
 
 

 

ร�างประกาศการประปาส�วนภูมิภาคเขต 1-…./2560 
เรื่อง จ�างอ�านมาตรด�วยเครื่องมืออ�านมาตรและบันทึกข�อมูลการใช�น้ําพร�อมคํานวณ/จัดพิมพ%ใบแจ�งค�าน้ํา โดย

เครื่องพิมพ%ชนิดพกพา (Mobile printer) และส�งใบแจ�งค�าน้ําให�ผู�ใช�น้ํา ในพ้ืนท่ีการประปาส�วนภูมิภาคสาขาพัทยา 
(ชั้นพิเศษ),การประปาส�วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง, การประปาส�วนภูมิภาคสาขาบ�านฉาง 
และการประปาส�วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ด�วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส% (e-Auction) 

------------------------------------------------- 
การประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค%จะว�าจ�างผู�รับจ�างอ�านมาตรด�วยเครื่องมืออ�านมาตร

และบันทึกข�อมูลการใช�น้ําพร�อมคํานวณ/จัดพิมพ%ใบแจ�งค�าน้ํา โดยเครื่องพิมพ%ชนิดพกพา (Mobile printer) และ
ส�งใบแจ�งค�าน้ําให�ผู�ใช�น้ํา เพ่ือให�บริการแก�ผู�ใช�น้ําของ กปภ.ในพ้ืนท่ีดังกล�าว ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส% 
(e-Auction) โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขตามข�อกําหนดขอบเขตของงาน (Term of reference: TOR) ท่ีแนบท�าย
ประกาศเชิญชวนและรายละเอียดท่ัวไป ดังต�อไปนี้ 
1. คุณสมบัติของผู&ประสงค'จะเสนอราคาและการย่ืนข&อเสนอ 

ผู�ประสงค%จะเสนอราคา ต�องจัดทําข�อเสนอโดยใช�ภาษาไทยเปMนหลัก ยกเว�นข�อกําหนดรายละเอียด 
(Specification) ของวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช�ท่ีเปMนภาษาต�างประเทศให�ใช�เปMนภาษาอังกฤษได� พร�อมท้ังต�องลง
ลายมือชื่อของผู�มีอํานาจและประทับตรา (ถ�ามี) ทุกแผ�น และหากมีการแก�ไขเพ่ิมเติมจะต�องมีลายมือชื่อผู�มี
อํานาจกํากับ และประทับตรา (ถ�ามี) ทุกครั้ง  

ข�อเสนอประกอบด�วย 2 ส�วน ผู�ประสงค%จะเสนอราคาจะต�องแยกข�อเสนอเปMน 2 ซอง คือ 
   ส�วนท่ี  1 (ซองท่ี 1) ข�อเสนอด�านคุณสมบัติของผู�ประสงค%จะเสนอราคา 
   ส�วนท่ี  2 (ซองท่ี 2) ข�อเสนอด�านเทคนิค 

1.1 ข�อเสนอด�านคุณสมบัติของผู�ประสงค%จะเสนอราคา 
ผู�ประสงค%จะเสนอราคาต�องยื่นเอกสารข�อเสนอด�านคุณสมบัติ ให�เปMนไปตามประกาศเชิญชวน และ ตามท่ี

กําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาจ�างฯ ข�อ 1 ในกรณีท่ีเปMนสําเนาเอกสารจะต�องรับรองสําเนาถูกต�องด�วย 
ผู�ประสงค%จะเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานแสดงให�เห็นว�าตนมีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ี

กําหนดไว� ดังต�อไปนี้ 
1.1.1 เปMนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือห�างหุ�นส�วนจํากัด หรือห�าง

หุ�นส�วนสามัญนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิมและมี
อาชีพรับจ�างงานท่ีประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส% ผู�ประสงค%จะเสนอราคา
ดังกล�าวจะต�องไม�เปMนผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการท่ีได�แจ�งเวียนชื่อ
แล�วและไม�มีพฤติกรรมใด ๆ ท่ีแสดงให�เห็นว�าเปMนผู�ท้ิงงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�า
ด�วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

1.1.2 มีทุนจดทะเบียนท่ีชําระค�าหุ�นแล�วก�อนวันยื่นข�อเสนอไม�ตํ่ากว�า 1 ล�านบาทและรายงานแสดง
งบการเงินจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาต (ถ�ามี) 

