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ประกาศการประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ เลขที่ กปภ.ข.๙/.../๒๕60 

เรื่อง   ประกวดราคาซื้อสารสร&างตะกอน Poly Aluminium Chloride  (PACl) จํานวน 682 เมตริกตัน  
                  พร&อมขนส
ง ด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? (e-Auction) 

------------------------------ 
ด&วยการประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ มีความประสงค?จะประกวดราคาซ้ือสารสร&างตะกอน Poly 

Aluminium Chloride  (PACl) จํานวน 682 เมตริกตัน พร&อมขนส
ง ด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? (e-Auction) 
ผู�ประสงค
จะเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ  ดังต�อไปนี้ 
๑. เปDนผู&มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?ดังกล
าว 
๒. ไม
เปDนผู&ที่ถูกระบุชื่อไว&ในบัญชีรายช่ือผู&ทิ้งงานของทางราชการและได&แจ&งเวียนชื่อแล&ว 
๓. ไม
เปDนผู&ได&รับเอกสิทธิ์หรือความคุ&มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมข้ึนศาลไทย เว&นแต
รัฐบาล 

ของผู&ประสงค?จะเสนอราคา ได&มีคําสั่งให&สละสิทธิ์ความคุ&มกันเช
นว
าน้ัน 
๔.  ไม
เปDนผู&มีผลประโยชน?ร
วมกันกับผู&ประสงค?จะเสนอราคารายอ่ืนที่เข&าเสนอราคาให&แก
 การประปา

ส
วนภูมิภาคเขต ๙ และไม
เปDนผู&มีผลประโยชน?ร
วมกันระหว
างผู&ประสงค?จะเสนอราคากับผู&ให&บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส? ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? หรือไม
เปDนผู&กระทําการอันเปDนการขัด
ขวางการแข
งขันราคาอย
างเปDนธรรม ในการประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?ครั้งน้ี 

๕. เปDนผู&ผลิตหรือตัวแทนจําหน
ายผลิตภัณฑ?ท่ีเสนอซึ่งได&รับการแต
งต้ังจากบริษัทผู&ผลิตหรือตัวแทน
จําหน
ายผลิตภัณฑ?ในประเทศ หรือเคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีท่ีจะจัดซื้อฯ ให&แก
หน
วยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ หรือหน
วยงานเอกชน อย
างน&อย ๑ สัญญา  โดยแนบหลักฐานการแต
งต้ังหรือสัญญาขายสารเคมีให&แก

หน
วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน
วยงานเอกชน แล&วแต
กรณี มาในวันยื่นซองเอกสารการประกวดราคา 

* ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป&นคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเป&นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

* ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป&นคู�สัญญากับการประปาส�วนภูมิภาคซึ่งได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง 
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต
ศูนย
ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

** ๘. คู�สัญญาต�องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว�นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�า
ไม�เกินสามหม่ืนบาท คู�สัญญาอาจรับจ�ายเป&นเงินสดก็ได� 

 

กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?พร&อมตัวอย�างสารถุงละ 1 กิโลกรัม 
จํานวน 2 ถุง ในวันท่ี ....มิถุนายน 2560 ระหว�างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ ห�องประชุม ชั้น ๑ อาคาร 
๓ การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๙ และเสนอราคาในวันท่ี            2560  เวลา ๑๐.๕๐-๑๑.๒๐ น. ณ  สํานักงาน
ขายและบริการลูกค�าภูมิภาคท่ี ๓  บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม� 

 
๒/ผู&สนใจ......... 

 
 

 
 

 

ร�าง 



- ๒ - 
 

ผู&สนใจติดต
อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? ในราคาชุดละ 1,070.-
บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ�วน) (ค
าเอกสาร 1,000.- บาท ภาษีมูลค
าเพ่ิม 70.- บาท) ได&ที่ กองบัญชีและการเงิน  
การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ เลขที่ ๑๕๑ หมู
ที่ ๑๑ ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
 ๕๐๒๑๐ 
ระหว
างวันท่ี .   มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี ..มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาทําการ สําหรับวันสุดท�ายจะติดต�อ
ขอซื้อเอกสารฯ ได�ในเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. เท�านั้น  ผู&ซื้อเอกสารประกวดราคาด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?  
เมื่อชําระเงินแล&ว การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ จะไม
คืนให&ยกเว&น กรณีท่ี กปภ.ข.๙ ยกเลิกโครงการ ดูรายละเอียดได&ท่ี 
www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือผู&สนใจสอบถามข&อมูลเพ่ิมเติมได&ทางโทรศัพท?หมายเลข 
๐๕๓-๐๓๘๕๐๐ ต
อ ๔๑๐๓ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน 
                                   

ประกาศ  ณ  วันที่  ......มิถุนายน.  พ.ศ. ๒๕60 
 

 
 
 
 



 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?  
งานจัดซื้อสารสร&างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จํานวน 682 เมตริกตัน  

พร&อมขนส
ง  
ตามประกาศการประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙  เลขที่ กปภ.ข.๙/../๒๕60 ลงวันที่ ....มิถุนายน 2560 

