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ประกาศการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ เลขที่ กปภ.ข.๙/....../๒๕๖๐ 

เรื่อง   ประกวดราคาซื้อสารเคมี ๒ รายการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ใหแก การประปาสวนภูมิภาคสาขาเกาะคา เพ่ือใชในการผลิตนํ้า ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 

------------------------------ 
ดวยการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อสารเคมี ๒ รายการ ประจําป 

งบประมาณ ๒๕๖๑ ใหแก การประปาสวนภูมิภาคสาขาเกาะคา เพ่ือใชในการผลิตน้ํา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-Auction) ตามรายการตอไปน้ี.- 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ จํานวน ราคา/กิโลกรัม 

(รวม VAT) 

ราคากลาง 

(รวม VAT) 

๑. สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด
ชนิดเหลว ความเขมขน ไม
นอยกวา ๑๐% แบบบรรจุใน
แท็งคติดตรึงถาวรกับตัวรถ  
พรอมคาขนสง 

๑๑๕,๐๐๐ 
กิโลกรัม 

๑๒.๓๘ บาท ๑,๔๒๓,๗๐๐.๐๐ บาท 

๒. สารละลายโซเดียมไฮโปคลอ
ไรตแบบบรรจุในแท็งคติดตรึง
ถาวรกับตัวรถ พรอมคาขนสง 

๑๐๔,๐๐๐ 
กิโลกรัม 

๑๑.๒๔ บาท ๑,๑๖๘,๙๖๐.๐๐ บาท 

 
(จัดสงตามแผนการสงมอบแนบทาย) 

 

ราคากลางของงานจัดซ้ือคร้ังน้ี รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒,๕๙๒,๖๖๐.๐๐ บาท (เงินสองลานหาแสนเกา
หม่ืนสองพันหกรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

 
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล 

ของผูประสงคจะเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 
 

๒/ ๔. ไมเปน..... 
 
 

ราง 



-๒- 
 

๔.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแก การประปา
สวนภูมิภาคเขต ๙ และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัด
ขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

๕. เปนผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอซึ่งไดรับการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตหรือตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑในประเทศ มาในวันย่ืนซองเอกสารการประกวดราคา 

* ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

* ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับการประปาสวนภูมิภาคซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

** ๘. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละคร้ังซ่ึงมี 
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

 

กําหนดย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 รายการที ่๑ ในวันที่ ................ ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ........... น. - ........... น.  
 รายการที่ ๒ ในวันที่ ................ ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ........... น. - ........... น.                             
 ณ หองประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๓ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ และเสนอราคา 
 รายการที่ ๑ ในวันที่ ................ ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ........... น. - ........... น.  
 รายการที่ ๒ ในวันที่ ................ ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ........... น. - ........... น.                             
ณ  สํานักงานขายและบริการลูกคาภูมิภาคท่ี ๓  บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม 

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๓๒๑.- บาท 
(สามรอยยี่สิ บเอ็ดบาทถวน) (คา เอกสาร ๓๐๐.- บาท  ภาษีมูลค าเ พ่ิม ๒๑.- บาท ) ไดที่  กองบัญ ชีและ 
การเงิน การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ เลขที่ ๑๕๑ หมูที่ ๑๑ ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
๕๐๒๑๐ ร ะ ห ว า ง วั น ที่  .............. ๒๕๖๐ ถึ ง วั น ท่ี  .............. ๒๕๖๐ ใน วั น แ ล ะ เว ล า ทํ า ก า ร  สํ า ห รั บ 
วันสุดทายจะติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารฯ ไดในเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๔.๐๐ น. เทาน้ัน ผูซื้อเอกสารประกวด
ราคาฯ เม่ือชําระเงินแลว กปภ.ข.๙ จะไมคืนให ยกเวนกรณีที่ กปภ.ข.๙ ยกเลิกโครงการ และสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐-๕๓๐๓-๘๕๐๐ ตอ ๔๑๐๓  ในวันและเวลาราชการ 

