
                                                  

 

 

 

ร�างเอกสารประกาศประกวดราคาซ้ือฯ 
ประกาศการประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 เลขท่ี กปภ.ข.10 ปซ.00/2560 

               เรื่อง  ประกวดราคาซ้ือคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท�อละ 100 กิโลกรัม จํานวน 1,618 ท�อ 
               ด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2(e-Auction)  

…………………………………….. 
               การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10)  มีความประสงค2จะประกวดราคาซ้ือคลอรีนเหลว 
ขนาดบรรจุท�อละ 100 กิโลกรัม จํานวน 1,618 ท�อ ด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2(e-Auction)  

ผู.มีสิทธิเสนอราคาจะต.องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ 
 1. เปBนผู.มีอาชีพขายพัสดุท่ีประมูลซ้ือด.วยระบบอิเล็กทรอนิกส2ดังกล�าว 
 2. ไม�เปBนผู.ท่ีถูกระบุชื่อไว.ในบัญชีรายชื่อผู.ท้ิงงานของทางราชการ และได.แจ.งเวียนชื่อแล.ว หรือ
ผู.ขายท่ี กปภ. บอกเลิกสัญญา 
 3. ไม�เปBนผู.ได.รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ.มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว.นแต�รัฐบาลของผู.
ประสงค2จะเสนอราคาได.มีคําสั่งให.สละสิทธิ์ความคุ.มกันเช�นว�านั้น 
 4. ไม�เปBนผู.มีผลประโยชน2ร�วมกันกับผู.ประสงค2จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข.าเสนอราคาให.แก� กปภ. ณ 
วันประกาศ ประกวดราคา และไม�เปBนผู.มีผลประโยชน2ร�วมกันระหว�างผู.ประสงค2จะเสนอราคากับผู.ให.บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส2  ณ วันประกาศประมูลซ้ือด.วยระบบอิเล็กทรอนิกส2  หรือไม�เปBนผู.กระทําการอันเปBน
การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม ในการประกวดราคาซ้ือครั้งนี้ 
                    5. นิติบุคคลท่ีจะเข.าเปBนคู�สัญญา(ผู.เสนอราคา)ต.องไม�อยู�ในฐานะเปBนผู.ไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต.องครบถ.วนในสาระสําคัญ 
  6. นิติบุคคลท่ีจะเข.าเปBนคู�สัญญา(ผู.เสนอราคา)กับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได.ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ.าง
ด.วยระบบอิเล็กทรอนิกส2(e-Government Procurement : e-GP) ต.องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส2ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต2ศูนย2ข.อมูลจัดซ้ือจัดจ.าง 
                 7. คู�สัญญา(ผู.ประสงค2จะเสนอราคา)ต.องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว.นแต�การจ�ายเงินแต�
ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเปBนเงินสดก็ได. 
 กําหนดย่ืนเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี..........-.................. 
ระหว�าง เวลา..........-.........น. ถึงเวลา..........-.........น. ณ ห�องรับซองประกวดราคา การประปาส�วนภูมิภาค
เขต 10 ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิได�รับการคัดเลือกให�เข�าเสนอราคา ในวันท่ี.................-.........................(แจ�งทาง
โทรสารเป7นรายตัว) และลงทะเบียนเพ่ือรับรหัสผ�าน(Password)  ในวันประกวดราคาวันท่ี.........-............. เวลา 
………-……. น. (หากไม�มาตามกําหนดจะไม�มีสิทธิเสนอราคาและจะถูกริบหลักประกันซอง) 
       ประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ในวันท่ี..................-............  เวลา.............-......... น. 
และประกาศผลผู�ชนะการประกวดราคา ในวันท่ี........-.................. 
 

                 สถานท่ีเสนอราคาอาจเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม หากมีผู�ย่ืนเสนอราคาจํานวน
มากกว�าจํานวนห�องเสนอราคา ท้ังนี้ขอให�ดูรายละเอียดสถานท่ีเคาะราคาตามท่ีแจ�งให�ทราบในใบขอแจ�ง
กําหนด วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา ตามแบบ บก.005 เป7นหลัก 

                                                                                              2/ผู.สนใจ.....….. 
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 ผู�สนใจติดต�อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ในราคาชุดละ 
………….-บาท (ค�าเอกสาร.............- บาท ภาษีมูลค�าเพ่ิม................- บาท) ได�ท่ีงานพัสดุฯ การประปาส�วน
ภูมิภาคเขต 10 ระหว�างวันท่ี.......................ถึงวันท่ี........................... ในวันและเวลาทําการ ผู�ซ้ือเอกสารฯ 
ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เม่ือชําระเงินแล�ว กปภ.ข.10 จะไม�คืนให� ยกเว�นกรณีท่ี  กปภ.ข.10 ยกเลิก
โครงการ หรือสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ทางโทรศัพท หมายเลข 088-2783537 ในวันและเวลาราชการ 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี                     พ.ศ. 
 
 

               (                                  ) 
                  ผู�อํานวยการการประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3/เอกสาร................... 

 
 



 
    

 
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 เลขท่ี กปภ.ข.10 ปซ...../2560 
การจัดซ้ือคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท�อละ 100 กิโลกรัม จํานวน 1,618 ท�อ 

ด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2(e-Auction) ตามประกาศการประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 ลงวันท่ี           
-------------------------------------------------------- 

 

                    การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า “กปภ.ข.10” มีความประสงค2จะประกวด
ราคาซ้ือคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท�อละ 100 กิโลกรัม จํานวน 1,618 ท�อ ด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2          
(e-Auction) ให.แก�การประปาส�วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ซ่ึงท่ีจะซ้ือนี้ต.องเปBนของแท. ของใหม�ไม�เคยใช.งานมา
ก�อน ไม�เปBนของเก�าเก็บ อยู�ในสภาพท่ีจะใช.งานได.ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว.ในเอกสาร
ประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ฉบับนี้  โดยมีข.อแนะนําและข.อกําหนด ดังต�อไปนี้ 

 

 1. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร�างขอบเขตของงาน (TOR)              -     หน.า 
1.2  แบบใบยื่นข.อเสนอการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2  -     หน.า 
1.3  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2                 -     แผ�น 
1.4  แบบสัญญาซ้ือขาย                                                               -    หน.า 
1.5  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1)  หลักประกันซอง 
(2)  หลักประกันสัญญา 

1.6  บทนิยาม  
(1)  ผู.ประสงค2จะเสนอราคาหรือผู.มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน2ร�วมกัน 
(2)  การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม   

1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
(1)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  1 
(2)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี  2 

2. คุณสมบัติของผู�ประสงค จะเสนอราคา 
 2.1 ผู.ประสงค2จะเสนอราคาต.องเปBนผู.มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส2 
 2.2 ผู.ประสงค2จะเสนอราคาต.องไม�เปBนผู.ท่ีถูกระบุชื่อไว.ในบัญชีรายชื่อผู.ท้ิงงานของทางราชการ 

และได.แจ.งเวียนชื่อแล.ว หรือไม�เปBนผู.ท่ีได.รับผลของการสั่งให.เปBนนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปBนผู.ท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

 
 
 
 
 
 

                                                                                              4/2.3 ผู.ประสงค2จะ...... 
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2.3  ผู.ประสงค2จะเสนอราคาต.องไม�เปBนผู.มีผลประโยชน2ร�วมกันกับผู.ประสงค2จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต.องไม�เปBนผู.มีผลประโยชน2ร�วมกันระหว�างกับผู.ให.บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส2 ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 หรือไม�เปBนผู.กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเปBนธรรม ตามข.อ 1.6 

2.4 ผู.ประสงค2จะเสนอราคาต.องไม�เปBนผู.ได.รับเอกสิทธิ์หรือความคุ.มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอม
ข้ึนศาลไทย เว.นแต�รัฐบาลของผู.ประสงค2จะเสนอราคาได.มีคําสั่งให.สละสิทธิ์และความคุ.มกันเช�นว�านั้น 

