
  
  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขท่ี กจห.       /๒๕60 

  เรื่อง   ประกวดราคาเช่ารถยนต์ เพ่ือใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 2 รายการ  
             ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)                                                                     

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

  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์ เพ่ือใช้ใน
กิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 2 รายการ ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ตามรายละเอียด ดังนี้  
  1.  รถยนต์เก๋งนั่ง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 1,600 ซีซี)   จํานวน 5 คัน  
  2.  รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี)  
      ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแคบ                                   จํานวน 2 คัน                                                                                                                              
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    ๑.  เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าครุภัณฑ์โดยประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
   ๒.  ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

   ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

    ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. และไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้  
        5.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

    6.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือ 
จัดจ้างจัดเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ                                                                               

    7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซ่ึงมีมูลค่า  
ไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้                                                                                                                             

     กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ............................................... 
ระหว่างเวลา 10.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.0๐ น. ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ และกําหนด
เสนอราคา ในวันท่ี ………………..…………..…………….. ต้ังแต่เวลา ......................น. เป็นต้นไป                                                                                               

 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ 
535.-บาท (ค่าเอกสาร 50๐.-บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 35.-บาท) ได้ท่ี กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค 
ระหว่างวันท่ี ................................................. ถึงวันท่ี ................................................... ในวันทําการ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.0๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2551-8122-6 ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา เม่ือชําระเงินแล้ว กปภ. จะไม่คืนให้ 
ยกเว้นกรณีท่ี กปภ. ยกเลิกโครงการ              

   ประกาศ  ณ  วันท่ี         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 

 
      

   (นายวรวุฒิ เป้าศิลา) 
      ผูช้่วยผูว้่าการ (บริหาร 2) ปฏิบัติงานแทน 

             ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 

ท่ี มท ๕๕621-2/ 
   เรียน.................................................. 



 

 

 

 

 
  เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี กจห.        /2560 
  งานเช่ารถยนต์ เพ่ือใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 2 รายการ 
  ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)         
  ตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค  ลงวันท่ี ....................................................... 
                                       --------------------------------------------------------- 

 การประปาส่วนภูมิภาค ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “กปภ.” มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า
รถยนต์ เพ่ือใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จํานวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  รถยนต์เก๋งนั่ง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 1,600 ซีซี)   จํานวน 5 คัน  
  2.  รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี) 
       ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแคบ                                   จํานวน 2 คัน   

 ซ่ึงพัสดุท่ีจะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
                   1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 1.1  รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                 
     1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

                             1.3  หนังสือแสดงเง่ือนไขการเช่า ซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
1.4  แบบสัญญาเช่า   
1.5  แบบหนังสือคํ้าประกัน   

     (1)  หลักประกันซอง             
    (2)  หลักประกันสัญญา             

    1.6  บทนิยาม  
 (1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

       1.7  แบบบัญชีเอกสาร  
   (1)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1  
   (2)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2        

  2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
           2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าครุภัณฑ์ท่ีประกวดราคาเช่าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

     2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง 
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
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2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 
       2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏเิสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

      2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

      2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง จัดเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

     2.7  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซ่ึงมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

           3.  หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ  

       3.1  ส่วนท่ี  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล    
                                     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

       (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล   
ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น     
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้
ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
                                (4)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม   
         (5)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
       3.2  ส่วนท่ี  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4 
    (2)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการเช่าซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยต้อง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
    (3)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 

     (4)  หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
     (5)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7(2) 
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4.  การเสนอราคา 

        4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการเช่า การซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ 
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 

 4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า  90 วัน นบัแต่วันยนืราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตน
เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
       4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 60 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาเช่า 
                           4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และ/หรือ แบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ ตามรายละเอียด (TOR) แนบไปพร้อมเอกสารส่วนท่ี 1 และเอกสารส่วนท่ี 2 เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวท่ี กปภ. จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
  สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา  มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคต
ตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน...3...วัน   
                        4.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ  จํานวน ....-.....  เพ่ือใช้ใน
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ กปภ. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว กปภ.จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา  
         4.6  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา
ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                        4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                   
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี กจห.            /2560 ” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี …………………….…………..…........ ต้ังแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น.   
ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ 
    เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาเชา่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.6(1) ณ 
วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคา และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือ   
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 
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   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ท่ีมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                             
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว ต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ี
จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้า
หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุให้ถือเป็นท่ีสุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคา
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และ
เม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของการ
เสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน 
เว้นแต่  คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือขัดข้องไม่อาจ
แก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวันเวลาและ
สถานท่ีเพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่   โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ  เพ่ือให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ. 
  4.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัต ิดังนี ้
                                (1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการเช่าการซ้ือและการจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
    (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง
เริ่มต้น 5,288,796.- บาท 

