
 
  ประกาศการประปาสส่วนภภูมมิภาค เลขททที่ กจห............../2560

 เรรที่อง   ประกวดราคาเชส่ารถยนตต เพรที่อใชช้ในกมิจการของการประปาสส่วนภภูมมิภาค จจานวน 2 รายการ 
           ระยะเวลาเชส่า 3 ปปี ดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต (e-Auction) (ครรรั้งททที่ 2)

                                                                    

      ------------------------------------------------------
ดช้วยการประปาสส่วนภภูมมิภาค (กปภ.) มทความประสงคตจะประกวดราคาเชส่ารถยนตต

เพรที่อใชช้ในกมิจการของการประปาสส่วนภภูมมิภาค จจานวน 2 รายการ ระยะเวลาเชส่า 3 ปปี (ครรรั้งททที่ 2) ดช้วยวมิธทการ
ทางอมิเลล็กทรอนมิกสต (e-Auction) ตามรายละเอทยด ดรงนทรั้ 

1.  รถยนตตเกก๋งนรที่ง (ขนาดปรมิมาตรกระบอกสภูบไมส่ตที่จากวส่า 1,600 ซทซท) จจานวน 5 ครน
2.  รถยนตตบรรททุก(ดทเซล) ขนาด 1 ตรน (ขนาดปรมิมาตรกระบอกสภูบไมส่ตที่จากวส่า 2,400 ซทซท)  
     ขรบเคลรที่อน 2 ลช้อ แบบดรบเบมิรั้ลแคบ                                 จจานวน 2 ครน

 

ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาจะตช้องมทคทุณสมบรตมิ ดรงนทรั้
  ๑.  เปป็นผภูช้มทอาชทพใหช้เชส่าครทุภรณฑตโดยประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสตดรงกลส่าว
 ๒.  ไมส่เปป็นผภูช้ททที่ถภูกระบทุชรที่อไวช้ในบรญชทรายชรที่อผภูช้ทมิรั้งงานของทางราชการและไดช้แจช้งเวทยนชรที่อแลช้ว

๓.  ไมส่เปป็นผภูช้ไดช้รรบเอกสมิทธมิธิ์หรรอความคทุช้มกรน ซซที่งอาจปฏมิเสธไมส่ยอมขซรั้นศาลไทย เวช้นแตส่รรฐบาล
ของผภูช้เสนอราคาไดช้มทคจาสรที่งใหช้สละสมิทธมิธิ์ความคทุช้มกรนเชส่นวส่านรรั้น

๔.  ไมส่เปป็นผภูช้มทผลประโยชนตรส่วมกรนกรบผภูช้เสนอราคารายอรที่นททที่เขช้าเสนอราคาใหช้แกส่  กปภ.
และไมส่เปป็นผภูช้มทผลประโยชนตรส่วมกรนระหวส่างผภูช้เสนอราคากรบผภูช้ใหช้บรมิการตลาดกลางอมิเลล็กทรอนมิกสต  ณ วรนประกาศ
ประกวดราคา หรรอไมส่เปป็นผภูช้กระทจาการอรนเปป็นการขรดขวางการแขส่งขรนราคาอยส่างเปป็นธรรมในการประกวดราคา
ครรรั้งนทรั้    

 5. บทุคคลหรรอนมิตมิบทุคคลททที่จะเขช้าเปป็นคภูส่สรญญา ตช้องไมส่อยภูส่ในฐานะเปป็นผภูช้ไมส่แสดงบรญชทรายรรบ
รายจส่ายหรรอแสดงบรญชทรายรรบรายจส่ายไมส่ถภูกตช้องครบถช้วนในสาระสจาครญ

 6. บทุคคลหรรอนมิตมิบทุคคลททที่จะเขช้าเปป็นคภูส่สรญญากรบหนส่วยงานของรรฐ ซซที่งไดช้ดจาเนมินการจรดซรรั้อ
จรดจช้างจรดเชส่าดช้วยระบบอมิเลล็กทรอนมิกสต (e-Government Procurement : e-GP) ตช้องลงทะเบทยนในระบบ
อมิเลล็กทรอนมิกสต ของกรมบรญชทกลางททที่เวล็บไซตตศภูนยตขช้อมภูลจรดซรรั้อจรดจช้างภาครรฐ

  7. คภูส่สรญญาตช้องรรบและจส่ายเงมินผส่านบรญชทธนาคาร เวช้นแตส่การจส่ายเงมินแตส่ละครรรั้ง ซซที่งมทมภูลคส่า
ไมส่เกมินสามหมรที่นบาท คภูส่สรญญาอาจจส่ายเปป็นเงมินสดกล็ไดช้

 กจาหนดยรที่นเอกสารประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต  ในวรนททที่ ..............................
ระหวส่างเวลา 10.๐๐ น. ถซงเวลา ๑๑.0 ๐ น. ณ หช้องประกวดราคา ชรรั้น 2 อาคารประปาวมิวรฒนต
และกจาหนดเสนอราคา ในวรนททที่ ………………..……..........…….. ตรรั้งแตส่เวลา ......................น. เปป็นตช้นไป
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ผภูช้สนใจตมิดตส่อขอรรบ/ซรรั้อเอกสารประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสตในราคา
ชทุดละ 535.- บาท (คส่าเอกสาร 500.-บาท ภาษทมภูลคส่าเพมิที่ม 35.-บาท) ไดช้ททที่  กองจรดหา การประปา
สส่วนภภูมมิภาค ระหวส่างวรนททที่ ................................ ถซงวรนททที่ ............................ ในวรนทจาการ   ตรรั้งแตส่เวลา ๐๘.๓๐
น. ถซงเวลา ๑๕.0 ๐ น. ดภูรายละเอทยดไดช้ททที่ เวล็บไซดต  www.pwa.co.th หรรอ www.gprocurement.go.th
สอบถามทางโทรศรพทตหมายเลข 0-2551-8122-6 ผภูช้ซรรั้อเอกสารประกวดราคา เมรที่อชจาระเงมินแลช้ว กปภ. จะไมส่
ครนใหช้ ยกเวช้นกรณทททที่ กปภ. ยกเลมิกโครงการ  

