
 

 

 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขท่ี  กจห. .............../2560 
  เรื่อง  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ส านักงานใหญ่   

                               การประปาส่วนภูมิภาค  ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction) 
--------------------------- 

 

  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษา 
ความสะอาด ส านักงานใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาค  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction) 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
  2..ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ 
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  3..ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4..ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานดูแลรักษาความสะอาด 
และต้องเป็นผู้ที่มีผลงานดูแลรักษาความสะอาด หรืองานลักษณะเดียวกันนี้ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ซึ่งผลงานนี้ ผู้เสนอ
ราคาต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ที่ กปภ.เชื่อถือ (กรณีเป็นผลงานของเอกชนต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงาน
นั้น   จากกรมสรรพากรแนบด้วย) โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นส าเนาหนังสือรับรองผลงานมาแสดง 
         6..บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู ่สัญญาต้องไม่อยู ่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  7..บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   8..คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
        ก าหนดดูสถานที่ในวันที.่................................ ๒๕60 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. 
ณ การประปาส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ 
  การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่   ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาที่จะไปดู
สถานที่ด้วยตนเอง และ/หรือจะดูสถานที่หรือไม่ก็ได้โดย กปภ. จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ทราบสถานที่
ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ อย่างดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความ    
รับผิด และ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ กปภ. ในภายหลังไม่ได้       

                                                           
๒/ก าหนดยื่น... 

 



   
 
            - ๒ - 
 
 
  ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที ่...................... 2560   
ระหว่างเวลา  9.30 น. ถึงเวลา  10.30 น. ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ ส านักงานใหญ่  
การประปาส่วนภูมิภาค และก าหนดเสนอราคาในวันที่                   2560 ตั้งแต่เวลา............................น. 

        ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ
2,140.-บาท (ค่าเอกสาร 2,000.-บาท  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 140.-บาท) ได้ที่กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค  
ระหว่างวันที่ …………………… 2560.ถึงวันที่ ………….……… 2560.ในวันท าการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00  น.           
ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อช าระเงินแล้ว กปภ. จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่  กปภ. 
ยกเลิกโครงการ  
  ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 2551 – 812๑ - ๒๖ ในวันและ
เวลาท าการ     
 
       ประกาศ   ณ   วันที่                              พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

              (นายวรวุฒิ  เป้าศิลา) 
           ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2) ปฏิบัติงานแทน 
         ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค



 
 
                                                      
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ กจห. …………/2560 
งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ส านักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขท่ี กจห……...../2560 ลงวันที่ ………................ พ.ศ. 2560 

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

  การประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กปภ.”  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา 
ดูแลรักษาความสะอาด  ส านักงานใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาค  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)      
ณ ส านักงานใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาค  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้  
 
 

  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
            1.1  ขอบเขตของงานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด 
            1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
        1.4  แบบสัญญาจ้าง 
        1.5  แบบหนังสือค้ าประกัน 

       (1) หลักประกันซอง 
       (2) หลักประกันสัญญา 

   1.6  บทนิยาม 
          (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
          (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   

      1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
          (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 

      (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
                                       ..............................ฯลฯ..............................................  

 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
       2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
       2.2.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
                          2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.๗ (๒)        
                         
                                                                                                     2./2.4 ผู้ประสงค์... 
 
 

 



           - ๒ – 
 

       2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธ  
ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
       2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานดูแลรักษา      
ความสะอาด และต้องเป็นผู้ที่มีผลงานดูแลรักษาความสะอาด หรืองานลักษณะเดียวกันนี้  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี        
ซึ่งผลงานนี้ ผู้เสนอราคาต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่ กปภ.เชื่อถือ (กรณีเป็นผลงานของเอกชนต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจน
หลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบด้วย) โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
ผลงานมาแสดง 
       2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
       2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
       2.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
   3.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

   (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัด  หรือ  บริษัทมหาชน จ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล   
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ี
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น 
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

(4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
    (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.๘ (1)  
       3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี 

 (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอ 
ราคา  มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน 

 (3)  หลักประกันซอง  ตามข้อ 5 
 

3/(4) เอกสารหลักฐาน... 
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 (4)  เอกสารหลักฐานตามขอบเขตของงาน (TOR ข้อ 3.5) 
 (5)  ตารางรายละเอียดการเสนอราคาค่าแรงงานและค่าอุปกรณ์ 
 (6)  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
 (7)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 (8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.๘ (๒)   

       

4.  การเสนอราคา 
 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
          4.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...120..วัน  นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้          

      4.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาจ้าง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน ๒๕60  ถึงวันที่  ๓1 พฤษภาคม ๒๕62   