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

ด&วยการประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ ซึ่งต
อไปน้ีเรียกว
า  “กปภ.ข.๙” มีความประสงค?จะประกวดราคาซื้อ
สารสร&างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จํานวน 682 เมตริกตัน พร&อมขนส
ง ด&วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส? (e-Auction) ให&แก
การประปาส
วนภูมิภาคสาขาในสังกัดของ กปภ.ข.๙ 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต&องเปDนของแท& ของใหม
 ไม
เคยใช&งานมาก
อน ไม
เปDนของเก
าเก็บ อยู
ในสภาพที่จะใช&งาน
ได&ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว&ในเอกสารประกวดราคาซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?ฉบับนี้ 
โดยมีข&อแนะนํา และข&อกําหนด ดังต
อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร
างขอบเขตของงาน (TOR)  จํานวน   ๑   ชุด 
๑.๒ แบบใบยื่นข&อเสนอการประกวดราคาซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย    
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน (ตามหนังสือคณะกรรมการว
าด&วยการพัสดุ ด
วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 

                           ๐๔๒๑.๓/ว๕๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  (๑) หลักประกันซอง (ใช&ในกรณีการดําเนินการที่มีวงเงินเกินกว
า ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ข้ึนไป) 
  (๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม 
  (๑) ผู&ประสงค?จะเสนอราคาหรือผู&มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน?ร
วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข
งขันราคาอย
างเปDนธรรม  

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารส
วนท่ี ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส
วนท่ี ๒ 

 ๑.๗ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ&างด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? 
๒. คุณสมบัติของผู�ประสงค
จะเสนอราคา 

 ๒.๑ ผู&ประสงค?จะเสนอราคาต&องเปDนผู&มีอาชีพขายพัสดุ ท่ีประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส? 
 ๒.๒ ผู&ประสงค?จะเสนอราคาต&องไม
เปDนผู&ท่ีถูกระบุช่ือไว&ในบัญชีรายชื่อผู&ทิ้งงานของทางราชการและ
ได&แจ&งเวียนชื่อแล&ว หรือไม
เปDนผู&ท่ีได&รับผลของการสั่งให&เปDนนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปDนผู&ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 ๒.๓ ผู&ประสงค?จะเสนอราคาต&องไม
เปDนผู&มีผลประโยชน?ร
วมกันกับผู&ประสงค?จะเสนอราคารายอ่ืน 
และต&องไม
เปDนผู&มีผลประโยชน?ร
วมกันระหว
างผู&ประสงค?จะเสนอราคากับผู&ให&บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส? หรือ
ไม
เปDนผู&กระทําการอันเปDนการขัดขวางการแข
งขันราคาอย
างเปDนธรรม ตามข&อ ๑.๕ 

๒/๒.๔ ผู&ประสงค?............ 
 



 
 

- ๒ - 

 
 ๒.๔ ผู&ประสงค?จะเสนอราคาต&องไม
เปDนผู&ได&รับเอกสิทธิ์หรือความคุ&มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม
ยอมข้ึน
ศาลไทย เว&นแต
รัฐบาลของผู&ประสงค?จะเสนอราคาได&มีคําสั่งให&สละสิทธิ์และความคุ&มกันเช
นว
านั้น 

๒.๕ ผู&ประสงค?จะเสนอราคาต&องเปDนผู&ผลิตหรือตัวแทนจําหน
ายผลิตภัณฑ?ท่ีเสนอซ่ึงได&รับการ 
แต
งตั้งจากบริษัทผู&ผลิตหรือตัวแทนจําหน
ายผลิตภัณฑ?ในประเทศ หรือเคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัด
ซื้อฯ ให&แก
หน
วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน
วยงานเอกชน อย
างน&อย ๑ สัญญา  โดยแนบหลักฐานการแต
งต้ัง
หรือสัญญาขายสารเคมีให&แก
หน
วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน
วยงานเอกชน แล&วแต
กรณี มาในวันยื่นซอง
เอกสารการประกวดราคา 
 * ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป&นคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเป&นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
 * ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเป&นคู�สัญญากับการประปาส�วนภูมิภาคซึ่งได�ดําเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส
 (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต
ศูนย
ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

 ** ๒.๘ คู�สัญญาต�องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว�นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละคร้ังซึ่งมี
มูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาท คู�สัญญาอาจรับจ�ายเป&นเงินสดก็ได� 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู&ประสงค?จะเสนอราคาจะต&องเสนอเอกสารหลักฐานใส
ซองไม
ต&องปlดผนึก แยกเปDน ๒ ส
วน คือ 

 ๓.๑ ส
วนที่ ๑ อย
างน&อยต&องมีเอกสารดังต
อไปน้ี 
    (๑) ในกรณีผู&ประสงค?จะเสนอราคาเปDนนิติบุคคล 
    (ก) ห&างหุ&นส
วนสามัญหรือห&างหุ&นส
วนจํากัด ให&ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ&นส
วนผู&จัดการ ผู&มีอํานาจควบคุม (ถ&ามี) พร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให&ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห?สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู&จัดการ ผู&มีอํานาจควบคุม (ถ&ามี) และบัญชีผู&ถือหุ&นรายใหญ
 