 (3)  ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 

 (4)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด    
                                (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
    (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา 
โดยราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ  และจะต้องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.-บาท จากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯและการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.-บาท 
จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 
    (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคาและเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด  
    (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  
    (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี ................................................ 
ต้ังแต่เวลา ............... น. เป็นต้นไป ท้ังนี้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอ (บก.005) ให้ทราบต่อไป 
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    (10)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษา และทําความเข้าใจในระบบและวิธีการ
เสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  และ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา ต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555  เป็นต้นไป 

5.  หลักประกันซอง 
       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จํานวน 264,440.- บาท (เงินสองแสนหกหม่ืนสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดย
หลักประกันให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
       5.1  เงินสด 
            5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายแก่ “การประปาส่วนภูมิภาค” โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการ ของทางราชการ   
       5.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.5(1)  
        5.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.5(1) 
       5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ.จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้คํ้าประกันภายใน  
15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอ
ราคาตํ่าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
       การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย                            

6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
       6.1  ในการประกวดราคาเชา่ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้ กปภ. จะพิจารณาตดัสินด้วยราคารวม 
       6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์เสนอราคารายนั้น  เว้น
แต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชนต่์อ  กปภ. เท่านั้น 
       6.3  กปภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

                                                                      (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ กปภ. 
                                 (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอ่ืน 
            6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทํา
สัญญาคณะกรรมการประกวดราคาหรือกปภ.มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กปภ. มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง 
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       6.5  กปภ. ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ. เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ัง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น      
       6.6  ในกรณีท่ีปรากฎข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 กปภ. มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และ กปภ.จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน    

  7.  การทําสัญญาเช่า 
  7.1  ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)  สามารถ

ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการนับแต่วันท่ีทําข้อตกลงเช่า กปภ.อาจจะพิจารณา
จัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้ 
   7.2  ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่ง
มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ  หรือ กปภ. เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็น
หนังสือ ตามข้อ 7.1  ผู้ชนะการประมูลเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุ
ในข้อ 1.4 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 
5 (5%) ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ กปภ. ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   (1.)  เงินสด 
   (2.)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “การประปาส่วนภูมิภาค” โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
   (3.)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2) 
   (4.)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยซ่ึงได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน   
ดังระบุในข้อ 1.5(2) 
   (5.)  พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว 

8.  อัตราค่าปรับ 
             อัตราค่าปรับให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน  

9.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
            ผูช้นะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
หรือทําสัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ี
เช่าท่ีเกิดข้ึน....  ตามรายละเอียดขอบเขตของงาน.... โดยผู้ให้เช่าต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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         10.  การจ่ายเงิน 
        กปภ. จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้เช่า เม่ือผู้ให้เช่าได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดท่ี
กําหนดทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับได้ทําการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
         11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
          11.1  เงินค่าพัสดุสําหรับการเช่าครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณปี  2560 และในการ
ชําระเงิน การประปาส่วนภูมิภาค จะชําระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายหรือผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่
กรณีซ่ึงเจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการโอนเงินท่ีธนาคารผู้โอน
เงินเรียกเก็บและยินยอมให้การหักเงินบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ 
กปภ. ได้รับอนุมัติเงินแล้วเท่านั้น 
        11.2  เม่ือ  กปภ. ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่าสิ่งของ 
ตามการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ    
รับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ให้เช่าจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 
        (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีให้เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันท่ีผู้ให้เช่าสั่งหรือเช่าของมาจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
        (2)  จัดการให้สิ่งของท่ีให้เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี
มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                    (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
        11.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อ กปภ. แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
แล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในข้อ 4.8(4) (5) (6) และ (7) 

      มิฉะนั้น กปภ. จะริบหลักประกันซอง จํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
        11.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึง กปภ.ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กปภ. จะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้า
ประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง
งานตามระเบียบของทางราชการ 
        11.5  กปภ. มีสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสูด (ถ้ามี) 
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