      4.๔.ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา  ควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้ง หมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                          4.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  กจห .….. . ../2560”ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่...................... 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง10.30 น.       
ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ ส านักงานใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาค 

              เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการประกวดราคา  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.๗ (1)  
ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2  
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.๗ (2) คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  
รายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และ กปภ . จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
 
 

4/ผู้ประสงค์... 
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  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  
3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา 
ให้ถือเป็นที่สุด 
                          
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและก าหนดวัน
เวลาและสถานที่ เพื่อเริ ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู ้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ใน
สถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ  ระหว่างการประกวด 
ราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ. 
       4.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
    (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
    (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้อง 
เริ่มต้นที่  12,161,842.56  บาท   

    (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

 (4)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน  จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ 
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

 (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว  ต้อง  LOG IN  เข้าสู่ระบบ  
    (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN  แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ  และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๒๐,๐๐๐.- บาท  จากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.- บาท  
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
    (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แล้ว  จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
    (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย    
ในการให้บริการเสนอราคา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้ง   
ให้ทราบในวันเสนอราคา 

5/(9) ผู้มีสิทธิ... 
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    (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่.................... 2560 ตั้งแต่เวลา
................... น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้  จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)     
ให้ทราบต่อไป 
    (10)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2555  เป็นต้นไป 
    
        

5. หลักประกันซอง 
              ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  

จ านวน  ๖08,10๐.- บาท  (เงินหกแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ าประกัน ตั ้งแต่ว ันยื ่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ ้นสุดการยืนราคา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
        5.1  เงินสด 
        ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายแก่ กปภ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค 
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3  วันท าการของทางราชการ 
         5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุ  
ในข้อ 1.6(1)  

     5.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ 
ในข้อ 1.6(1) 
       5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ. จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด 
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
        6.1  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  กปภ . จะพิจารณาตัดสิน 
ด้วยราคารวม เป็นเกณฑ์ตัดสิน 

6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ 
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ  กปภ. เท่านั้น 
 
 

6/6.3 กปภ.ขอสงวน... 
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 6.3  กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน  

ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ  
กปภ. 
     (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอ่ืน 
     

6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ หรือ 
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว 
ไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง 
        6.5  กปภ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ 
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา   
ทั้งนี้   เพ่ือประโยชน์ของทาง  กปภ. เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ  กปภ. เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะ 
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  มิได้ รวมทั้ง กปภ.  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล 
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

         ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ . จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง 
หลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  กปภ.  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอ 
ราคารายนั้น 
        6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (๒) กปภ. มีอ านาจที่จะตัด
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และ  กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

7.  การท าสัญญาจ้าง 
      ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ  1.๕  กับ  กปภ.  ภายใน..…7…..วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง 
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ..5….ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้  กปภ. ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
       7.1  เงินสด 

 7.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  กปภ.  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น 
ไม่เกิน 3  วันท าการของทางราชการ 
 

7/7.3 หนังสือ... 
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       7.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุ 
ในข้อ  1.6(2) 
       7.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินลงทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.๖ (2) 
       7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญา 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

8.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
     8.1  กปภ. จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น ๒๔ งวด โดย กปภ. จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้าง 

ได้ส่งมอบงานในแต่ละเดือน  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจเป็นการถูกต้องแล้ว  
       8.2  กปภ. จะช าระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง  ทั้งนี้  ผู้รับจ้าง 
ต้องน าส าเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี  แจ้ง กปภ. ก่อนวันท าสัญญา 
 

  9.  อัตราค่าปรับ 
              กปภ. จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
  

  10.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
       10.1   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ปีงบประมาณ 2560 

และผูกพันปีต่อไป 
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  กปภ. ได้รับอนุมัติเงินรายได้ปีงบประมาณ 2560 
แล้วเท่านั้น 
         10.2  เมื่อ  กปภ. ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการ
รับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 
        (1).แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ   
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

     (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ  
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์
นาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

     (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
 
 
 

8/10.3 ผู้ประสงค์... 
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       10.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อ กปภ. แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้  และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา 
แล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อ  4.๖ (4) (5) (6) และ (7)   
มิฉะนั้น  กปภ.  จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5  ของวงเงินที่จัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ 
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม 
 
       10.4  ผู้เสนอราคาซึ่ง กปภ. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่  
กปภ. ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7  กปภ. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  
และอาจพิจารณาเรียงร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบของ
ทางราชการ 
       10.5  กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสูด (ถ้ามี) 
 

  11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 

         ในระหว่างระยะเวลาด าเนินการ  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ 
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 

   การประปาส่วนภูมิภาค 
 
 

                                                        
      วันที่                         พ.ศ. 2560 

   
 