1.1.3 ผู�เสนอราคาเคยมีผลงานท่ีมีระยะเวลาไม�เกิน 5 ปZ นับจากวันยื่นข�อเสนอ  โดยมีมูลค�าโครงการฯ
ไม�น�อยกว�า 40% ของโครงการ (รวม Vat) ท่ีเสนอราคา 

1.1.4 ต�องไม�เปMนผู�มีผลประโยชน%ร�วมกันกับผู�ประสงค%จะเสนอราคารายอ่ืน หรือไม�เปMนผู�กระทําอัน
เปMนการขัดขวางการแข�งขันอย�างเปMนธรรม ในการยื่นข�อเสนอและการประมูลจ�างด�วยระบบ 

 
2/อิเล็กทรกนิกส%... 
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อิเล็กทรอนิกส% (e-auction) ครั้งนี้ โดย กปภ.จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม 

1.1.5 ในกรณีมอบอํานาจให�ผู�แทนยื่นข�อเสนอ ผู�ประสงค%จะเสนอราคาจะต�องแนบเอกสารการมอบ
อํานาจให�เปMนตัวแทนของนิติบุคคล หรือให�เปMนตัวแทนของแต�ละนิติบุคคล พร�อมป_ดอากร
แสตมป̀ตามท่ีกฎหมายกําหนดในการยื่นข�อเสนอดังกล�าว พร�อมท้ังแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนท่ีรับรองสําเนาถูกต�องของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจไปด�วย 

1.1.6 ผู�ประสงค%จะเสนอราคาจะต�องเปMนผู�มีชื่อในทะเบียนผู�ซ้ือเอกสารข�อเสนอ 
1.1.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปMนคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเปMนผู�ไม�แสดงบัญชีรายจ�าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
1.1.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปMนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส% (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียน ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส%ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต%ศูนย%ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

1.1.9 คู�สัญญาต�องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคารเว�นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้ง ซ่ึงมีมูลค�าไม�เกิน
สามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจรับจ�ายเปMนเงินสดก็ได� 

1.1.10 ผู�ประสงค%จะเสนอราคาต�องไม�เปMนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ให�เปMนไปตามตัวอย�าง
เอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส%ของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอม
ข้ึนศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�ประสงค%จะเสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�า
นั้น 

1.1.11 ผู�ประสงค%จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกให�เปMนผู�ชนะการประกวดราคาและทําสัญญากับ
การประปาส�วนภูมิภาค ต�องจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ�ายและยื่นต�อกรมสรรพากร ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ%และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับ
จ�ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปMนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ข�อท่ี 5 
ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑ%และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการ
รับจ�ายของโครงการท่ีบุคคลเปMนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข�อ 8 
ประกาศ ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2554 

1.2 ข�อเสนอด�านเทคนิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ให�ประกอบด�วย 
1.2.1 บทสรุปข�อเสนอ 
1.2.2 วิธีการดําเนินงาน และความพร�อมในการดําเนินงาน 

1.2.2.1 ความเข�าใจในวิธีการอ�านมาตรและบันทึกข�อมูลการใช�น้ํา พร�อมพิมพ%ใบแจ�งค�าน้ํา
ให�ผู�ใช�น้ํา โดยเครื่องมืออ�านมาตรและเครื่องพิมพ%ใบแจ�งค�าน้ําชนิดพกพา (Mobile 
printer) ส�งให�กับผู�ใช�น้ํา 

1.2.2.2 ประสิทธิภาพของเครื่องมืออ�านมาตรและเครื่องพิมพ%ใบแจ�งค�าน้ําชนิดพกพา
(Mobile printer) (ต�องมีการสาธิตและทดสอบภาคสนาม) การสาธิต ให�ผู�ประสงค%
จะเสนอราคาไปทดสอบได�ท่ี……..…………..…………………………………… 
ใน ระหว�างวันท่ี ………...เดือน………………....พ.ศ. …….…….….เวลา…………...น.      
ถึงวันท่ี ............ เดือน ......................... พ.ศ. .................เวลา.....................น. 