                                   
ประกาศ  ณ  วันที ่ ..............  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 



 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
งานจัดซื้อสารเคมี ๒ รายการ ประจําป งบประมาณ ๒๕๖๑  

ใหแก การประปาสวนภูมิภาคสาขาเกาะคา เพื่อใชในการผลิตนํ้า 
ตามประกาศการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙  เลขที่ กปภ.ข.๙/....../๒๕๖๐ ลงวันที่ .............  ๒๕๖๐ 

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

ดวยการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “กปภ.ข.๙” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ
สารเคมี ๒ รายการ ประจําป งบประมาณ ๒๕๖๑ ใหแก การประปาสวนภูมิภาคสาขาเกาะคา เพ่ือใชในการผลิตนํ้า 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ตามรายการตอไปน้ี.- 

 

ลําดับ
ที ่

รายการ จํานวน ราคา/กิโลกรัม 

(รวม VAT) 

ราคากลาง 

(รวม VAT) 

๑. สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด
ชนิดเหลว ความเขมขน ไม
นอยกวา ๑๐% แบบบรรจุใน
แท็งคติดตรึงถาวรกับตัวรถ  
พรอมคาขนสง 

๑๑๕,๐๐๐ 
กิโลกรัม 

๑๒.๓๘ บาท ๑,๔๒๓,๗๐๐.๐๐ บาท 

๒. สารละลายโซเดียมไฮโปคลอ
ไรตแบบบรรจุในแท็งคติดตรึง
ถาวรกับตัวรถ พรอมคาขนสง 

๑๐๔,๐๐๐ 
กิโลกรัม 

๑๑.๒๔ บาท ๑,๑๖๘,๙๖๐.๐๐ บาท 

 

(จัดสงตามแผนการสงมอบแนบทาย) 
 

ราคากลางของงานจัดซ้ือคร้ังน้ี รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒,๕๙๒,๖๖๐.๐๐ บาท (เงินสองลานหาแสนเกา
หม่ืนสองพันหกรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

 

พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช
งานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/รางขอบเขตของงาน (TOR)  จํานวน   ๒  ชุด 
๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส      จํานวน   ๒  ชุด 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย  
 
 

๒/ ๑.๔ แบบหนังสือ..... 
 
 



-๒- 
 
 ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน (ตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ)

๐๔๒๑.๓/ว๕๐๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
(๑) หลักประกันซอง (ใชในกรณีการดําเนินการที่มีวงเงินเกินกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ข้ึนไป) 
(๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม 
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

 ๑.๗ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผู มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหเปนนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 
และตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส หรือ
ไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 

 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอซึ่งไดรับการ   
แตงต้ังจากบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑในประเทศ มาในวันย่ืนซองเอกสารการประกวดราคา 
 * ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 * ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับการประปาสวนภูมิภาคซ่ึงไดดําเนินการ 
จัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 ** ๒.๘ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละคร้ังซ่ึงมี
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

๓. หลกัฐานการเสนอราคา (ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานตางๆ รายการละ ๑ 
ชุด) 

ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานใสซองไมตองปดผนึก แยกเปน ๒ สวน คือ 
 ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
    (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

๓/ (ข) บริษัทจํากัด..... 
 



 
-๓- 
 

    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง        

(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา ฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหย่ืนเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑) 

(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) 

๓.๒   สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
(๑) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม 

พรอมประทับตรา 
(๓) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
(๔) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(๕) หลักประกันซอง ตามขอ ๕ 
(๖) สําเนาเอกสารหลักฐาน ตามขอ ๒.๕ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
(๗) ใบรบัรองของสารเคมี  ตาม TOR ขอ ๕.๑.๑ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
(๘) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (e- GP ๐๓-๐๑๐๒) 
(๙) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดตามแบบในขอ  ๑.๖ (๒) 

๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือ
ของ ผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูประสงค
จะเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
 ๔.๒  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับผิดชอบที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการ
เสนอราคามิได 

๔.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบ -ตามแผนการสงมอบแนบทาย-
(ตามที่ กปภ.ข.๙ กําหนด)  

๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่เสนอไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพ่ือประกอบพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้  
การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ จะยึดไวเปนเอกสารทางการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙  

๔ / สําหรับแคตตาล็อก..... 