พร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง 

(๒) ในกรณีผู&ประสงค?จะเสนอราคาเปDนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช
นิติบุคคล ให&ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู&น้ัน สําเนาข&อตกลงที่แสดงถึงการเข&าเปDนหุ&นส
วน (ถ&ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู&เปDนหุ&นส
วน พร&อมท้ังรับรองสําเนาถูกต&อง        

(๓) ในกรณีผู&ประสงค?จะเสนอราคาเปDนผู&ประสงค?จะเสนอราคาร
วมกันในฐานะเปDนผู&ร
วมค&า 
ให&ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข&าร
วมค&า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู&ร
วมค&า และในกรณีที่ผู&เข&าร
วมค&า ฝnายใด
เปDนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ให&ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู&ร
วมค&าฝnายใดเปDนนิติบุคคล ให&ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว&ใน (๑) 

(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค
าเพ่ิม 
(๕) บัญชีเอกสารส
วนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ได&ย่ืนตามแบบในข&อ ๑.๖ (๑) 

๓.๒   ส
วนที่ ๒ อย
างน&อยต&องมีเอกสารดังต
อไปน้ี 
(๑) แบบใบยื่นข&อเสนอการประกวดราคาซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? 
(๒) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ&างด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? โดยต&องลงนาม 

พร&อมประทับตรา 
๓/ (๓) แคตตาล็อก........ 
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(๓) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข&อ ๔.๔ 
(๔) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปlดอากรแสตมปpตามกฎหมายในกรณีท่ีผู&ประสงค?จะเสนอราคา

มอบอํานาจให&บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(๕) หลักประกันซอง ตามข&อ ๕ 
(๖) สําเนาเอกสารหลักฐาน ตามข&อ ๒.๕ พร&อมท้ังรับรองสําเนาถูกต&อง 
(๗) ใบรับรองว
าสาร PACl สามารถนํามาใช&ในการผลิตนํ้าประปาเพ่ือการบริโภคได&อย
าง

ปลอดภัย ตาม TOR ข&อ ๕.๒.๓ พร&อมท้ังรับรองสําเนาถูกต&อง 
(๘) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (e- GP ๐๓-๐๑๐๒) 
(๙) บัญชีเอกสารส
วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ได&ตามแบบในข&อ  ๑.๖ (๒) 

๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู&ประสงค?จะเสนอราคาต&องย่ืนข&อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว&ในเอกสารประกวดราคาซื้อด&วยวิธี

การทางอิเล็กทรอนิกส?นี้ โดยไม
มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะต&องกรอกข&อความให&ถูกต&องครบถ&วน ลงลายมือช่ือของ 
ผู&ประสงค?จะเสนอราคาให&ชัดเจน หากมีการขูดลบ ตกเติม แก&ไข เปล่ียนแปลงจะต&องลงลายมือช่ือผู&ประสงค?จะเสนอ
ราคาพร&อมประทับตรา (ถ&ามี) กํากับไว&ด&วยทุกแห
ง 
 ๔.๒  ผู&ประสงค?จะเสนอราคา ต&องเสนอกําหนดยืนราคาไม
น&อยกว
า ๑๒๐ วัน นับแต
วันยืนยันราคา
สุดท&าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู&ประสงค?จะเสนอราคาต&องรับผิดชอบท่ีตนได&เสนอไว& และจะถอนการเสนอราคา
มิได& 

๔.๓  ผู&ประสงค?จะเสนอราคาจะต&องเสนอกําหนดเวลาส
งมอบ -ตามแผนการส�งมอบแนบท�าย-
(ตามท่ี กปภ.ข.๙ กําหนด)  

๔.๔ ผู&ประสงค?จะเสนอราคาจะต&องส
งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่เสนอไปพร&อมเอกสารส
วนที่ ๑ และเอกสารส
วนท่ี ๒ เพื่อประกอบพิจารณาหลักฐานดังกล
าวน้ี  
การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ จะยึดไว&เปDนเอกสารทางการประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙  

  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให&พิจารณา หากเปDนสําเนารูปถ
ายจะต&องรับรองสําเนาถูกต&องโดยผู&มี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?มีความ
ประสงค?จะขอดูต&นฉบับแคตตาล็อก  ผู&ประสงค?จะเสนอราคาต&องนําต&นฉบับมาให&คณะกรรมการดําเนินการประกวด
ราคาด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? ตรวจสอบภายใน  ๓  วัน 

๔.๕ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องส�งตัวอย�างของพัสดุที่เสนอ ถุงละ 1 กิโลกรัม จํานวน ๒ ถุง 
(บรรจุภาชนะกันความช้ืนอย�างดี) และลงลายมือชื่อกํากับ พร&อมประทับตราห&างฯ ลงบนภาชนะโดย 

     ตัวอย�างถุงท่ี ๑ ห&องปฏิบัติการ งานควบคุมคุณภาพนํ้า ๑ จะตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไป  
                 ตัวอย�างถุงที่ ๒ นําไปตรวจสอบคุณลักษณะทางเคมีในหัวข&อ ๔.๒.๑ – ๔.๒.๓  โดยให&ผู&เสนอ

ราคาเลือกหน
วยงานที่จะส
งตัวอย
างสาร PACl  ตรวจสอบ หน
วยงานท่ีผู&เสนอราคาสามารถเลือกส
งตรวจวิเคราะห?มี
ดังน้ี      