1.2.2.3 มาตรการ/แนวทางการบํารุงรักษาและการทดแทนเครื่องมืออ�านมาตรและ
เครื่องพิมพ%ใบแจ�งค�าน้ําชนิดพกพา (Mobile printer) 

1.2.2.4 การจัดส�งข�อมูล 
1.2.3 การจัดรูปองค%กรในการดําเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณ%และหน�าท่ีรับผิดชอบของ 

3/บุคลากร... 
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บุคลากรหลัก รวมท้ังจํานวนบุคลากรสนับสนุน 

1.2.4 แผนการดําเนินงาน (การอ�านมาตรและเส�นทางอ�านมาตร การสํารวจและแจ�งข�อมูลการ
เปลี่ยนแปลงประเภทผู�ใช�น้ํา รายงานสิ้นวัน รายงานประจําเดือน เปMนต�น) 

2. ข&อกําหนดท่ัวไปเก่ียวกับการย่ืนข&อเสนอ 
2.1 เอกสารประกอบการยื่นข�อเสนอ จะจําหน�ายท่ี งานพัสดุและบัญชีทรัพย'สิน การประปาส�วนภูมิภาค

เขต 1 เลขท่ี 160 ม.2 ต.บ&านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 หมายเลขโทรศัพท% 0-3827-5818-
9 ต�อ 141ระหว�างวันท่ี .....................2560 ถึงวันท่ี  ……….……………2560  ในวันและเวลาทําการสําหรับ
วันสุดท�ายจะติดต�อขอรับ/ซ้ือเอกสารฯ ได�ในเวลา 08.30 - 15.00 น. เท�านั้น ในราคาชุดละ 60,000.- 
บาท ภาษีมูลค�าเพ่ิม 4,200.-บาท รวมเปMนเงิน 64,200.-บาท ผู�ซ้ือเอกสารประกอบการยื่นข�อเสนอ สามารถ
ชําระเปMนเงินสด หรือต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือแคชเชียร%เช็ค สั่งจ�ายในนาม “การประปาส�วนภูมิภาค” เม่ือ
ชําระเงินซ้ือเอกสารดังกล�าว ข�างต�นแล�ว กปภ.จะไม�คืนให�ไม�ว�ากรณีใด ๆ 

2.2 ผู�ประสงค%จะเสนอราคาจะต�องยื่นข�อเสนอท่ีบรรจุไว�ในซองหรือในกล�องท่ีป_ดผนึกเรียบร�อย จ�าหน�าซอง
ถึง “คณะกรรมการประกวดราคา จ�างอ�านมาตรด�วยเครื่องมืออ�านมาตร”  พร�อมจดหมายนําส�งข�อเสนอ
งานจ�างผู�รับจ�างฯ ตามเอกสารแนบ 10 ยื่นต�อคณะกรรมการประกวดราคา  
ณ ห�องยื่นซอง (อาคารเก�าห�องงานพัฒนาคุณภาพน้ําประปา) การประปาส�วนภูมิภาคเขต 1 ใน
วันท่ี ..................................... เวลา ...............................................น. เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นข�อเสนอแล�ว 
จะไม�รับข�อเสนอและเอกสารอ่ืนใดโดยเด็ดขาด 

2.3 ผู�ประสงค%จะเสนอราคาจะต�องวางหลักประกันซอง พร�อมกับยื่นซองข�อเสนอทางด�านเทคนิคจํานวน 
3,067,438.35 บาท (เงินสามล�านหกหม่ืนเจ็ดพันสี่ร�อยสามสิบแปดบาทสามสิบห�าสตางค%) โดย
หลักประกันซองจะต�องมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต�วันยื่นข�อเสนอทางด�านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึง
วันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให�ใช�อย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 
2.3.1 เงินสด 
2.3.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�การประปาส�วนภูมิภาค/การประปาส�วนภูมิภาคเขต/การประปาส�วน

ภูมิภาคสาขา โดยเปMนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองเอกสารทางด�านเทคนิค หรือก�อนหน�านั้นไม�เกิน 3 วัน
ทําการของทางราชการ 

2.3.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในเอกสารแนบ 7 
2.3.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย% ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย%และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�ง
ประเทศไทย ซ่ึงได�แจ�งเวียนชื่อให�ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือ
คํ้าประกันดังระบุในเอกสารแนบ 7 

2.3.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
2.4 หลักประกันซองตามข�อนี้ การประปาส�วนภูมิภาค/การประปาส�วนภูมิภาคเขต/การประปาส�วนภูมิภาค