2.5 เปBนผู.ผลิตหรือตัวแทนจําหน�ายผลิตภัณฑ2ท่ีเสนอ ซ่ึงได.รับการแต�งต้ังจากบริษัทท่ีผู.ผลิต 
หรือตัวแทนจําหน�ายผลิตภัณฑ2ในประเทศหรือเคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีท่ีจะจัดซ้ือ ให.แก�หน�วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชน อย�างน.อย 1 สัญญา โดยแนบหลักฐานการแต�งต้ังหรือสัญญาขาย
สารเคมีให.แก�หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนแล.วแต�กรณี มาในวันยื่นซองเอกสารการ
ประกวดราคาด.วย  
         2.6 นิติบุคคลท่ีจะเข.าเปBนคู�สัญญา(ผู.เสนอราคา)ต.องไม�อยู�ในฐานะเปBนผู.ไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต.องครบถ.วนในสาระสําคัญ 
        2.7 นิติบุคคลท่ีจะเข.าเปBนคู�สัญญา(ผู.เสนอราคา)กับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได.ดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจ.างด.วยระบบอิเล็กทรอนิกส2(e-Government Procurement : e-GP) ต.องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส2ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต2ศูนย2ข.อมูลจัดซ้ือจัดจ.าง 
    2.8 คู�สัญญา(ผู.ประสงค2จะเสนอราคา)ต.องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว.นแต�การ
จ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเปBนเงินสดก็ได. 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู.ประสงค2จะเสนอราคาต.องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปBน 2 ส�วน คือ  
3.1  ส�วนท่ี 1 อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู.ประสงค2จะเสนอราคาเปBนนิติบุคคล 
• ห.างหุ.นส�วนสามัญหรือห.างหุ.นส�วนจํากัด ให.ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บัญชีรายชื่อหุ.นส�วน ผู.จัดการ ผู.มีอํานาจควบคุม (ถ.ามี) พร.อมรับรองสําเนาถูกต.อง 
• บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให.ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณห2สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู.จัดการ ผู.มีอํานาจควบคุม (ถ.ามี) และบัญชีผู.ถือหุ.นรายใหญ� พร.อม
รับรองสําเนาถูกต.อง 

(2)  ในกรณีผู.ประสงค2จะเสนอราคาเปBนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล 
ให.ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู.นั้น สําเนาข.อตกลงท่ีแสดงถึงการเข.าเปBนหุ.นส�วน (ถ.ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู.เปBนหุ.นส�วน พร.อมท้ังรับรองสําเนาถูกต.อง 

(3)  ในกรณีผู.ประสงค2จะเสนอราคาเปBนผู.ประสงค2จะเสนอราคาร�วมกันในฐานะเปBนผู.
ร�วมค.า ให.ยื่นสําเนาสัญญาของการเข.าร�วมค.า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู.ร�วมค.า และในกรณีท่ี
ผู.เข.าร�วมค.าฝ`ายใดเปBนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย ก็ให.ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู.ร�วมค.าฝ`ายใดเปBนนิติ
บุคคล ให.ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว.ใน (1) 

(4)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม   
(5)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได.ยื่นตามแบบในข.อ 1.7(1) 
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3.2  ส�วนท่ี  2  อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
(1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข.อ 4.3 
(2)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 โดยต.องลงนามพร.อม

ประทับตรา(ถ.ามี) 
(3)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปaดอากรแสตมปbตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู.ประสงค2จะเสนอ

ราคามอบอํานาจให.บุคคลอ่ืนทําการแทนพร.อมสําเนาทะเบียนบ.าน บัตรประจําตัวประชาชนของผู.มอบและผู.รับ
มอบอํานาจ                                                                                                

 (4)  หลักประกันซอง  ตามข.อ  5 
 (5)  หลักฐานท่ีระบุในคุณสมบัติของผู.ประสงค2จะเสนอราคาข.อ 2.5 
 (6)  หลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในคุณสมบัติทางเทคนิค  
 (7)  แบบใบยื่นข.อเสนอการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 ข.อ 1.2  
 (8)  บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได.ยื่น ตามแบบในข.อ 1.7(2) 

4. การเสนอราคา 
4.1  ผู.ประสงค2จะเสนอราคาต.องยื่นข.อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว.ในเอกสารประกวดราคา

ซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือด.วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส2นี้ โดยไม�มี
เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต.องกรอกข.อความให.ถูกต.องครบถ.วน ลงลายมือชื่อของผู.ประสงค2จะเสนอราคาให.
ชัดเจน   
                       4.2  ผู.ประสงค2จะเสนอราคาจะต.องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น.อยกว�า 120 วัน นับแต�วัน
ยืนยันราคาสุดท.าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู.ประสงค2จะเสนอราคาหรือผู.มิสิทธิเสนอราคาจะต.องรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนเสนอไว. และจะถอนการเสนอราคามิได. 

