์นูยข์อ้มลูจดัซือจดัจา้งภาครัฐ 

3.8 คู่สญัญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครัง ซึงมีมูลค่าไม่

เกินสามหมืนบาท คู่สญัญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 

4. รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 

4.1 คุณลกัษณะทัวไป 

4.1.1 สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (CALCIUM HYPOCHLORITE)ทีเสนอ ต้องมีคุณ

สมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมไฮโปคลอไรตที์ มอก.225-2542 ชนัคุณภาพ 1 และ

มี         คุณลกัษณะดงันี 

4.1.2 เป็นของเหลวใสสีเหลืองอมเขียว ปราศจากตะกอนและสิงแขวนลอย 

4.1.3 สามารถเตรียมเป็นสาระลาย 
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      4.2 คุณลกัษณะเฉพาะ 

4.2.1 มีอะเวละเบิลคลอรีน (AVAILABLE CHLORINE) ร้อยละโดยนาํหนกัไม่นอ้ยกว่า 10 

4.2.2 มีเสถียรภาพต่อความร้อน (HEAT STABILITY)คือ มีอะเวละเบิลคลอรีนทีเหลืออยูไ่ม่นอ้ย

กว่า 

         ร้อยละ 7.7 โดยนาํหนกั 

4.2.3 ด่างอิสระ(คาํนวณเป็น NaOH) ร้อยละโดยนาํหนกัไม่เกิน 1.5 

 

   4.3 การบรรจุ  

          4.3.1  ให้บรรจุสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ในแท็งค์ติดตรึงถาวรกบัตวัรถ (Fixed Tanks) โดย         

ตวัแท็งคต์อ้งไม่ทาํปฏิกิริยากบัสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ์ 

          4.3.2 ปริมาณสุทธิของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตต์อ้งไม่นอ้ยกว่าทีระบุไวบ้นฉลาก 

 

   4.4.   เครืองหมายและฉลาก 

    ภาชนะบรรจุสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ทุกหน่วยตอ้งติดฉลากให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง ระบบการจาํแนกและการสือสารความเป็นอนัตรายของวตัถุ

อนัตราย พ.ศ 2555 และ อยา่งน้อยตอ้งมีเลข อกัษร หรือ เครืองหมายแจง้รายละเอียดขอ้ความดงัต่อ

ไปนี ใหเ้ห็นไดง่้ายและชดัเจน  

           4.4.1 ชือผลิตภณัฑ ์

           4.4.2 ชนัคุณภาพ     

           4.4.3 อะเวละเบิลคลอรีน เป็นร้อยละโดยนาํหนกั 

           4.4.4 ปริมาณสุทธิเป็นกิโลกรัม หรือเป็นลิตร 

           4.4.5 เดือน ปี ทีผลิต  

           4.4.6 ขอ้ความหรือเครืองหมายทีแสดงว่าเป็นอนัตราย  

           4.4.7 ขอ้แนะนาํการใชแ้ละขอ้ควรระวงั ควรจะระบุไวที้ฉลาก หรือ ทาํเป็นใบแทรกหรือทาํเป็น 

                    คู่มือการใช ้ 

           4.4.8 ชือผูผ้ลิตหรือโรงงานทีผลิต หรือ เครืองหมายการคา้ทีจดทะเบียน 

           ในกรณีทีใชภ้าษาต่างประเทศแสดงเครืองหมายและฉลาก ตอ้งมีความหมายตรงกบัภาษาไทยที

กาํหนดไวข้า้งตน้ 
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5. การพจิารณาในขันตอนการประกวดราคา     

       5.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งส่งใบเสนอราคา พร้อมหลกัฐานประกอบการพิจารณา ดงันี 

                       5.1.1 ใบรับรองว่าสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตที์เสนอ เป็นชนิดทีสามารถใชใ้นกระบวน

การผลิตนําประปาเพือการบริโภคไดอ้ย่างปลอดภัย และใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of 

Analysis ; COA) ทีมีรายการวิเคราะห์ตามขอ้ 4 โดยใบรับรองทงั 2 ฉบบันีจะตอ้งออกโดยหน่วยงาน

ของรัฐหรือบริษทัเอกชนทีไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล รายงานผลวิเคราะห์ตอ้งออกรายงานผล

ไม่เกิน 5 ปี 

                      5.1.2  ตวัอย่างทีเสนอ จาํนวน 1 กิโลกรัม พร้อมประทับตราห้างฯ  เพือทาํการวิเคราะห์คุณ

ลกัษณะเฉพาะตามรายละเอียดในข้อ 4.2 โดยให้ผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้ลือกหน่วยงานทีจะส่งตัวอย่าง

ทดสอบ        โดยเลือกจาก หน่วยงานใดหน่วยงานหนึงดงัต่อไปนี  

1) บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั สาขาเชียงใหม่ 

ใหส่้งมอบตวัอย่างภายในวนัยนืซอง ณ  บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) 

จาํกัด สาขาเชียงใหม่  พร้อมกับนักวิทยาศาสตร์ งานควบคุมคุณภาพนาํ 1 และผูเ้สนอราคาจะตอ้ง

ชาํระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ ให้กบั บริษทั ห้องปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั สาขาเชียงใหม่   

ในวนัส่งตวัอยา่ง 

2) กรมวิทยาศาสตร์ (ตรวจแบบเร่งด่วน) 

ให้ส่งมอบตวัอยา่งภายหลงัจากยืนซองเอกสาร 2 วนัทาํการ (ตวัอย่างเช่น ถา้ยนืซองวนัจนัทร์ให้ส่ง

มอบตวัอยา่งในวนัพุธ) ระหว่างเวลา 10.00 น. -11.00 น.  พร้อมกบันักวิทยาศาสตร์  งานควบคุมคุณ

ภาพนาํ 1  โดยส่งตรวจสอบแบบเร่งด่วน และผูเ้สนอราคาจะตอ้งชาํระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ ให้กบั 

กรมวิทยาศาสตร์ ในวนัส่งตวัอยา่ง 

  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะตวัอยา่งทีไดรั้บภายในเวลาที

กาํหนดเท่านัน และหากผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะเฉพาะตามข้อ 4.2 ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดขอ้หนึง การ

ประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จะไม่รับพิจารณาราคา 

   5.2  เมือคณะกรรมการพิจารณาตามขอ้ 5.1 แลว้มีคุณลกัษณะตรงตามขอ้ 4.2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9    

จึงจะรับพิจารณาผูย้นืขอเสนอใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา 

 

  6.  การชักตวัอย่าง  

   6.1 ผูจ้ะซือหรือตวัแทนของผูจ้ะซือจะทาํการชกัตวัอย่างร่วมกบัผูข้าย  ทุกครังทีมีการส่งมอบโซเดียมไฮ

โปคลอไรตใ์หก้ารประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา ปริมาณรวมไม่นอ้ยกว่า 1 กิโลกรัม โดยวิธีการชกั

ตวัอย่างโซเดียมไฮโปคลอไรต์  ให้เป็นไปตาม มอก. 225- 2542 “ไฮโปคลอไรต์” ในตารางที ข.1 

“แผนการชกั ตวัอยา่งสาํหรับทดสอบ  การบรรจุ และเครืองหมายฉลาก  
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 6.2 ผูข้ายจะตอ้งอาํนวยความสะดวกพร้อมทงัจดัหาแรงงานและอุปกรณ์ทีเหมาะสมเพือทาํการชกัตวัอยา่ง

สาํหรับใชใ้นการวิเคราะห์ตามขอ้ 1 และขอ้ 2  

 6.3  การตรวจสอบคุณภาพสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ผูซื้อและหรือตวัแทนของผูซื้อและผูจ้ะขาย

ตอ้งร่วมกนันาํตวัอยา่งไปวิเคราะห์ โดยใหผู้จ้ะขายเลือกหน่วยงานทีจะส่งตวัอยา่งไปตรวจวิเคราะห์ตาม

ขอ้กาํหนดคุณลกัษณะทางเคมีในขอ้ 4.2  หน่วยงานทีผูจ้ะขายสามารถเลือกส่งตรวจวิเคราะห์หน่วยงาน

ใดหน่วยงานหนึงมีดงันี 

1) บริษทั  หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั สาขาเชียงใหม่ 

2) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ตรวจแบบเร่งด่วน) 

        การจดัส่งตวัอยา่งสาร และค่าทดสอบเป็นของผูจ้ะขายทงัสิน 

 

7. เกณฑ์การตรวจรับ 

   7.1  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จะตรวจรับสารโดยพิจารณาจากตวัอยา่งจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนด 4 

และรายงานผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งในขอ้ 6.3 ตอ้งเป็นไปตามคุณลกัษณะดงันี 

        7.1.1 ในกรณีสารทีส่งมอบมีปริมาณอะเวละเบิลคลอรีนร้อยละโดยนําหนักน้อยกว่า 10 แต่ร้อยละ          

โดยนาํหนักไม่น้อยกว่า 7.7 กปภ.ข.9 จะหักค่าเสียหายตามอตัราส่วนของอะเวละเบิลคลอรีนที

ขาดไปต่ออะเวละเบิลคลอรีนทีกาํหนด โดยคาํนวณจากราคาสารต่อปริมาณทีตกลงซือขายกนั 

       7.1.2 ในกรณีสารทีส่งมอบมีปริมาณอะเวละเบิลคลอรีนร้อยละโดยนาํหนักน้อยกว่า 7.7 กปภ.ข.9 ขอ

สงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับสารทีส่งมอบในรุ่นนนัๆ และผูข้ายจะตอ้งส่งมอบสารรุ่นใหม่ทีมี

คุณลกัษณะตามที กปภ.กาํหนด มาทดแทนภายใน 5 วนัทาํการ  นบัแต่วนัถดัจากวนัทีผูข้ายไดรั้บ

หนังสือแจง้จากผูซื้อ  ทงันีหากผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์ติดต่อกนั 2 ครัง  ผูซื้อมีสิทธิบอก