           
                                  ประกาศ  ณ  วรนททที่               มมิถทุนายน  พ.ศ. 2560

    
      (นายวรวทุฒมิ  เปป้าศมิลา)

          ผภูช้ชส่วยผภูช้วส่าการ (บรมิหาร 2) ปฏมิบรตมิงานแทน
                 ผภูช้วส่าการการประปาสส่วนภภูมมิภาค

http://www.pwa.co.th/


เอกสารประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต เลขททที่ กจห.............../2560
งานเชส่ารถยนตต เพรที่อใชช้ในกมิจการของการประปาสส่วนภภูมมิภาค จจานวน 2 รายการ

ระยะเวลาเชส่า 3 ปปี (ครรรั้งททที่ 2) ดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต (e-Auction)
ตามประกาศ การประปาสส่วนภภูมมิภาค  ลงวรนททที่ .............................

                                       ---------------------------------------------------------
การประปาสส่วนภภูมมิภาค ซซที่งตส่อไปนทรั้เรทยกวส่า “กปภ.” มทความประสงคตจะประกวดราคา

เชส่ารถยนตต เพรที่อใชช้ในกมิจการของการประปาสส่วนภภูมมิภาค จจานวน 2 รายการ (ครรรั้งททที่ 2) ดช้วยวมิธทการทาง
อมิเลล็กทรอนมิกสต (e-Auction) ตามรายละเอทยด ดรงนทรั้

1.  รถยนตตเกก๋งนรที่ง (ขนาดปรมิมาตรกระบอกสภูบไมส่ตที่จากวส่า 1,600 ซทซท) จจานวน 5 ครน
2.  รถยนตตบรรททุก (ดทเซล) ขนาด 1 ตรน (ขนาดปรมิมาตรกระบอกสภูบไมส่ตที่จากวส่า 2,400 ซทซท)
     ขรบเคลรที่อน 2 ลช้อ แบบดรบเบมิรั้ลแคบ                                        จจานวน 2 ครน
ซซที่งพรสดทุททที่จะเชส่านทรั้ตช้องเปป็นของแทช้ ของใหมส่ ไมส่เคยใชช้งานมากส่อน ไมส่เปป็นของเกส่าเกล็บ อยภูส่ในสภาพ

ททที่จะใชช้งานไดช้ทรนททและมทคทุณลรกษณะเฉพาะตรงตามททที่กจาหนดไวช้ในเอกสารประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการ
ทางอมิเลล็กทรอนมิกสตฉบรบนทรั้โดยมทขช้อแนะนจาและขช้อกจาหนด ดรงตส่อไปนทรั้
                   1.  เอกสารแนบทท้ายเอกสารประกวดราคาเชช่าดท้วยววิธธีการทางอวิเลล็กทรอนวิกสส

1.1  รายการละเอทยดคทุณลรกษณะเฉพาะ                                                
     1.2  แบบใบยรที่นขช้อเสนอการประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต

                             1.3  หนรงสรอแสดงเงรที่อนไขการเชส่า ซรรั้อและการจช้างดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต 
1.4  แบบสรญญาเชส่า 
1.5  แบบหนรงสรอครั้จาประกรน

  (1)  หลรกประกรนซอง       
(2)  หลรกประกรนสรญญา       

    1.6  บทนมิยาม
(1)  ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาหรรอผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาททที่มทผลประโยชนตรส่วมกรน
(2)  การขรดขวางการแขส่งขรนราคาอยส่างเปป็นธรรม

    1.7  แบบบรญชทเอกสาร
(1)  บรญชทเอกสารสส่วนททที่ 1 
(2)  บรญชทเอกสารสส่วนททที่ 2    

2. คคุณสมบบัตวิของผผท้ประสงคสจะเสนอราคา
         2.1  ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาตช้องเปป็นผภูช้มทอาชทพใหช้เชส่าครทุภรณฑตททที่ประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธท

การทางอมิเลล็กทรอนมิกสต
    2.2  ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาตช้องไมส่เปป็นผภูช้ททที่ถภูกระบทุชรที่อไวช้ในบรญชทรายชรที่อผภูช้ทมิรั้งงานของทาง

ราชการและไดช้แจช้งเวทยนชรที่อแลช้ว หรรอไมส่เปป็นผภูช้ททที่ไดช้รรบผลของการสรที่งใหช้เปป็นนมิตมิบทุคคลหรรอบทุคคลอรที่นเปป็นผภูช้ทมิรั้งงาน
ตามระเบทยบของทางราชการ                                                                    