 
-๔- 
 

  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการดําเนินการประกวด
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตรวจสอบภายใน  ๓  วัน 

๔.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ รายการท่ี ๑  จํานวน ๑ ขวดๆละ   
๒ กิโลกรัม, รายการท่ี ๒  จํานวน ๑ ขวดๆละ ๑ กิโลกรัม (บรรจุภาชนะกันความชื้นอยางดี) และลงลายมือช่ือ
กํากับ พรอมประทับตราบริษัทฯ ลงบนภาชนะโดย 

         โดยใหผูเสนอราคาเปนผูเลือกหนวยงานที่จะสงตัวอยางทดสอบ โดยเลือกจากหนวยงานใดหนวย
งานหน่ึงดังตอไปน้ี 

๑) บริษัท หองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม  
ใหสงมอบตัวอยางภายในวันย่ืนซอง ณ บริษัท หองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จํากัด สาขา

เชียงใหม พรอมกับนักวิทยาศาสตร งานควบคุมคุณภาพนํ้า ๑ และผูเสนอราคาจะตองชําระเงินคาตรวจวิเคราะห   
ใหกับบริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม ในวันสงตัวอยาง 

 ๒) กรมวิทยาศาสตรบริการ (ตรวจแบบเรงดวน) 
           ใหสงมอบตัวอยางภายหลังจากย่ืนซองเอกสาร ๒ วันทําการ (ตัวอยางเชน ถาย่ืนซองวันจันทร     

ใหสงมอบตัวอยางในวันพุธ) ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. พรอมกับนักวิทยาศาสตร งานควบคุมคุณภาพนํ้า ๑ 
โดยสงตรวจสอบแบบเรงดวน และผูเสนอราคาจะตองชําระเงินคาตรวจวิเคราะห ใหกับ กรมวิทยาศาสตรบริการ       
ในวันสงตัวอยาง  

      

กปภ.ข.๙ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเฉพาะตัวอยางท่ีไดรับภายในเวลาท่ีกําหนดเทาน้ันและหาก 
ผลการตรวจวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี ไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง จะไมมีสิทธ์ิเขายื่นเสนอราคา และ 
กปภ.ข.๙ จะไมอนุญาตใหสงตัวอยางสาร มาตรวจใหม  

๔.๖ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่
จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

๔.๗  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี กปภ.ข.๙/...../๒๕๖๐” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ  

     รายการที่ ๑ ในวันท่ี ................ ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ........... น. - ........... น.  
 รายการที่ ๒ ในวันท่ี ................ ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ........... น. - ........... น.                             
 ณ หองประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๓ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ 

  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 

 
 

๕/ คณะกรรมการ..... 
 



 
-๕- 
 

คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกับผูประสงคจะ
เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้ง
ตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน           
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส กอนหรือในขณะที่มีการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕(๒)  คณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตัดราย
ช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และการประปาสวน 
ภูมิภาคเขต ๙ จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี 
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน 
ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วัน       
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกสประสบ 
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแกไขขอขัด
ของแลวจะดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอน
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะ
กรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มกระบวนการ
เสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางประกวดราคา ฯ เพ่ือ
ใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอการประปาสวนภูมิภาค 

๔.๘  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
     (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการจัดซื้อดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสและปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว 
        (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อสารเคมี ๒ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
จะตองเริ่มตนดังน้ี 
     ๑. สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรดชนิดเหลว ความเขมขนไมนอยกวา ๑๐% แบบบรรจุ 
ในแท็งคติดตรึงถาวรกับตัวรถ จํานวน ๑๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม พรอมขนสง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) จะเริ่มตนท่ี ๑,๔๒๓,๗๐๐.๐๐ บาท (เงินหน่ึงลานสี่แสนสองหม่ืนสามพันเจ็ดรอย
บาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

๖/ ๒.สารละลาย..... 
 