เลิกสญัญา 

       7.1.3 ในกรณีสารทีส่งมอบมีด่างอิสระ (คาํนวณเป็น NaOH) ร้อยละโดยนาํหนกัเกิน 1.5 กปภ.ข.9 จะหกั   

ค่าเสียหายจากค่าสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ทีผูข้ายส่งมาเบิกเงินร้อยละ 5 ของจาํนวนเงิน     

ค่าสารในรุ่นนนั  

 

8.     ระยะเวลาดําเนินการและการส่งมอบ 

       8.1  ผูจ้ะซือสงวนสิทธิทีจะเพิมหรือลดจาํนวนไดไ้ม่เกิน 20% ของจาํนวนตามสญัญา 

       8.2 ผูข้ายจะต้องจัดหาถงัสํารองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ทีมีขนาดเพียงพอในการบรรจุสารละลาย

โซเดียมไฮโปคลอไรตฯ์ ในแต่ละงวดนนัๆ และเมือผลการวิเคราะห์สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ์             

ผา่นคุณลกัษณะเฉพาะในขอ้ 4.2 ทางผูข้ายจะตอ้งเตรียมอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นการสูบถ่ายขึนถงัเก็บ

ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา  เมือทาํการสูบถ่ายขึนถงัเก็บของการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาเกาะคา แลว้ใหผู้ข้ายนาํถงัสาํรองกลบัคืนไปได ้ และรายงานผลการวิเคราะห์สารละลายโซเดียม

ไฮโปคลอไรต ์ทางผูซื้อจะตอ้งไดรั้บรายงานฉบบัจริงเท่านนั 
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     8.3  ผูข้ายตอ้งจดัให้มีการทาํประกนัภยัการขนส่งสารเคมี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรืองการ   

ประกนัภยัความเสียหายจากการขนส่งวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2549 

    8.4  ผูข้ายตอ้งส่งมอบสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตพ์ร้อมเอกสารประกอบการส่งมอบทุกครัง ดงันี  

           8.4.1 ใบรับรองว่าสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ทีส่งมอบ เป็นชนิดทีสามารถใชใ้นกระบวนการ

ผลิต นําประปาเพือการบริโภคได้อย่างปลอดภัยและใบรับรองการวิเคราะห์ (Certificate of 

Analysis ;COA) ต้องมีรายการวิเคราะห์ตามขอ้ 4.2 โดยใบรับรองนีจะตอ้งออกโดยหน่วยงาน

ของรัฐหรือบริษทัเอกชนทีไดรั้บรองมาตรฐานสากล  

           8.4.2 เอกสารความปลอดภยั (Material safety Data Sheet ; MSDS)ของสารทีส่งมอบและ MSDS นี       

จะตอ้งจดัทาํโดยบริษทัผูผ้ลิต  

    8.5  ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ติดต่อกนัตามจาํนวนทีกาํหนดตามสถานทีที

การ  ประปาส่วนภูมิภาคเขต 9แจง้ไวใ้นแผนการส่งมอบ 

   8.6 ในกรณีทีผูจ้ะขายไม่สามารถส่งมอบสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตฯ์ ตามเวลาทีกาํหนดในแผนการ

ส่ง มอบ  หรือส่งมอบได้ไม่ครบตามจาํนวน ผูจ้ะขายจะตอ้งชาํระค่าปรับให้ผูจ้ะซือเป็นรายวนั ใน

อตัราร้อยละ 0.2  ของราคาสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ทียงัไม่ไดรั้บมอบ นับแต่วนัถดัจากวนั

ครบกาํหนดตามสัญญา จนถึงวนัทีผูจ้ะขาย ไดน้าํสิงของมาส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้ะซือจนถูกตอ้งครบถว้น

แลว้  การชาํระ  ค่าปรับ ดงักล่าวไม่ทาํให้ผูจ้ะขายพน้ความรับผิดชอบในความเสียหายทีทาํให ้ ผูจ้ะ

ซือไม่มีสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ์ในการผลิตนาํประปา 

   8.7  การส่งมอบสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตฯ์ ทีเกินกาํหนดระยะเวลาส่งมอบตามแผนการส่งมอบ         

ผูจ้ะขายจะตอ้งแจง้ เป็นหนังสือให้ผูจ้ะซือ ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการของผูจ้ะซือ ไปยงั  

กปภ.ข.9 

 

9. วงเงนิในการจดัซือ 

ใชง้บประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9   เป็นเงิน  1,168,960.- (เงินหนึงลา้นหนึงแสนหกหมืน

แปดพนัเกา้ร้อยหกสิบบาทถว้น)  (รวมภาษีมลูค่าเพิม) 

 

 

10.  การเสนอราคา 

ในการเสนอราคา ผู ้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขันตํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครังละ  

2,000.00 บาท จากวงเงินเริมต้นในการประมูล  และการเสนอลดราคาครังถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคา 

ครังละไม่นอ้ยกว่า 2,000.00 บาท จากราคาครังสุดทา้ยทีเสนอลดแลว้ 

 

 

   *********************************************** 