2/2.3 ผภูช้ประสงคต...
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2.3  ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาตช้องไมส่เปป็นผภูช้มทผลประโยชนตรส่วมกรนกรบผภูช้เสนอราคารายอรที่น
และ/หรรอ ตช้องไมส่เปป็นผภูช้มทผลประโยชนตรส่วมกรนกรบผภูช้ใหช้บรมิการตลาดกลางอมิเลล็กทรอนมิกสต ณ วรนประกาศประกวดราคา
เชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต หรรอไมส่เปป็นผภูช้กระทจาการอรนเปป็นการขรดขวางการแขส่งขรนราคาอยส่างเปป็นธรรม
ตามขช้อ 1.6

2.4  ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาตช้องไมส่เปป็นผภูช้ไดช้รรบเอกสมิทธมิธิ์หรรอความคทุช้มกรน ซซที่งอาจปฏมิเสธ
ไมส่ยอมขซรั้นศาลไทย เวช้นแตส่รรฐบาลของผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาไดช้มทคจาสรที่งใหช้สละสมิทธมิธิ์และความคทุช้มกรนเชส่นวส่านรรั้น

     2.5  บทุคคลหรรอนมิตมิบทุคคลททที่จะเขช้าเปป็นคภูส่สรญญา ตช้องไมส่อยภูส่ในฐานะเปป็นผภูช้ไมส่แสดงบรญชท
รายรรบรายจส่าย หรรอแสดงบรญชทรายรรบรายจส่ายไมส่ถภูกตช้องครบถช้วนในสาระสจาครญ

     2.6  บทุคคลหรรอนมิตมิบทุคคลททที่จะเขช้าเปป็นคภูส่สรญญากรบหนส่วยงานของรรฐ ซซที่งไดช้ดจาเนมินการจรดซรรั้อ
จรดจช้าง จรดเชส่าดช้วยระบบอมิเลล็กทรอนมิกสต (e-Government Procurement: e-GP) ตช้องลงทะเบทยนในระบบ
อมิเลล็กทรอนมิกสตของกรมบรญชทกลางททที่เวล็บไซตตศภูนยตขช้อมภูลจรดซรรั้อจรดจช้างภาครรฐ

 2.7  คภูส่สรญญาตช้องรรบและจส่ายเงมินผส่านบรญชทธนาคาร เวช้นแตส่การจส่ายเงมินแตส่ละครรรั้ง
ซซที่งมทมภูลคส่าไมส่เกมินสามหมรที่นบาท คภูส่สรญญาอาจจส่ายเปป็นเงมินสดกล็ไดช้

          3.  หลบักฐานการเสนอราคา
     ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาจะตช้องเสนอเอกสารหลรกฐาน  แยกเปป็น 2 สส่วน ครอ 
     3.1  สส่วนททที่  1  อยส่างนช้อยตช้องมทเอกสารดรงตส่อไปนทรั้

 (1)  ในกรณทผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาเปป็นนมิตมิบทุคคล   
                                     (ก)  หช้างหทุช้นสส่วนสามรญ หรรอหช้างหทุช้นสส่วนจจากรด ใหช้ยรที่นสจาเนาหนรงสรอรรบรอง
การจดทะเบทยนนมิตมิบทุคคล บรญชทรายชรที่อหทุช้นสส่วนผภูช้จรดการ ผภูช้มทอจานาจควบคทุม (ถช้ามท) พรช้อมรรบรองสจาเนาถภูกตช้อง

                (ข) บรมิษรทจจากรดหรรอบรมิษรทมหาชนจจากร ด ใหช้ยรที่นสจาเนาหนรงสรอรรบรอง
การจดทะเบทยนนมิตมิบทุคคล สจาเนาหนรงสรอบรมิคณหตสนธมิ บรญชทรายชรที่อกรรมการผภูช้จรดการ ผภูช้มทอจานาจควบคทุม (ถช้ามท)
และบรญชทผภูช้ถรอหทุช้นรายใหญส่ พรช้อมรรบรองสจาเนาถภูกตช้อง

      (2)  ในกรณทผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาเปป็นบทุคคลธรรมดาหรรอคณะบทุคคลททที่มมิใชส่นมิตมิบทุคคล
ใหช้ยรที่นสจาเนาบรตรประจจาตรวประชาชนของผภูช้นรรั้น สจาเนาขช้อตกลงททที่แสดงถซงการเขช้าเปป็นหทุช้นสส่วน (ถช้ามท) สจาเนาบรตร
ประจจาตรวประชาชนของผภูช้เปป็นหทุช้นสส่วนพรช้อมทรรั้งรรบรองสจาเนาถภูกตช้อง
                                (3)  ในกรณทผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาเปป็นผภูช้ประสงคตจะเสนอราคารส่วมกรนในฐานะ
เปป็นผภูช้รส่วมคช้า ใหช้ยรที่นสจาเนาสรญญาของการเขช้ารส่วมคช้า สจาเนาบรตรประจจาตรวประชาชนของผภูช้รส่วมคช้า และในกรณทททที่
ผภูช้เขช้ารส่วมคช้าฝฝ่ายใดเปป็นบทุคคลธรรมดาททที่มมิใชส่สรญชาตมิไทยกล็ใหช้ยรที่นสจาเนาหนรงสรอเดมินทาง หรรอผภูช้รส่วมคช้าฝฝ่ายใด
เปป็นนมิตมิบทุคคล ใหช้ยรที่นเอกสารตามททที่ระบทุไวช้ใน (1)
                                (4)  สจาเนาใบทะเบทยนภาษทมภูลคส่าเพมิที่ม  