๑). กองควบคุมคุณภาพน้ํา การประปาส
วนภูมิภาค  
                                    ให&ส
งมอบตัวอย
างภายหลังจากยื่นเอกสาร ๒ วันทําการ ระหว
างเวลา  ๑๐.๐๐ น. – 
๑๑.๐๐ น. ณ กองควบคุมคุณภาพนํ้า การประปาส
วนภูมิภาค พร&อมกับนักวิทยาศาสตร? งานควบคุมคุณภาพน้ํา ๑ 
และผู&จะขายต&องชําระเงินค
าตรวจวิเคราะห?ให&กับ กองการเงิน การประปาส
วนภูมิภาค  ในวันส
งตัวอย
าง 

๔/ 2) บริษัท...... 
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๒). บริษัท  ห&องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม
  

                           ให&ส
งมอบตัวอย
างภายในวันท่ียื่นซอง  ระหว
างเวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ณ 
บริษัท  ห&องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม
 พร&อมกับนักวิทยาศาสตร? งานควบคุมคุณภาพน้ํา ๑  
และผู&จะขายต&องชําระเงินค
าตรวจวิเคราะห?ให&กับ บริษัท  ห&องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม
 
ในวันส
งตัวอย
าง 

กปภ.ข.๙ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะตัวอย
างที่ได&รับภายในเวลาท่ีกําหนดเท
านั้นและหาก 
ผลการตรวจวิเคราะห?คุณลักษณะทางเคมี ตามข&อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.๑๒  ไม
ผ
านเกณฑ?ข&อใดข&อหน่ึง จะไม
มีสิทธิ์เข&ายื่น
เสนอราคา และ กปภ.ข.๙ จะไม
อนุญาตให&ส
งตัวอย
างสาร PACl  มาตรวจใหม
 

๔.๖ ก
อนยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? ผู&ประสงค?จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร
างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให&ถี่ถ&วนและเข&าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก
อนที่จะ
ตกลงยื่นข&อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? 

๔.๗  ผู&ประสงค?จะเสนอราคาจะต&องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?  
จ
าหน&าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว&ที่หน&าซองว
า “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
 เลขที่ กปภ.ข.๙/../2560” ยื่นต
อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ .....มิถุนายน 2560  ระหว�างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห�อง
ประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๓ การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๙ 

  เม่ือพ�นกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
แล�วจะไม�รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? จะดําเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู&ประสงค?จะเสนอราคาแต
ละรายว
าเปDนผู&ประสงค?จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน?ร
วมกับผู&ประสงค?จะ
เสนอราคารายอ่ืน หรือเปDนผู&มีผลประโยชน?ร
วมกันระหว
างผู&ประสงค?จะเสนอราคากับผู&ให&บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส? ตามข&อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?หรือไม
  พร&อมท้ังตรวจ
สอบข&อเสนอตามข&อ ๓.๒ และแจ&งผู&ประสงค?จะเสนอราคาแต
ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง
ไปรษณีย?ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว
า ผู&ประสงค?จะเสนอราคารับทราบแล&ว 

หากปรากฏต
อคณะกรรมการประกวดราคาด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? ก
อนหรือในขณะที่มีการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส?ว
า มีผู&ประสงค?จะเสนอราคาหรือผู&มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปDนการขัดขวางการ
แข
งขันราคาอย
างเปDนธรรมตามข&อ ๑.๕(๒)  คณะกรรมการประกวดราคาด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? จะตัดรายชื่อ
ผู&ประสงค?จะเสนอราคาหรือผู&มีสิทธิเสนอราคารายน้ันออกจากการเปDนผู&มีสิทธิเสนอราคา และ การประปาส
วน 
ภูมิภาคเขต ๙ จะพิจารณาลงโทษผู&ประสงค?จะเสนอราคาหรือผู&มีสิทธิเสนอราคาดังกล
าวเปDนผู&ท้ิงงาน 

ผู&ประสงค?จะเสนอราคาที่ไม
ผ
านการคัดเลือกเบ้ืองต&น เพราะเหตุเปDนผู&ประสงค?จะเสนอราคาที่มี 
ผลประโยชน?ร
วมกันกับผู&ประสงค?จะเสนอราคาอ่ืน หรือเปDนผู&มีผลประโยชน?ร
วมกันระหว
างผู&ประสงค?จะเสนอราคา
กับผู&ให&บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส?  ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? หรือเปDน 
ผู&ประสงค?จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปDนการขัดขวางการแข
งขันราคาอย
างเปDนธรรม หรือผู&ประสงค?จะเสนอราคา
ที่ไม
ผ
านคุณสมบัติทางด&านเทคนิค อาจอุทธรณ?คําสั่งดังกล
าวต
อหัวหน&าหน
วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วัน นับ 
แต
วันที่ได&รับแจ&งจากคณะกรรมการประกวดราคาด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? การวินิจฉัยอุทธรณ?ของหัวหน&า
หน
วยงานท่ีจัดหาพัสดุให&ถือเปDนท่ีสุด 

 
๕ /หาก..... 
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หากปรากฏต
อคณะกรรมการประกวดราคาว
า กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส?ประสบ 