 
-๖- 
 

     ๒. สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตแบบบรรจุในแท็งคติดตรึงถาวรกับตัวรถ จํานวน 
๑๐๔,๐๐๐ กิโลกรัม พรอมขนสง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) จะเริ่มตนที่        
๑,๑๖๘,๙๖๐.๐๐ บาท (เงินหน่ึงลานหน่ึงแสนหกหมื่นแปดพันเการอยหกสิบบาทถวน) (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
     (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมคาขนสง รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี)
และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว  
     (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา

ท่ีเสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ในแตละคร้ังดังน้ี 

  ๑. สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรดชนิดเหลว ความเขมขนไมนอยกวา ๑๐% แบบบรรจุ
ในแท็งคติดตรึงถาวรกับตัวรถ  จํานวน ๑๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม พรอมขนสง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ เสนอลดราคาขั้น
ตํ่าในแตละครั้งไมนอยกวาคร้ังละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท  จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา ๒,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดทายท่ีเสนอลดแลว 

 
  ๒. สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตแบบบรรจุในแท็งคติดตรึงถาวรกับตัวรถ จํานวน 

๑๐๔,๐๐๐ กิโลกรัม พรอมขนสง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ เสนอลดราคาขั้นตํ่าในแตละครั้งไมนอยกวาครั้งละ          
๒,๐๐๐.๐๐ บาท  จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคา
คร้ังละไมนอยกวา ๒,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดทายท่ีเสนอลดแลว 

(๗)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลวจะ
ตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส  และคาใชจายในการเดินทางของผู ใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทัง้น้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา  ดังน้ี 
    ๑. สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรดชนิดเหลว ความเขมขนไมนอยกวา ๑๐% แบบบรรจุ
ในแท็งคติดตรึงถาวรกับตัวรถ  จํานวน ๑๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม พรอมขนสง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ .............. 
๒๕๖๐ เวลา ................ น. ถึงเวลา ................ น 
    ๒. สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตแบบบรรจุในแท็งคติดตรึงถาวรกับตัวรถ จํานวน 
๑๐๔,๐๐๐ กิโลกรัม พรอมขนสง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ .............. ๒๕๖๐ เวลา ................ น. ถึงเวลา 
................ น 
    ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป 

(๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็ปไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิราคาตองทํา
การทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็ปไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

๗/ ๕.หลักประกันซอง..... 
 
 



 
 

-๗- 
 

 ๕.  หลักประกันซอง 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
๑. สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรดชนิดเหลว ความเขมขนไมนอยกวา ๑๐% แบบบรรจุในแท็งค

ติดตรึงถาวรกับตัวรถ จํานวน ๑๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม พรอมขนสง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๗๑,๑๘๕.๐๐ บาท  
(เงินเจ็ดหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงรอยแปดสิบหาบาทถวน) 

๒. สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตแบบบรรจุในแท็งคติดตรึงถาวรกับตัวรถ จํานวน ๑๐๔,
๐๐๐ กิโลกรัม พรอมขนสง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๕๘,๔๔๘.๐๐ บาท (เงินหาหม่ืนแปดพันสี่รอยสี่สิบแปด
บาทถวน) 

โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี ้

๕.๑  เงินสด 
๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซอง

เอกสารทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ กรณีที่ตองเสียคาใชจายอ่ืนใดเก่ียวกับ
การเรียบเก็บเงินน้ัน ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนผูชําระเองทั้งสิ้น 

๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)  
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 

๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร การประปาสวนภูมิภาค  
 หลักประกันซองตามขอน้ี การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ  

ผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัด
เลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพัน
แลว 
 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

๖.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙  
จะพิจารณาตัดสินดวย ราคาตอรายการ  เปนเกณฑตัดสิน ท้ังน้ีผูเสนอราคาจะเสนอราคา สามารถย่ืนเอกสาร
เฉพาะรายการท่ีประสงคจะเสนอราคาได 