      (5)  บรญชทเอกสารสส่วนททที่  1 ทรรั้งหมดททที่ไดช้ยรที่นตามแบบในขช้อ 1.7 (1)
     3.2  สส่วนททที่  2  อยส่างนช้อยตช้องมทเอกสารดรงตส่อไปนทรั้

 (1)  แคตตาลล็อกและหรรอแบบรภูปรายการละเอทยดคทุณลรกษณะเฉพาะตามขช้อ 4.4
 (2)  หนรงสรอแสดงเงรที่อนไขการเชส่าซรรั้อและการจช้างดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสตโดยตช้อง

ลงนามพรช้อมประทรบตรา (ถช้ามท)
 (3)  หนรงสรอมอบอจานาจซซที่งปปิดอากรแสตมปป์ตามกฎหมาย ในกรณทททที่ผภูช้ประสงคตจะเสนอ

ราคามอบอจานาจใหช้บทุคคลอรที่นทจาการแทน
     (4)  หลรกประกรนซอง ตามขช้อ 5
     (5)  บรญชทเอกสารสส่วนททที่ 2 ทรรั้งหมดททที่ไดช้ยรที่น ตามแบบในขช้อ 1.7(2) 
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4.  การเสนอราคา
      4.1  ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาตช้องยรที่นขช้อเสนอตามแบบททที่กจาหนดไวช้ในเอกสารประกวด
ราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต  และหนรงสรอแสดงเงรที่อนไขการเชส่า การซรรั้อและการจช้างดช้วยวมิธทการ
ทางอมิเลล็กทรอนมิกสตนทรั้ โดยไมส่มทเงรที่อนไขใด ๆ ทรรั้งสมิรั้น และจะตช้องกรอกขช้อความใหช้ถภูกตช้องครบถช้วน ลงลายมรอชรที่อ
ของผภูช้เสนอราคาใหช้ชรดเจน

 4.2  ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาตช้องเสนอกจาหนดยรนราคาไมส่นช้อยกวส่า  90 วรน นรบแตส่วรนยรน
ราคาสทุดทช้าย โดยภายในกจาหนดยรนราคา ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาหรรอผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาจะตช้องรรบผมิดชอบราคา
ททที่ตนเสนอไวช้และจะถอนการเสนอราคามมิไดช้

     4.3  ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาจะตช้องกจาหนดเวลาสส่งมอบพรสดทุไมส่เกมิน 60 วรน นรบถรดจาก
วรนลงนามในสรญญาเชส่า
                        4.4  ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาตช้องสส่งแคตตาลล็อก และ/หรรอ แบบรภูปและรายละเอทยด
คทุณลรกษณะเฉพาะตามรายละเอทยด (TOR) แนบไปพรช้อมเอกสารสส่วนททที่ 1 และเอกสารสส่วนททที่ 2 เพรที่อประกอบ
การพมิจารณา หลรกฐานดรงกลส่าวททที่ กปภ. จะยซดไวช้เปป็นเอกสารของทางราชการ

สจาหรรบแคตตาลล็อกททที่แนบใหช้พมิจารณา หากเปป็นสจาเนารภูปถส่ายจะตช้องรรบรองสจาเนาถภูกตช้อง
โดยผภูช้มทอจานาจทจานมิตมิกรรมแทนนมิตมิบทุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามทความประสงคตจะขอดภูตช้นฉบรบ
แคตตาลล็อก ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาตช้องนจาตช้นฉบรบมาใหช้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน...3...วรน
                         4.5  ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาจะตช้องสส่งตรวอยส่างของพรสดทุททที่เสนอ  จจานวน ....-.....  เพรที่อใชช้
ในตรวจทดลองหรรอประกอบการพมิจารณาและหรรอประกอบสรญญา ทรรั้ งนทรั้  กปภ . จะไมส่รรบผมิดชอบ
ในความเสทยหายใด ๆ ททที่เกมิดขซรั้นแกส่ตรวอยส่างดรงกลส่าว ตรวอยส่างททที่เหลรอหรรอไมส่ใชช้แลช้ว กปภ.จะครนใหช้แกส่ผภูช้เสนอราคา

             4.6  กส่อนยรที่นเอกสารประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต  ผภูช้ประสงคต
จะเสนอราคาควรตรวจดภูรส่างสรญญา และรายละเอทยดคทุณลรกษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหช้ถทที่ถช้วนและเขช้าใจเอกสาร
ประกวดราคาทรรั้งหมดเสทยกส่อนททที่จะตกลงยรที่นขช้อเสนอตามเงรที่อนไขในเอกสารประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการ
ทางอมิเลล็กทรอนมิกสต
                      4.7  ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาจะตช้องยรที่นเอกสารประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทาง
อมิเลล็กทรอนมิกสต จส่าหนช้าซองถซงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  โดยระบทุไวช้ททที่หนช้าซองวส่า
“ เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต เลขททที่ กจห............ /2560 ”
ยรที่นตส่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวรนททที่ ………….................................... ตรรั้งแตส่เวลา 10.00 น.
ถซงเวลา 11.00 น. ณ หช้องประกวดราคา ชรรั้น 2 อาคารประปาวมิวรฒนต