4.3 ผู�ประสงค จะเสนอราคาจะต�องกําหนดเวลาส�งมอบพัสดุ ตามแผนการส�งมอบแนบ
ท�าย ท่ี กปภ.ข.10 กําหนด 

4.4 ผู.ประสงค2จะเสนอราคาจะต.องส�งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะและตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ ไปพร.อมเอกสารส�วนท่ี 1 และเอกสารส�วนท่ี 2 เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล�าวนี้ กปภ. จะยึดไว.เปBนเอกสารของทางราชการ  

สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให.พิจารณา หากเปBนสําเนารูปถ�ายจะต.องรับรองสําเนาถูกต.อง  
โดยผู.มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค2จะขอดูต.นฉบับ    
แค็ตตาล็อก ผู.ประสงค2จะเสนอราคาจะต.องนําต.นฉบับมาให. คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน 

4.5  ก�อนยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 ผู.ประสงค2จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร�างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให.ถ่ีถ.วนและเข.าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสีย
ก�อนท่ีจะตกลงยื่นข.อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 

4.6  ผู.ประสงค2จะเสนอราคาจะต.องยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส2 จ�าหน.าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว.ท่ีหน.าซองว�า 
“เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 เลขท่ี กปภ.ข.10 ปซ.../
2560” ยื่นต�อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี..........-...... ตั้งแต�เวลา.....-..........น. ถึงเวลา 
.........-.....น. ณ ห�องรับซองประกวดราคา การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 

 เม่ือพ�นกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แล�ว จะไม�
รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
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คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู.ประสงค2จะเสนอราคา

แต�ละรายว�าเปBนผู.ประสงค2จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน2ร�วมกันกับผู.ประสงค2จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปBนผู.มี             
ผลประโยชน2ร�วมกันระหว�างผู.ประสงค2จะเสนอราคากับผู.ให.บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส2ตามข.อ 1.6(1) ณ 
วันประกาศประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2หรือไม� พร.อมท้ังตรวจสอบข.อเสนอตามข.อ 3.2 และ
แจ.งผู.เสนอราคาแต�ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย2 ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมี
หลักฐานว�า ผู.ประสงค2จะเสนอราคารับทราบแล.ว 

หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาว�า ก�อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด.วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส2ว�า มีผู.ประสงค2จะเสนอราคาหรือผู.มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเปBนธรรมตามข.อ 1.6(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู.ประสงค2จะเสนอราคาหรือผู.มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปBนผู.มีสิทธิเสนอราคา และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู.ประสงค2จะเสนอราคารายนั้น ผู.มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล�าวเปBนผู.ท้ิงงาน 

ผู.ประสงค2จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านการคัดเลือกเบ้ืองต.น เพราะเหตุเปBนผู.ประสงค2จะเสนอราคาท่ี
มีผลประโยชน2ร�วมกันกับผู.ประสงค2จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปBนผู.มีผลประโยชน2ร�วมกันระหว�างผู.ประสงค2จะ
เสนอราคากับผู.ให.บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส2 ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 
หรือเปBนผู.ประสงค2จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม หรือเปBนผู.
ประสงค2จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านคุณสมบัติทางด.านเทคนิค อาจอุทธรณ2คําสั่งดังกล�าวต�อหัวหน.าหน�วยงานท่ีจัดหา
พัสดุภายใน 3 วัน นับแต�วันท่ีได.รับแจ.งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ2ของหัวหน.า
หน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุให.ถือเปBนท่ีสุด 

หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาว�า กระบวนการเสนอราคาซ้ือด.วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส2ประสบข.อขัดข.องจนไม�อาจดําเนินการต�อไปให.แล.วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว. คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให.ผู.แทนผู.มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต�อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเม่ือแก.ไขข.อขัดข.องแล.ว จะให.ดําเนินการกระบวนการเสนอราคาต�อไปจากข้ันตอนท่ีค.างอยู�ภายในเวลา
ของการเสนอราคาท่ียังเหลือก�อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาแต�ต.องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว.นแต�คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว�ากระบวนการเสนอราคาจะไม�แล.วเสร็จได.โดยง�าย หรือขัดข.อง
ไม�อาจแก.ไขได. ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด วัน เวลา 
และสถานท่ี เพ่ือเริ่มต.นกระบวนการเสนอราคาใหม� โดยจะแจ.งให.ผู.มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู�ในสถานท่ีนั้น
ทราบ                                                                 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว�างการประกวด
ราคาฯ  เพ่ือให.การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน2สูงสุดต�อ กปภ. 