๖.๒  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐาน      
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว  คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอการประปาสวนภูมิภาค  เทาน้ัน 

 
๘/ ๖.๓ การประปา..... 
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๖.๓  การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดย

ไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑)  ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี

การทางอิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของการประปา
สวนภูมิภาคเขต ๙  
  (๒)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญาคณะ
กรรมการประกวดราคา หรือ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได  การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙  มีสิทธิที่
จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

๖.๕ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  
ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของการประปาสวนภูมิภาค
เขต ๙ เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙  
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูทิ้ง
งาน  ไมวาจะเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําโดยไมสุจริต เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เปนตน 
               ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙  จะใหผู
ประสงคจะเสนอราคาน้ันช้ีแจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูประสงคจะเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม
ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณได  หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟง การประปาสวน
ภูมิภาคเขต ๙  มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน 

๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
วา ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
ประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ มี
อํานาจที่จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙         
จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

๗.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
๗.๑  ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบ 

สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙  
อาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได 

๙/ ๗.๒ ในกรณี..... 
 
 
 



-๗- 
 

 ๗.๒  ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลง
เปนหนังสือตาม ขอ ๗.๑ ผูชนะการประมูลซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ กับ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันไดรับแจง และจะตองวาง 
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสให 
การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  

 (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ โดยเปนเช็คลงวันที่         

ที่ย่ืนซองเอกสารทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ กรณีที่ตองเสียคาใชจายอ่ืนใด 
เก่ียวกับการเรียบเก็บเงินน้ัน ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนผูชําระเองทั้งสิ้น 

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
๑.๕ (๒) 

(๔)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาต       
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร การประปาสวนภูมิภาค 
หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ภายใน  ๑๕  วันนับถัดจากคูสัญญา พนจากขอผูกพันตาม

สัญญาซื้อขายแลว 
๘.  อัตราคาปรับ 

   คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๒๐ ตอวันของสินคาที่สงลาชา 
๙.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

   ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา  ๑ ป  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน  ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

๑๐.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ ป ๒๕๖๑   

                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ ไดรับอนุมัติเงิน
คาพัสดุจากงบประมาณ ป ๒๕๖๑ แลวเทาน้ัน 

๑๐.๒ เมื่อการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและ  
ไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ     
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ     
ใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

 
๑๐/ (๑) แจงการสั่ง..... 

 
 
 



-๑๐- 
 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 
๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
   (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
พาณิชยนาวี        
 ๑๐.๓  ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ  
การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขที่กําหนดในขอ ๔.๘ (๔) (๕) 
(๖)และ (๗)  มิฉะนั้น การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา
ทันที  
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถาม)ี  รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนทิ้งงานได หากมีพฤติกรรม
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 ๑๐.๔  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ 
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางการประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙  
จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช    
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๐.๕  การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ มีสิทธิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
   

การประปาสวนภูมิภาคเขต ๙ 
 
 

วันที ่ ................  ๒๕๖๐ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 
 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจางที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพ่ือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 
 

๑๑/ การนับระยะ..... 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ 
ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกันใน
ชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันย่ืนซอง 
ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙  และกําหนดยืน
ราคา ๓๐ วันนับแตวันยืนยันราคาสุดทาย  การนับระยะเวลาคํ้าประกันซอง คือ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึง 
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแตวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๙  
จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
 การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ข้ันตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หาก
คํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ 
เพ่ือความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นตํ่าแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,
๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม
นอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทา
กับ ๑๕,๕๗๘ บาท  ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท    ทั้งนี้ 
ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นตํ่าสูงกวาราคาข้ันต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นตํ่า 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา  
๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป  ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่
เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคา
ตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได 
 * ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธี
การจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และ ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง
ชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคู
สัญญากับหนวยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 **ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธี
การจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
(ครั้งท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 