เมรที่อพช้นกจาหนดเวลายรที่นเอกสารประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสตแลช้ว
จะไมส่รรบเอกสารเพมิที่มเตมิมโดยเดล็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดจาเนมินการตรวจสอบคทุณสมบรตมิของผภูช้ประสงคตจะเสนอราคา
แตส่ละรายวส่าเปป็นผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาททที่มทผลประโยชนตรส่วมกรนกรบผภูช้ประสงคตจะเสนอราคารายอรที่น หรรอ
เปป็นผภูช้มทผลประโยชนตรส่วมกรนระหวส่างผภูช้ประสงคตจะเสนอราคากรบผภูช้ใหช้บรมิการตลาดกลางอมิเลล็กทรอนมิกสตตามขช้อ 1.6(1)
ณ วรนประกาศประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสตหรรอไมส่ พรช้อมทรรั้งตรวจสอบขช้อเสนอตามขช้อ 3.2
และแจช้งผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาแตส่ละรายทราบผลการพมิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณทยตลงทะเบทยนตอบรรบ
หรรอวมิธทอรที่นใดททที่มทหลรกฐานวส่าผภูช้ประสงคตจะเสนอราคารรบทราบแลช้ว
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หากปรากฏตส่อคณะกรรมการประกวดราคา กส่อนหรรอในขณะททที่มทการเสนอราคาดช้วยวมิธทการ
ทางอมิเลล็กทรอนมิกสตวส่ามทผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาหรรอผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคา กระทจาการอรนเปป็นการขรดขวาง
การแขส่งขรนราคาอยส่างเปป็นธรรมตามขช้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตรดรายชรที่อผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาหรรอ
ผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคารายนรรั้นออกจากการเปป็นผภูช้มทสมิทธมิธิ์สนอราคา และ กปภ. จะพมิจารณาลงโทษผภูช้ประสงคต
จะเสนอราคา หรรอผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาดรงกลส่าวเปป็นผภูช้ทมิรั้งงาน

ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาททที่ไมส่ผส่านการครดเลรอกเบรรั้องตช้น  เพราะเหตทุเปป็นผภูช้ประสงคตจะเสนอราคา
ททที่มทผลประโยชนต รส่วมกรนกรบผภูช้ประสงคตเสนอราคารายอรที่น หรรอเปป็นผภูช้มทผลประโยชนตรส่วมกรนระหวส่างผภูช้ประสงคต
จะเสนอราคากรบผภูช้ใหช้บรมิการตลาดกลางอมิเลล็กทรอนมิกสต ณ  วรนประกาศประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทาง
อมิเลล็กทรอนมิกสตหรรอเปป็นผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาททที่กระทจาการอรนเปป็นกา รขรดขวางการแขส่งขรนราคาอยส่างเปป็นธรรม
หรรอเปป็นผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาททที่ไมส่ผส่านคทุณสมบรตมิทางดช้านเทคนมิคอาจอทุทธรณตคจาสรที่งดรงกลส่าวตส่อหรวหนช้าหนส่วย
งานททที่จรดหาพรสดทุภายใน 3 วรน นรบแตส่วรนททที่ไดช้รรบแจช้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวมินมิจฉรยอทุทธรณต
ของหรวหนช้าหนส่วยงานททที่จรดหาพรสดทุใหช้ถรอเปป็นททที่สทุด

หากปรากฏตส่อคณะกรรมการประกวดราคาวส่ากระบวนการเสนอราคาเชส่าทางอมิเลล็กทรอนมิกสต
ประสบขช้อขรดขช้องจนไมส่อาจดจาเนมินการตส่อไปใหช้แลช้วเสรล็จภายในเวลาททที่กจาหนดไวช้  คณะกรรมการประกวดราคา
จะสรที่งพรกกระบวนการเสนอราคา โดยมมิใหช้ผภูช้แทนผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาพบปะหรรอตมิดตส่อสรที่อสารกรบบทุคคลอรที่น
และเมรที่อแกช้ไขขช้อขรดขช้องแลช้ว จะใหช้ดจาเนมินกระบวนการเสนอราคาตส่อไป จากขรรั้นตอนททที่คช้างอยภูส่ภายในเวลา
ของการเสนอราคาททที่ยรงเหลรอกส่อนจะสรที่งพรกกระบวนการเสนอราคา แตส่ตช้องสมิรั้นสทุดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วรนเดทยวกรน เวช้นแตส่  คณะกรรมการประกวดราคาเหล็นวส่ากระบวนการเสนอราคาจะไมส่แลช้วเสรล็จไดช้โดยงส่ายหรรอ
ขรดขช้องไมส่อาจแกช้ไขไดช้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสรที่งยกเลมิกกระบวนการเสนอราคาและกจาหนด
วรน เวลาและสถานททที่เพรที่อเรมิที่มตช้นกระบวนการเสนอราคาใหมส่ โดยจะแจช้งใหช้ผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาททุกรายททที่อยภูส่
ในสถานททที่นรรั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสมิทธมิในการตรดสมินใจดจาเนมินการใด ๆ ระหวส่างการประกวด
ราคาฯ  เพรที่อใหช้การประกวดราคาฯ  เกมิดประโยชนตสภูงสทุดตส่อ กปภ.