4.8  ผู.ประสงค2จะเสนอราคาท่ีได.รับการคัดเลือกให.เปBนผู.มีสิทธิเสนอราคาจะต.องปฏิบัติ  
ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว.ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือด.วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส2 ท่ีได.ยื่นมาพร.อมกับซองข.อเสนอทางเทคนิค 

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จะต�องเริ่มต�น
ท่ี 4,657,089.40 บาท(รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) 
             (3) ราคาท่ีเสนอจะต.องเปBนราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม,ภาษีอ่ืนๆ(ถ.ามี),ค�าขนส�งและ
ค�าใช.จ�ายท้ังปวงไว.ด.วยแล.ว  

     (4) ผู.มีสิทธิเสนอราคาหรือผู.แทนจะต.องมาลงทะเบียนเพ่ือเข.าสู�กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

 
7/5 ผู.มีสิทธ.ิ...... 
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(5) ผู.มีสิทธิเสนอราคาหรือผู.แทนท่ีมาลงทะเบียนแล.ว ต.อง LOG IN เข.าสู�ระบบ 
                           (6) ผู�ประสงค จะเสนอราคาหรือผู�แทนท่ี LOG IN จะต�องดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จะต�องต่ํากว�าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต�องเสนอลดราคาข้ันต่ํา(Minimum Bid) ไม�น�อยกว�าครั้งละ 9,000.- บาท จากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต�องลดราคาครั้งละไม�น�อยกว�า 9,000.- บาท จาก
ราคาครั้งสุดท�ายท่ีเสนอลดแล�ว 

(7) ผู.มีสิทธิเสนอราคาหรือผู.แทนท่ี LOG IN แล.ว จะต.องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา
ท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 จะต.องตํ่ากว�าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

(8) ห.ามผู.มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล.ว
จะต.องยืนยันราคาต�อผู.ให.บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส2 ราคาท่ียืนยันจะต.องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

(9) ผู.มีสิทธิเสนอราคาท่ีได.รับคัดเลือกให.เปBนผู.ชนะการเสนอราคา ต.องรับผิดชอบ
ค�าใช.จ�ายในการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส2และค�าใช.จ�ายในการเดินทางของผู.ให.บริการให.บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส2 ท้ังนี้จะแจ.งให.ทราบในวันเสนอราคา 

(10) ผู.มีสิทธิเสนอราคาจะต.องมาเสนอราคา ในวันท่ี........-....... ตั้งแต�เวลา.....-........ 
น. เป7นต�นไป ท้ังนี้ จะแจ�งนัดหมายตามแบบแจ�งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา(บก.005) ให�ทราบต�อไป 

(11) กปภ. จะยึดหลักประกันซองของผู.มีสิทธิเสนอราคาในกรณีดังต�อไปนี้ 
 (11.1) ผู.มีสิทธิเสนอราคาไม�ส�งผู.แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข.าสู�กระบวนการเสนอ

ราคา ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
 (11.2) ผู.มีสิทธิเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแล.วไม� LOG IN เข.าสู�ระบบ 
 (11.3) ผู.มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล.ว แต�ไม�มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด

เง่ือนไข  ท่ีกําหนดโดยการเสนอราคาสูงกว�า หรือเท�ากับราคาเริ่มต.นการประมูล 
 (11.4) ผู.มีสิทธิเสนอราคาไม�ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท.าย

ในการเสนอราคา 
5. หลักประกันซอง 

ผู.ประสงค2จะเสนอราคาต.องวางหลักประกันซองพร.อมกับการยื่นซองข.อเสนอด.านเทคนิค
จํานวนเงิน 232,854.47 บาท(-เงินสองแสนสามหม่ืนสองพันแปดร�อยห�าสิบส่ีบาทส่ีสิบเจ็ดสตางค -) โดย
หลักประกันซองจะต�องมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต�วันย่ืนซองข�อเสนอทางด�านเทคนิค ครอบคลุมไป
จนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให�ใช�อย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 