ข&อขัดข&องจนไม
อาจดําเนินการต
อไปให&แล&วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว& คณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิให&ผู&แทนผู&มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต
อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก&ไขข&อขัด
ข&องแล&วจะดําเนินกระบวนการเสนอราคาต
อไปจากข้ันตอนท่ีค&างอยู
ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก
อนจะ
สั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต
ต&องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว&นแต
คณะกรรมการประกวด
ราคาเห็นว
ากระบวนการเสนอราคาจะไม
แล&วเสร็จได&โดยง
าย หรือข&อขัดข&องไม
อาจแก&ไขได& ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี เพ่ือเริ่มกระบวนการเสนอราคา
ใหม
 โดยจะแจ&งให&ผู&มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู
ในสถานที่น้ันทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว
างประกวดราคา ฯ เพ่ือให&
การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน?สูงสุดต
อการประปาส
วนภูมิภาค 

๔.๘  ผู&ประสงค?จะเสนอราคาท่ีได&รับการคัดเลือกให&เปDนผู&มีสิทธิเสนอราคา จะต&องปฏิบัติ ดังนี้ 
     (๑) ผู&ประสงค?จะเสนอราคาจะต&องลงนามในหนังสือแสดงเง่ือนไขการจัดซื้อด&วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส?และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว& 
        (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือสารสร&างตะกอน Poly Aluminium Chloride 
(PACl) จํานวน 682 เมตริกตัน พร&อมขนส
ง ด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? (e-Auction) จะเร่ิมต�นท่ี ๑๓,๔38,8๑0.- 
บาท (เงินสิบสามล&านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดร&อยสิบบาทถ&วน) (รวมภาษีมูลค
าเพ่ิม) 
     (๓) ราคาที่เสนอจะต�องเป&นราคาที่รวมค�าขนส�ง รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ�ามี)
และค�าใช�จ�ายท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว  
     (๔) ผู&มีสิทธิเสนอราคาหรือผู&แทน จะต&องมาลงทะเบียนเพ่ือเข&าสู
กระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด 

(๕) ผู&มีสิทธิเสนอราคาหรือผู&แทนท่ีมาลงทะเบียนแล&ว ต&อง LOG IN เข&าสู
ระบบ 
(๖) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนที่ LOG IN แล�ว จะต�องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา

ท่ีเสนอในการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
 จะต�องต่ํากว�าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะต�องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม�น�อยกว�าครั้งละ 20,๐๐๐.๐๐ บาท  จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆ ไป ต�องเสนอลดราคาครั้งละไม�น�อยกว�า 20,๐๐๐.๐๐ บาท จาก
ราคาคร้ังสุดท�ายที่เสนอลดแล�ว 

(๗)  ห&ามผู&มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล&วจะ
ต&องยืนยันราคาต
อผู&ให&บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส?  ราคาท่ียืนยันจะต&องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

(๘) ผู&มีสิทธิเสนอราคาท่ีได&รับคัดเลือกให&เปDนผู&ชนะการเสนอราคา ต&องรับผิดชอบค
าใช&จ
าย
ในการให&บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส? และค
าใช&จ
ายในการเดินทางของผู&ให&บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส? 
ทั้งนี้จะแจ&งให&ทราบในวันเสนอราคา 

(๙) ผู&มีสิทธิเสนอราคาจะต&องมาเสนอราคาในวันที่ ........ ..... เวลา ๑๐.๕๐ น. เปDนต&นไป 
ทั้งนี้ จะแจ&งนัดหมายตามแบบแจ&งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.๐๐๕) ให&ทราบต
อไป 

(๑๐) ผู&มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข&าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู&ให&บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส? ท่ีแสดงไว&ในเว็ปไซต? www.gprocurement.go.th และผู&มีสิทธิราคาต&องทํา
การทดลองวิธีการเสนอราคาก
อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็ปไซต?ของผู&ให&บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส? ต้ังแต

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปDนต&นไป 
 

๖/๕. หลักประกัน............ 
  



 
- ๖ - 

 
 ๕.  หลักประกันซอง 

ผู&ประสงค?จะเสนอราคาต&องวางหลักประกันซองพร&อมกับการยื่นซองข&อเสนอด&านเทคนิค  
จํานวนเงิน 671,941.- บาท (เงินหกแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันเก�าร�อยสี่สิบเอ็ดบาทถ�วน) โดยหลักประกันซองจะต&อง
มีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแต
วันยื่นซองข&อเสนอทางด&านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช&
หลักประกันอย
างหน่ึงอย
างใด ดังต
อไปนี้ 

๕.๑  เงินสด 
๕.๒  เช็คที่ธนาคารส่ังจ
ายให&แก
 การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๙ โดยเปDนเช็คลงวันที่ท่ียื่นซอง

เอกสารทางด&านเทคนิคหรือก
อนหน&าน้ันไม
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ กรณีที่ต&องเสียค
าใช&จ
ายอ่ืนใดเก่ียวกับ
การเรียบเก็บเงินน้ัน ผู&ประสงค?จะเสนอราคาจะต&องเปDนผู&ชําระเองทั้งส้ิน 

๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข&อ ๑.๔ (๑)  
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห
งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย?ท่ีได&รับอนุญาตให&ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย?และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห
งประเทศไทย  ซึ่งได&แจ&งเวียนให&ส
วนราชการต
าง ๆ ทราบแล&ว โดยอนุโลมให&ใช&ตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในข&อ ๑.๔ (๑) 

๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร การประปาส
วนภูมิภาค  
 หลักประกันซองตามข&อนี้ การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ จะคืนให&ผู&ประสงค?จะเสนอราคาหรือผู&

ค้ําประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีได&พิจารณาในเบ้ืองต&นเรียบร&อยแล&ว เว&นแต
ผู&มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว&ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนให&ต
อเม่ือได&ทําสัญญาหรือข&อตกลง หรือเมื่อผู&มีสิทธิเสนอราคาได&พ&นจากข&อผูกพันแล&ว 
 การคืนหลักประกันซองไม�ว�ากรณีใด ๆ จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบี้ย 

๖.  หลักเกณฑ
และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?ครั้งนี้ การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙  
จะพิจารณาติดสินด&วย ราคารวม  เป&นเกณฑ
ตัดสิน 

๖.๒  หากผู&ประสงค?จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม
ถูกต&องตามข&อ ๒ หรือยื่นหลักฐานไม
 
ถูกต&องหรือไม
ครบถ&วนตามข&อ ๓ หรือยื่นข&อเสนอไม
ถูกต&องตามข&อ ๔ แล&ว  คณะกรรมการดําเนินการประมูลด&วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส?  จะไม
รับพิจารณาข&อเสนอของผู&ยื่นข&อเสนอรายนั้น  เว&นแต
เปDนข&อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน&อยหรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?ในส
วนท่ีมิใช
สาระ
สําคัญ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว
าจะเปDนประโยชน?ต
อการประปาส
วนภูมิภาค  เท
านั้น 

๖.๓  การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ สงวนสิทธิไม
พิจารณาราคาของผู&ประสงค?จะเสนอราคาโดย
ไม
มีการผ
อนผัน ในกรณีดังต
อไปน้ี 

(๑)  ไม
ปรากฏชื่อผู&ประสงค?จะเสนอราคารายน้ันในบัญชีผู&รับเอกสารประกวดราคาซ้ือด&วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส? หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?ของการประปา
ส
วนภูมิภาคเขต ๙  
  (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต
างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด&วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส?ที่เปDนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให&เกิดความได&เปรียบเสียเปรียบแก
ผู&ประสงค?จะเสนอราคารายอ่ืน 

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?หรือในการทําสัญญาคณะ
กรรมการประกวดราคา หรือ การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ มีสิทธิให&ผู&ประสงค?จะเสนอราคาชี้แจงข&อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข&อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข&องกับผู&ประสงค?จะเสนอราคาได&  การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙  มีสิทธิที่จะไม
รับ
ราคาหรือไม
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล
าวไม
มีความเหมาะสมหรือไม
ถูกต&อง 

๗/ ๖.๕ ......  



 
- ๗ – 

 
๖.๕ การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ ทรงไว&ซึ่งสิทธิท่ีจะไม
รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได&  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?โดยไม
พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได&  สุดแต
จะพิจารณา  
ทั้งนี้เพื่อประโยชน?ของการประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ เปDนสําคัญ และให&ถือว
าการตัดสินของการประปาส
วนภูมิภาค
เขต ๙ เปDนเด็ดขาด ผู&ประสงค?จะเสนอราคาจะเรียกร&องค
าเสียหายใดๆ มิได& รวมทั้ง การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ 
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?และลงโทษผู&ประสงค?จะเสนอราคาเปDนผู&ทิ้งงาน  
ไม
ว
าจะเปDนผู&ประสงค?จะเสนอราคาที่ได&รับการคัดเลือกหรือไม
ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได&ว
าการเสนอราคากระทําโดย
ไม
สุจริต เช
น  การเสนอเอกสารอันเปDนเท็จ หรือใช&ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปDนต&น 
               ในกรณีที่ผู&ประสงค?จะเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได&ว
าไม
อาจดําเนินการตามสัญญา
ได& คณะกรรมการประกวดราคาด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?  หรือ การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙  จะให&ผู&ประสงค?
จะเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานท่ีทําให&เชื่อได&ว
าผู&ประสงค?จะเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศ
ประกวดราคาด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?ให&เสร็จสมบูรณ?ได&  หากคําช้ีแจงไม
เปDนท่ีรับฟyง การประปาส
วนภูมิภาค
เขต ๙  มีสิทธิที่จะไม
รับราคาของผู&ประสงค?จะเสนอราคารายน้ัน 

๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข&อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? 
ว
า ผู&ประสงค?จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได&รับการคัดเลือกเปDนผู&ประสงค?จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน?ร
วมกันกับผู&ประสงค?
จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปDนผู&มีผลประโยชน?ร
วมกันระหว
างผู&ประสงค?จะเสนอราคากับผู&ให&บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส? ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? หรือเปDนผู&ประสงค?จะเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปDนการขัดขวางการแข
งขันราคาอย
างเปDนธรรม ตามข&อ ๑.๖ การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ มีอํานาจ
ที่จะตัดรายชื่อผู&ประสงค?จะเสนอราคาที่มีสิทธิได&รับการคัดเลือกดังกล
าว และการประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ จะ
พิจารณาลงโทษผู&ประสงค?จะเสนอราคารายน้ันเปDนผู&ท้ิงงาน 