4.8  ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาททที่ไดช้รรบการครดเลรอกใหช้เปป็นผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาจะตช้องปฏมิบรตมิ ดรงนทรั้
                                (1)  ปฏมิบรตมิตามเงรที่อนไขททที่ระบทุไวช้ในหนรงสรอแสดงเงรที่อนไขการเชส่าการซรรั้อและการจช้าง
ดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต ททที่ไดช้ยรที่นมาพรช้อมกรบซองขช้อเสนอทางเทคนมิค

 (2)  ราคาสภูงสทุดของการประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิ เลล็กทรอนมิกสต
จะตช้องเรมิที่มตช้น 5,288,796.- บาท (หช้าลช้านสองแสนแปดหมรที่นแปดพรนเจล็ดรช้อยเกช้าสมิบหกบาทถช้วน)

 (3)  ราคาททที่เสนอจะตช้องเปป็นราคาททที่รวมภาษทมภูลคส่าเพมิที่ม และภาษทอรที่นๆ (ถช้ามท)
รวมคส่าใชช้จส่ายทรรั้งปวงไวช้ดช้วยแลช้ว

 (4)  ผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาหรรอผภูช้แทนจะตช้องมาลงทะเบทยนเพรที่อเขช้าสภูส่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวรน เวลา  และสถานททที่ททที่กจาหนด   
                                (5)  ผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาหรรอผภูช้แทนททที่มาลงทะเบทยนแลช้ว ตช้อง LOG IN เขช้าสภูส่ระบบ

 (6)  ผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาหรรอผภูช้แทนททที่ LOG IN แลช้ว จะตช้องดจาเนมินการเสนอราคา
โดยราคาททที่เสนอในการประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต จะตช้องตที่จากวส่าราคาสภูงสทุดในการประกวด
ราคาฯ  และจะตช้องเสนอลดราคาขรรั้นตที่จา (Minimum Bid) ไมส่นช้อยกวส่าครรรั้งละ 10,000.- บาท จากราคาสภูงสทุด
ในการประกวดราคาฯและการเสนอลดราคาครรรั้งถรดๆไป ตช้องเสนอลดราคาครรรั้งละไมส่นช้อยกวส่า 10,000.- บาท
จากราคาครรรั้งสทุดทช้ายททที่เสนอลดแลช้ว

5/(7) หช้ามผภูช้มทสมิทธมิ...
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 (7)  หช้ามผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมรที่อการประกวดราคาฯ
เสรล็จสมิรั้นแลช้วจะตช้องยรนยรนราคาตส่อผภูช้ใหช้บรมิการตลาดกลางอมิเลล็กทรอนมิกสต ราคาททที่ยรนยรนจะตช้องตรงกรบราคาททที่
เสนอหลรงสทุด   

 (8)  ผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาททที่ไดช้รรบครดเลรอกใหช้เปป็นผภูช้ชนะการเสนอราคาตช้องรรบผมิดชอบ
คส่าใชช้จส่าย ในการใหช้บรมิการเสนอราคาทางอมิเลล็กทรอนมิกสตและคส่าใชช้จส่ายในการเดมินทางของผภูช้ใหช้บรมิการตลาดกลาง
อมิเลล็กทรอนมิกสต ทรรั้งนทรั้จะแจช้งใหช้ทราบในวรนเสนอราคา 

 (9)  ผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาจะตช้องมาเสนอราคา ในวรนททที่ ................................................
ตรรั้งแตส่เวลา .................... น. เปป็นตช้นไป ทรรั้งนทรั้จะแจช้งนรดหมายตามแบบแจช้ง วรน เวลา และสถานททที่เสนอ (บก.005)
ใหช้ทราบตส่อไป

 (10)  ผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาสามารถศซกษา และทจาความเขช้าใจในระบบและวมิธทการ
เสนอราคาของผภูช้ใหช้บรมิการตลาดกลางอมิเลล็กทรอนมิกสตททที่แสดงไวช้ในเวล็บไซตต www.gprocurement.go.th
และผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคา ตช้องทจาการทดลองวมิธทการเสนอราคากส่อนถซงกจาหนดวรนเสนอราคาททที่ เวล็บไซตต
ของผภูช้ใหช้บรมิการตลาดกลางอมิเลล็กทรอนมิกสต ตรรั้งแตส่วรนททที่ 1 ตทุลาคม 2555  เปป็นตช้นไป

5.  หลบักประกบันซอง
     ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาตช้องวางหลรกประกรนซองพรช้อมกรบการยรที่นซองขช้อเสนอดช้านเทคนมิค

จจานวน 264,440.- บาท (สองแสนหกหมรที่นสทที่พรนสทที่รช้อยสทที่สมิบบาทถช้วน ) โดยหลรกประกรนซองจะตช้องมท
ระยะเวลาการครั้จาประกรน ตรรั้งแตส่วรนยรที่นซองขช้อเสนอทางดช้านเทคนมิคครอบคลทุมไปจนถซงวรนสมิรั้นสทุดการยรนราคา
โดยหลรกประกรนใหช้ใชช้อยส่างใดอยส่างหนซที่งดรงตส่อไปนทรั้

     5.1  เงมินสด
          5.2  เชล็คททที่ธนาคารสรที่งจส่ายแกส่ “การประปาสส่วนภภูมมิภาค” โดยเปป็นเชล็คลงวรนททที่ททที่ยรที่นซอง

ขช้อเสนอทางดช้านเทคนมิคหรรอกส่อนหนช้านรรั้นไมส่เกมิน 3 วรนทจาการ ของทางราชการ
    5.3  หนรงสรอครั้จาประกรนของธนาคารในประเทศตามแบบหนรงสรอครั้จาประกรนดรงระบทุ