   5.1 เงินสด 
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายแก�  “การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10” โดยเปBนเช็คลงวันท่ีท่ียื่น

ซองข.อเสนอทางด.านเทคนิคหรือก�อนหน.านั้นไม�เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
                       5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข.อ 
1.5(1) 

5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย2ท่ีได.รับอนุญาต ให.
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย2และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ซ่ึงได.แจ.งเวียนชื่อให.ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล.ว โดยอนุโลมให.ใช.ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข.อ 
1.5(1) 

      5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู.ประสงค2จะขอใช.พันธบัตรรัฐบาลต.องไปจดทะเบียนในการใช.
เปBนหลักประกันท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยก�อน จึงจะนํามาใช.เปBนหลักประกันสัญญาได. 
 

8/หลักประกัน....….. 
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หลักประกันซองตามข.อนี้ กปภ. จะคืนให.ผู.ประสงค2จะเสนอราคาหรือผู.คํ้าประกันภายใน 15 
วัน นับถัดจากวันท่ีได.พิจารณาในเบ้ืองต.นเรียบร.อยแล.ว เว.นแต�ผู.ประสงค2จะเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว.ซ่ึงเสนอ
ราคาตํ่าสุด จะคืนให.ต�อเม่ือได.ทําสัญญาหรือข.อตกลง หรือเม่ือผู.ประสงค2จะเสนอราคาได.พ.นจากข.อผูกพันแล.ว 

การคืนหลักประกันซองไม�ว�ากรณีใดๆ จะคืนให.โดยไม�มีดอกเบ้ีย                                                    
6. หลักเกณฑ และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา 

6.1 ในการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2นี้ กปภ.จะพิจารณาตัดสินด�วย
ราคารวมเป7นเกณฑ  

6.2 หากผู.ประสงค2จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต.องตามข.อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม�ถูกต.อง หรือไม�ครบถ.วนตามข.อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ไม�
ถูกต.องตามข.อ 4 แล.ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม�รับพิจารณาข.อเสนอของผู.ประสงค2จะเสนอราคารายนั้น 
เว.นแต�เปBนข.อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน.อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือ ด.วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเปBนประโยชน2ต�อ 
กปภ. เท�านั้น 

6.3 กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม�พิจารณาราคาของผู.ประสงค2จะเสนอราคาโดยไม�มีการผ�อนผัน ใน
กรณีดังต�อไปนี้ 

(1) ไม�ปรากฏชื่อผู.ประสงค2จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู.รับเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ของ 
กปภ. 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือด.วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ท่ีเปBนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให.เกิดความได.เปรียบเสียเปรียบแก�ผู.ประสงค2จะเสนอ
ราคารายอ่ืน                                                             

6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 หรือในการทําสัญญา  
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิให.ผู.ประสงค2จะเสนอราคาชี้แจงข.อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข.อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข.องกับผู.ประสงค2จะเสนอราคาได. กปภ. มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสม หรือไม�ถูกต.อง 

6.5  กปภ. ทรงไว.ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ัง 
หมดก็ได.  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 โดยไม�พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได. สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน2ของ กปภ. เปBนสําคัญ และให.ถือว�าการตัดสินของ กปภ. เปBนเด็ดขาด ผู.ประสงค2จะเสนอราคาหรือผู.มี
สิทธิเสนอราคาจะเรียกร.องค�าเสียหายใดๆ มิได. รวมท้ัง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส2 และลงโทษผู.มีสิทธิเสนอราคาเปBนผู.ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเปBนผู.มีสิทธิเสนอราคาท่ีได.รับการคัดเลือก 
หรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได.ว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเปBนเท็จ หรือ
ใช.ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปBนต.น ในกรณีท่ีผู.ประสงค2จะเสนอราคาตํ่าสุดเสนอ
ราคาตํ่าจนคาดหมายได.ว�าไม�อาจดําเนินงานตามสัญญาได. คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ. จะให.ผู.เสนอ 
ราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให.เชื่อได.ว�า ผู.เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซ้ือด.วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ให.เสร็จสมบูรณ2 หากคําชี้แจงไม�เปBนท่ีรับฟkงได. กปภ. มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู.เสนอ
ราคารายนั้น 