๗.  การทําสัญญาซื้อขาย 
๗.๑  ในกรณีท่ีผู&ชนะการประกวดราคาซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? (ผู&ค&า) สามารถส
งมอบ 

สิ่งของได&ครบถ&วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต
วันที่ทําข&อตกลงซื้อ การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ อาจ
จะพิจารณาจัดทําข&อตกลงเปDนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข&อ ๑.๔ ก็ได& 
 ๗.๒  ในกรณีท่ีผู&ชนะการประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?ไม
สามารถส
งมอบส่ิงของได&
ครบถ&วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือ การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ เห็นว
าไม
สมควรจัดทําข&อตกลง
เปDนหนังสือตาม ข&อ ๗.๑ ผู&ชนะการประมูลซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?จะต&องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา
ดังระบุในข&อ ๑.๔ กับ การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได&รับแจ&ง และจะต&องวาง 
หลักประกันสัญญาเปDนจํานวนเงินเท
ากับร&อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ีประมูลซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?ให& 
การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ ยึดถือไว&ในขณะทําสัญญา โดยใช&หลักประกันอย
างหนึ่งอย
างใดดังต
อไปนี ้ 

 (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คที่ธนาคารส่ังจ
ายให&แก
 การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๙ โดยเปDนเช็คลงวันที่ท่ียื่น

ซองเอกสารทางด&านเทคนิคหรือก
อนหน&าน้ันไม
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ กรณีท่ีต&องเสียค
าใช&จ
ายอ่ืนใด 
เก่ียวกับการเรียบเก็บเงินนั้น ผู&ประสงค?จะเสนอราคาจะต&องเปDนผู&ชําระเองท้ังสิ้น 

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข&อ
๑.๕ (๒) 

 
๘/(๔) หนังสือ...... 



 
- ๘ – 

 
(๔)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย? ที่ได&รับอนุญาตให&

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย?และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห
งประเทศไทย ซ่ึง
ได&แจ&งชื่อเวียนให&ส
วนราชการต
างๆทราบแล&ว  โดยอนุโลมให&ใช&ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข&อ ๑.๕ (๒) 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร การประปาส
วนภูมิภาค 
หลักประกันนี้จะคืนให&โดยไม
มีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕  วันนับถัดจากคู
สัญญา พ&นจากข&อผูกพันตาม

สัญญาซ้ือขายแล&ว 
๘.  อัตราค�าปรับ 

   ค
าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข&อ ๑๐ ให&คิดในอัตราร&อยละ  ๐.๒๐ ต�อวันของสินค&าท่ีส
งล
าช&า 
๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 

 ผู&ชนะการประกวดราคาซื้อด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?ซึ่งได&ทําข&อตกลงเปDนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข&อ ๑.๔ แล&วแต
กรณี จะต&องรับประกันความชํารุดบกพร
องของสิ่งของที่ซ้ือขายที่
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม
น&อยกว
า  ๑ ปi  นับถัดจากวันท่ีผู&ซ้ือรับมอบ โดยผู&ขายต&องรีบจัดการซ
อมแซมแก&ไขให&ใช&
การได&ดีดังเดิมภายใน  ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได&รับแจ&งความชํารุดบกพร
อง 

๑๐.  ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
๑๐.๑ เงินค
าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ได&มาจากเงินงบประมาณ ปi ๒๕๖๐   

                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต�อเม่ือ การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๙ ได�รับอนุมัติเงิน
ค�าพัสดุจากงบประมาณ ปi ๒๕๖๐ แล�วเท�านั้น 

๑๐.๒ เม่ือการประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ ได&คัดเลือกผู&มีสิทธิเสนอราคารายใดให&เปDนผู&ขายและได&
ตกลงซ้ือสิ่งของตามการประกวดราคาซ้ือด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?แล&ว ถ&าผู&ขายจะต&องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล
าว
เข&ามาจากต
างประเทศ และของน้ันต&องนําเข&ามาโดยทางเรือในเส&นทางที่มีเรือไทยเดินอยู
  และสามารถให&บริการรับ
ขนได& ตามท่ีรัฐมนตรีว
าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู&มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปDนผู&ขายจะต&องปฏิบัติตาม
กฎหมายว
าด&วยการส
งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

(๑) แจ&งการส่ังหรือนําส่ิงของที่ซ้ือขายดังกล
าวเข&ามาจากต
างประเทศต
อกรมเจ&าท
า ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต
วันที่ผู&ขายส่ังหรือซื้อของจากต
างประเทศ เว&นแต
เปDนของที่รัฐมนตรีว
าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว&นให&บรรทุกโดยเรืออ่ืนได& 

(๒) จัดการให&สิ่งของท่ีซื้อขายดังกล
าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช
นเดียวกับเรือ
ไทยจากต
างประเทศมายังประเทศไทย เว&นแต
จะได&รับอนุญาตจากกรมเจ&าท
า ให&บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช

เรือไทย ซึ่งจะต&องได&รับอนุญาตเช
นน้ันก
อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปDนของที่รัฐมนตรีว
าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว&นให&บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีท่ีไม
ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู&ขายจะต&องรับผิดตามกฎหมายว
าด&วยการส
งเสริม
พาณิชยนาวี          
 ๑๐.๓  ผู&ประสงค?จะเสนอราคาซึ่งได&ยื่นเอกสารประกวดราคาด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?ต
อ  
การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ แล&ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได& และเมื่อได&รับการคัดเลือกให&เปDนผู&มี
สิทธิเสนอราคาแล&ว ต&องเข&าร
วมเสนอราคาด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส?ตามเง่ือนไขที่กําหนดในข&อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖)
และ (๗)  มิฉะน้ัน การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ จะริบหลักประกันซองจํานวนร&อยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร&องให&ชดใช&ความเสียหายอ่ืน (ถ&ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให&เปDนท้ิงงานได& หากมีพฤติกรรม
เปDนการขัดขวางการแข
งขันราคาอย
างเปDนธรรม 

๙/๑๐.๔ ผู&มีสิทธิ...... 



 
- ๙ – 

 
 ๑๐.๔  ผู&มีสิทธิเสนอราคาซ่ึง การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ ได&คัดเลือกแล&วไม
ไปทําสัญญาหรือ 
ข&อตกลงภายในเวลาที่ทางการประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ กําหนดดังระบุไว&ในข&อ ๗ การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ จะ
ริบหลักประกันซองหรือเรียกร&องจากผู&ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร&องให&ชดใช&ความ 
เสียหายอ่ืน (ถ&ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให&เปDนผู&ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๐.๕  การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ มีสิทธิท่ีจะแก&ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข&อกําหนดในแบบสัญญา
ให&เปDนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ&ามี) 
   

การประปาส
วนภูมิภาคเขต ๙ 
 
 

วันท่ี  ............................ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 
 ผู&ประสงค?จะเสนอราคา หมายถึง ผู&ขายหรือผู&รับจ&างที่เข&ารับการคัดเลือกจากหน
วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 
เพื่อเปDนผู&มีสิทธิเสนอราคา 
 ผู&มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู&ประสงค?จะเสนอราคาที่ได&รับการคัดเลือกจากหน
วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 
ให&เปDนผู&มีสิทธิเสนอราคาด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? 
 การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามข&อ ๕ ให&หน
วยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเปDน ๒ ช
วงเวลาติดต
อกัน คือ 
ช
วงแรก ต้ังแต
วันย่ืนซองข&อเสนอทางด&านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท&าย (วันเสนอราคา) และนับต
อเนื่องกันใน
ช
วงที่สอง คือ ตั้งแต
วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท&าย จนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา ตัวอย
างเช
น กําหนดวันยื่นซอง 
ข&อเสนอทางด&านเทคนิค วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙  และกําหนดยืน
ราคา ๓๐ วันนับแต
วันยืนยันราคาสุดท&าย  การนับระยะเวลาคํ้าประกันซอง คือ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึง 
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต
อเน่ืองในช
วงที่สองให&เร่ิมนับต้ังแต
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต
วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙  
จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
 การเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ให&หน
วยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ข้ันต่ําแต
ละครั้งในอัตราร&อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส? หากคํานวณ
แล&วมีเศษของหลักหน
วยนับใดๆ ให&ปyดเศษดังกล
าวเปDนหน
วยนับน้ัน โดยไม
ต&องมีเศษของแต
ละหน
วยนับ เพื่อความ
ชัดเจน และป}องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ําแต
ละครั้ง เช
น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร&อยละ ๐.๒ ได& เท
 ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให& กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํ า 
(Minimum Bid) ไม
น&อยกว
าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท 
คํานวณร&อยละ ๐.๒ ได&เท
ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให&กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม
น&อยกว
า 
คร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร&อยละ ๐.๒ ได&เท
ากับ  
๑๕,๕๗๘ บาท  ให&กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม
น&อยกว
าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ท้ังน้ี  
ผู&เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกว
าราคาข้ันตํ่าท่ีกําหนดได& เช
น กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า 
(Minimum Bid) ไม
น&อยกว
าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู& เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได&ครั้งละมากกว
า  
๓๐๐,๐๐๐ บาท ได& และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป  ต&องเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาคร้ังสุดท&ายท่ีเสนอ
ลดแล&ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่ีหน
วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกําหนดให&เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต
อ
หน
วย เห็นควรให&หน
วยงานกําหนดให&เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให&สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ?ดังกล
าวข&างต&นได& 

๑๐/* ตาม........... 



 
- ๑๐ – 

 
 * ตามประกาศคณะกรรมการปjองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธี
การจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ�ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป&นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และ ประกาศคณะกรรมการปjองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ�ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป&นคู�สัญญา
กับหน�วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 **ตามประกาศคณะกรรมการปjองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธี
การจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ�ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป&นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ 
(ครั้งที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 