ในขช้อ 1.5 (1) 
    5.4  หนรงสรอครั้จาประกรนของบรมิษรทเงมินททุน  หรรอบรมิษรทเงมินททุนหลรกทรรพยตททที่ ไดช้รรบ

อนทุญาตใหช้ประกอบกมิจการเงมินททุนเพรที่อการพาณมิชยตและประกอบธทุรกมิจครั้จาประกรนตามประกาศของธนาคาร
แหส่งประเทศไทยซซที่งไดช้แจช้งเวทยนชรที่อใหช้สส่วนราชการตส่างๆ ทราบแลช้ว โดยอนทุโลมใหช้ใชช้ตามแบบหนรงสรอครั้จาประกรน
ดรงระบทุในขช้อ 1.5 (1)

     5.5  พรนธบรตรรรฐบาลไทย
      หลรกประกรนซองตามขช้อนทรั้ กปภ.จะครนใหช้ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาหรรอผภูช้ครั้จาประกรนภายใน
15 วรน นรบถรดจากวรนททที่ไดช้พมิจารณาในเบรรั้องตช้นเรทยบรช้อยแลช้ว เวช้นแตส่ผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคารายททที่ครดเลรอกไวช้ซซที่ง
เสนอราคาตที่จาสทุดจะครนใหช้ตส่อเมรที่อไดช้ทจาสรญญาหรรอขช้อตกลง หรรอเมรที่อผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาไดช้พช้นจากขช้อผภูกพรนแลช้ว

     การครนหลรกประกรนซองไมส่วส่ากรณทใด ๆ จะครนใหช้โดยไมส่มทดอกเบทรั้ย                           
6.  หลบักเกณฑสและสวิทธวิในการพวิจารณาราคา
     6.1  ในการประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสตนทรั้  กปภ. จะพวิจารณาตบัดสวิน

ดท้วยราคารวม

6/6.2 หากผภูช้ประสงคต…
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     6.2  หากผภูช้ประสงคตจะเสนอราคารายใดมทคทุณสมบรตมิไมส่ถภูกตช้องตามขช้อ 2 หรรอยรที่นหลรกฐาน
การเสนอราคาไมส่ถภูกตช้อง  หรรอไมส่ครบถช้วนตามขช้อ 3 หรรอยรที่นเอกสารประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต
ไมส่ถภูกตช้องตามขช้อ 4 แลช้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมส่รรบพมิจารณาขช้อเสนอของผภูช้ประสงคตเสนอราคารายนรรั้น
เวช้นแตส่เปป็นขช้อผมิดพลาดหรรอผมิดหลงเพทยงเลล็กนช้อยหรรอผมิดพลาดไปจากเงรที่อนไขของเอกสารประกวดราคาเชส่าดช้วย
วมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสตในสส่วนททที่มมิใชส่สาระสจาครญ ทรรั้งนทรั้ เฉพาะในกรณทททที่พมิจารณาเหล็นวส่าจะเปป็นประโยชนตตส่อ
กปภ. เทส่านรรั้น

     6.3  กปภ. ขอสงวนสมิทธมิธิ์ไมส่พมิจารณาราคาของผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาโดยไมส่มทการผส่อนผรน
ในกรณทดรงตส่อไปนทรั้

                                                                      (1)  ไมส่ปรากฏชรที่อผภูช้ประสงคตจะเสนอราคารายนรรั้น ในบรญชทผภูช้รรบเอกสารประกวดราคา
เชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิ เลล็กทรอนมิกสต  หรรอในหลรกฐานการรรบเอกสารประกวดราคาเชส่ าดช้วยวมิธทการ
ทางอมิเลล็กทรอนมิกสตของ กปภ.
                                 (2)  เสนอรายละเอทยดแตกตส่างไปจากเงรที่อนไขททที่กจาหนดในเอกสารประกวดราคาเชส่า
ดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสตททที่เปป็นสาระสจาครญ หรรอมทผลทจาใหช้เกมิดความไดช้เปรทยบเสทยเปรทยบแกส่ผภูช้ประสงคตจะ
เสนอราคารายอรที่น
          6.4  ในการตรดสมินการประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต หรรอในการทจา
สรญญาคณะกรรมการประกวดราคาหรรอ กปภ. มทสมิทธมิใหช้ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาชทรั้แจงขช้อเทล็จจรมิง สภาพ ฐานะ
หรรอขช้อเทล็จจรมิงอรที่นใดททที่เกทที่ยวขช้องกรบผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาไดช้ กปภ. มทสมิทธมิททที่จะไมส่รรบราคาหรรอไมส่ทจาสรญญา
หากหลรกฐานดรงกลส่าวไมส่มทความเหมาะสม หรรอไมส่ถภูกตช้อง