 
9/6.6 ในกรณี……. 
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6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข.อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส2ว�า ผู.ประสงค2จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได.รับการคัดเลือกเปBนผู.มีสิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชน2
ร�วมกันกับผู.มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเปBนผู.มีผลประโยชน2ร�วมกันระหว�างผู.มีสิทธิเสนอราคากับผู.ให.บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส2 ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 หรือเปBนผู.มีสิทธิเสนอ
ราคาท่ีกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม ตามข.อ 1.6 กปภ. มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อ 
ผู.มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีสิทธิได.รับการคัดเลือกดังกล�าว  และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู.มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
เปBนผู.ท้ิงงาน  
                   7. การทําสัญญาซ้ือขาย 

7.1  ในกรณีท่ีผู.ชนะการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2 (ผู.ค.า) สามารถส�ง
มอบสิ่งของได.ครบถ.วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต�วันท่ีทําข.อตกลงซ้ือ กปภ. อาจจะพิจารณา
จัดทําข.อตกลงเปBนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข.อ 1.4 ก็ได. 

7.2  ในกรณีผู.ชนะการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ไม�สามารถส�งมอบ
สิ่งของ ได.ครบถ.วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือ กปภ. เห็นว�าไม�สมควรจัดทําข.อตกลงเปBนหนังสือ  
ตามข.อ 7.1 ผู.ชนะการประกวดราคาซ้ือด.วยระบบอิเล็กทรอนิกส2จะต.องทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญาดังระบุ 
ในข.อ 1.4 หรือในกรณีท่ี กปภ. ท่ีรวมกันประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ให.ผู.ชนะการประกวด
ราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ทําสัญญากับ กปภ.โดยตรงภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีได.รับแจ.งและ
จะต.องวางหลักประกันสัญญาเปBนจํานวนเงินเท�ากับร.อยละ 5 (5%)  ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาซ้ือด.วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2ได. ให. กปภ. ยึดถือไว.ในขณะทําสัญญา โดยใช.หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 

1.  เงินสด 
2.  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให.แก�  “การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10”  โดยเปBนเช็คลงวันท่ี

ท่ีทําสัญญา หรือก�อนหน.านั้นไม�เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
3.  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน

ข.อ 1.5(2) 
4.  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย2ท่ีได.รับอนุญาต

ให.ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย2และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศ
ไทย ซ่ึงได.แจ.งเวียนชื่อให.ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล.ว โดยอนุโลมให.ใช.ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข.อ 
1.5 (2) 

5.  พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู.ประสงค2จะขอใช.พันธบัตรรัฐบาลต.องไปจดทะเบียนใน
การใช.เปBนหลักประกันท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยก�อน จึงจะนํามาใช.เปBนหลักประกันสัญญาได. 

หลักประกันนี้จะคืนให. โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคู�สัญญาพ.นจาก
ข.อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล.ว 
          8.  อัตราค�าปรับ 

  ค�าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข.อ 10 จะคิดในอัตราร.อยละ 0.20%  ต�อวัน 
9.  การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 

  ผู.ชนะการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2  ซ่ึงได.ทําข.อตกลงเปBนหนังสือ 
หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข.อ 1.4 แล.วแต�กรณี จะต.องรับประกันความชํารุดบกพร�องของสิ่งของท่ี
ซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น�อยกว�า - เดือน นับถัดจากวันท่ีผู.ซ้ือได.รับมอบ โดยผู.ขายต.องรีบจัดการ
ซ�อมแซมแก.ไขให.ใช.การได.ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันท่ีได.รับแจ.งความชํารุดบกพร�อง 
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 10.  การจ�ายเงิน 
    กปภ. จะจ�ายเงินให.แก�ผู.ขาย เม่ือผู.ขายได.ส�งมอบถูกต.องครบถ.วนตามรายละเอียดท่ี

กําหนดทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับได.ทําการตรวจรับเรียบร.อยแล.ว 
          11. ข�อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