สาขา จะคืนให�ผู�เสนอราคาหรือผู�คํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได�พิจารณาในเบ้ืองต�น
เรียบร�อยแล�ว เว�นแต�ผู�เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว�ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนให�ต�อเม่ือได�ทําสัญญาหรือ
ข�อตกลง หรือเม่ือผู�เสนอราคาได�พ�นจากข�อผูกพันแล�ว 
  การคืนหลักประกันซอง ไม�ว�าในกรณีใดๆ จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ีย 

3. ระยะเวลาของการดําเนินงาน 
 ระยะเวลา 36 เดือน นับแต�สัญญามีผลบังคับใช� 

4. วิธีการคัดเลือก 
4.1 ผู�ประสงค%จะเสนอราคาท่ีขาดคุณสมบัติตามท่ีระบุในข�อ 1 หรือ มิได�วางหลักประกันซองตามข�อ 2.3 หรือ 
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ยื่นเอกสารไม�ครบตามท่ีระบุไว�ในเอกสารประกวดราคาจ�างฯ จะไม�ได�รับการพิจารณาข�อเสนอด�านเทคนิค 
และไม�ได�รับสิทธิ์ให�เข�าแข�งขันเสนอราคา 

4.2 ผู�ประสงค%จะเสนอราคาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีระบุในข�อ 1 และข�อ 2.3 จะได�รับการเป_ดซองและพิจารณา
ข�อเสนอด�านเทคนิคพร�อมกัน ผู�ท่ีได�คะแนนข�อเสนอด�านเทคนิคท่ีผ�านเกณฑ%คะแนนตัดสินท่ี 80 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนทุกราย  จะได�รับสิทธิ์ให�เข�าแข�งขันเสนอราคาค�าจ�างผ�านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส%(e-auction) 

4.3 ผู�ประสงค%จะเสนอราคาท่ีได�รับสิทธิ์ให�เข�าแข�งขันเสนอราคาทุกราย จะต�องเสนอราคาค�าจ�างงานนี้ผ�านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส% (e-auction) โดยราคาสูงสุดท่ีเสนอจะต�องเริ่มต�นท่ี 61,348,767.-บาท (รวม
ภาษีมูลค�าเพ่ิมและค�าใช�จ�ายท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว) การประปาส�วนภูมิภาคทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด 
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกจ�าง ในจํานวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส%โดยไม�
พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได� สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน%ของทางการประปาส�วนภูมิภาคเปMนสําคัญ 
และให�ถือว�าการตัดสินของการประปาส�วนภูมิภาคเปMนเด็ดขาดผู�เสนอราคาจะเรียกร�องค�าเสียหายใดๆ มิได� 
รวมท้ังการประปาส�วนภูมิภาคจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส% และ
ลงโทษผู�เสนอราคาเปMนผู�ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเปMนผู�เสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อ
ได�ว�าการเสนอราคากระทําการไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเปMนเท็จ หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปMนต�น 

 ในกรณีท่ีผู� เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าสุดจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจดําเนินงานตามสัญญาได� 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือการประปาส�วนภูมิภาคจะให�ผู�เสนอราคานั้นชี้แจ�งและแสดงหลักฐานท่ีทําให�
เชื่อได�ว�า ผู�เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส%ให�เสร็จ
สมบูรณ% หากคําชี้แจงไม�เปMนท่ีรับฟoงได� การประปาส�วนภูมิภาคมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู�เสนอราคารายนั้น  
4.4 ผู�ประสงค%จะเสนอราคาหรือผู�แทนท่ี LOG IN แล�วจะต�องดําเนินการเสนอราคาโดยราคาท่ีเสนอในการ

ประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส% จะต�องตํ่ากว�าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและจะต�อง
เสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid)  ไม�น�อยกว�าครั้งละ 100,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัดๆไป ต�องเสนอลดราคาครั้งละไม�น�อยกว�า 100,000.- บาท จาก
ราคาครั้งสุดท�ายท่ีเสนอลดแล�ว  

4.5 ผู�ประสงค%จะเสนอราคาท่ีจะเข�ามาเปMนคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเปMนผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับ รายจ�าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

4.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปMนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส% (e-Government Procurement :e-GP) ต�องลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส% ของกรม
บัญชีการท่ีเว็บไซต%ศูนย%ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

4.7 คู�สัญญาต�องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว�นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาท
คู�สัญญาอาจรับจ�ายเปMนเงินสดก็ได�  
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