11.1  เงินค�าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได.มาจากเงินงบประมาณปm  2560 และในการชําระ
เงิน การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 จะชําระโดยวิธีโอนเงินเข.าบัญชีเงินฝากของผู.ขายหรือผู.รับโอนสิทธิแล.วแต�
กรณี ซ่ึงเจ.าของบัญชีต.องเปBนผู.รับภาระค�าธรรมเนียมหรือค�าบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการโอนเงินท่ีธนาคารผู.โอน
เงินเรียกเก็บ และยินยอมให.การหักเงินบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล�าว 

 การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต�อเม่ือ  กปภ. ได�รับอนุมัติเงินแล�วเท�านั้น 
11.2  เม่ือ กปภ. ได.คัดเลือกผู.ประสงค2จะเสนอราคารายใดให.เปBนผู.ขาย และได.ตกลงซ้ือ

สิ่งของตามการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2แล.ว ถ.าผู.ขายจะต.องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข.า
มาจากต�างประเทศ และของนั้นต.องนําเข.ามาโดยทางเรือในเส.นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให.บริการรับ
ขนได.ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู.ประสงค2จะเสนอราคาซ่ึงเปBนผู.ขายจะต.องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว�าด.วยการส�งเสริมพาณิชย2นาวี ดังนี้ 

11.3  เม่ือ กปภ. ได.คัดเลือกผู.ประสงค2จะเสนอราคารายใดให.เปBนผู.ขาย และได.ตกลงซ้ือ
สิ่งของตามการประกวดราคาซ้ือด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2แล.ว  ถ.าผู.ขายจะต.องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข.า
มาจากต�างประเทศ และของนั้นต.องนําเข.ามาโดยทางเรือในเส.นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให.บริการรับ
ขนได.ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู.ประสงค2จะเสนอราคาซ่ึงเปBนผู.ขายจะต.องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว�าด.วยการส�งเสริมพาณิชย2นาวี ดังนี้ 

(1)  แจ.งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าวเข.ามาจากต�างประเทศ ต�อกรมเจ.าท�า
ภายใน 7 วัน  นับต้ังแต�วันท่ีผู.ขายสั่งหรือซ้ือของมาจากต�างประเทศ เว.นแต�เปBนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว.นให.บรรทุกโดยเรืออ่ืนได. 

(2)  จัดการให.สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับ
เรือไทยจากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว.นแต�จะได.รับอนุญาตจากกรมเจ.าท�าให.บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใช�เรือไทย  ซ่ึงจะต.องได.รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปBนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว.นให.บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)  ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู.ขายจะต.องรับผิดตามกฎหมายว�าด.วยการ
ส�งเสริมการพาณิชย2นาวี 

11.4  ผู.ประสงค2จะเสนอราคา ซ่ึงได.ยื่นเอกสารประกวดราคาด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2
ต�อ กปภ. แล.ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได. และเม่ือได.รับการคัดเลือกให.เข.าเสนอราคาแล.วต.อง
เข.าร�วมเสนอราคาด.วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส2  ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในข.อ 4.7(3) (4) และ (5) มิฉะนั้น 
กปภ. จะริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร.องให.ชดใช.ความเสียหายอ่ืน (ถ.ามี) รวมท้ังอาจ
พิจารณาให.เปBนผู.ท้ิงงานได. หากมีพฤติกรรมเปBนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม 

11.5  ผู.ประสงค2จะเสนอราคาซ่ึง กปภ. ได.คัดเลือกแล.ว ไม�ไปทําสัญญาหรือข.อตกลงภายใน
เวลาท่ี กปภ. กําหนด ดังระบุไว.ในข.อ 7  กปภ. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร.องจากผู.ออกหนังสือคํ้าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร.องให.ชดใช.ความเสียหายอ่ืน (ถ.ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให.เปBนผู.ท้ิงงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 

 
11/11.6 กปภ..…… 
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11.6  กปภ. สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก.ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือข.อกําหนดในแบบสัญญาให.เปBนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ.ามี) 

 
 
 

                                                   การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 
                                                   วันท่ี                 พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 

                                               (                              ) 
                                                ผู.อํานวยการการกองบริหารท่ัวไป 
                                               การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 

                                            หัวหน.าเจ.าหน.าท่ีพัสดุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 



 
 
                                                                                                                                                                      

                      
       

      
 