     6.5  กปภ. ทรงไวช้ซซที่งสมิทธมิททที่จะไมส่รรบราคาตที่จาสทุด หรรอราคาหนซที่งราคาใด หรรอราคาททที่เสนอ
ทรรั้งหมดกล็ไดช้และอาจพมิจารณาเลรอกเชส่าในจจานวน หรรอขนาดหรรอเฉพาะรายการหนซที่งรายการใดหรรออาจจะ
ยกเลมิกการประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต  โดยไมส่พมิจารณาเชส่าเลยกล็ไดช้ สทุดแตส่จะพมิจารณาทรรั้งนทรั้
เพรที่อประโยชนตของทางราชการเปป็นสจาครญและใหช้ถรอวส่าการตรดสมินของ กปภ . เปป็นเดล็ดขาด  ผภูช้ประสงคต
จะเสนอราคาหรรอผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาจะเรทยกรช้องคส่าเสทยหายใดๆ มมิไดช้ รวมทรรั้ง กปภ . จะพมิจารณายกเลมิก
การประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต และลงโทษผภูช้เสนอราคาเปป็นผภูช้ทมิรั้งงาน  ไมส่วส่าจะเปป็นผภูช้มทสมิทธมิ
เสนอราคาททที่ไดช้รรบการครดเลรอกหรรอไมส่กล็ตาม หากมทเหตทุททที่เชรที่อไดช้วส่าการเสนอราคากระทจาการโดยไมส่สทุจรมิต
เชส่น  การเสนอเอกสารอรนเปป็นเทล็จ หรรอใชช้ชรที่อบทุคคลธรรมดา หรรอนมิตมิบทุคคลอรที่นมาเสนอราคาแทน  เปป็นตช้น     

     6.6  ในกรณทททที่ปรากฎขช้อเทล็จจรมิงภายหลรงจากการประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทาง
อมิเลล็กทรอนมิกสตวส่าผภูช้ประสงคตจะเสนอราคาททที่ไดช้รรบการครดเลรอกเปป็นผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคา ททมทผลประโยชนตรส่วมกรนกรบ
ผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคารายอรที่น หรรอเปป็นผภูช้มทผลประโยชนตรส่วมกรนระหวส่างผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคากรบผภูช้ใหช้บรมิการตลาดกลาง
อมิเลล็กทรอนมิกสต ณ วรนประกาศประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต หรรอเปป็นผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาททที่
กระทจาการอรนเปป็นการขรดขวางการแขส่งขรนราคาอยส่างเปป็นธรรม ตามขช้อ 1.6 กปภ. มทอจานาจททที่จะตรดรายชรที่อผภูช้มท
สมิทธมิเสนอราคาดรงกลส่าว และ กปภ.จะพมิจารณาลงโทษผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคารายนรรั้นเปป็นผภูช้ทมิรั้งงาน   

7.  การททาสบัญญาเชช่า
        7.1  ในกรณทททที่ผภูช้ชนะการประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต (ผภูช้คช้า) สามารถ
สส่งมอบสมิที่งของไดช้ครบถช้วนภายใน 5 วรนทจาการของทางราชการนรบแตส่วรนททที่ทจาขช้อตกลงเชส่า กปภ.อาจจะพมิจารณา
จรดทจาขช้อตกลงเปป็นหนรงสรอ แทนการทจาสรญญาตามแบบสรญญาดรงระบทุในขช้อ 1.4 กล็ไดช้
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  7.2  ในกรณทผภูช้ชนะการประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต ไมส่สามารถสส่ง
มอบสมิที่งของไดช้ครบถช้วนภายใน 5 วรนทจาการของทางราชการ  หรรอ กปภ. เหล็นวส่าไมส่สมควรจรดทจาขช้อตกลงเปป็น
หนรงสรอ ตามขช้อ 7.1  ผภูช้ชนะการประมภูลเชส่าดช้วยระบบอมิเลล็กทรอนมิกสตจะตช้องทจาสรญญาเชส่าตามแบบสรญญาดรงระบทุใน
ขช้อ 1.4 ภายใน 7 วรน นรบถรดจากวรนททที่ไดช้รรบแจช้งและจะตช้องวางหลรกประกรนสรญญาเปป็นจจานวนเงมินเทส่ากรบรช้อยละ 5
(5%) ของราคาสมิที่งของททที่ประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสตไดช้ใหช้ กปภ. ยซดถรอไวช้ในขณะทจาสรญญาโดย
ใชช้หลรกประกรนอยส่างหนซที่งอยส่างใดดรงตส่อไปนทรั้

(1)  เงมินสด
(2)  เชล็คททที่ธนาคารสรที่งจส่ายใหช้แกส่ “การประปาสส่วนภภูมมิภาค” โดยเปป็นเชล็คลงวรนททที่ททที่ทจา

สรญญาหรรอกส่อนหนช้านรรั้นไมส่เกมิน 3 วรนทจาการของทางราชการ
(3)  หนรงสรอครั้จาประกรนของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนรงสรอครั้จาประกรนดรง

ระบทุในขช้อ 1.5 (2)
(4)  หนรงสรอครั้จาประกรนของบรมิษรทเงมินลงททุน หรรอบรมิษรทเงมินททุนหลรกทรรพยตททที่ไดช้รรบ

อนทุญาตใหช้ประกอบกมิจการเงมินททุนเพรที่อการพาณมิชยตและประกอบธทุรกมิจครั้จาประกรน ตามประกาศของธนาคารแหส่ง
ประเทศไทยซซที่งไดช้แจช้งเวทยนชรที่อใหช้สส่วนราชการตส่าง ๆ ทราบแลช้ว โดยอนทุโลมใหช้ใชช้ตามแบบหนรงสรอครั้จาประกรน
ดรงระบทุในขช้อ 1.5(2)

(5)  พรนธบรตรรรฐบาลไทยหลรกประกรนนทรั้จะครนใหช้ โดยไมส่มทดอกเบทรั้ยภายใน 15 วรน
นรบถรดจากวรนททที่คภูส่สรญญาพช้นจากขช้อผภูกพรนตามสรญญาเชส่าแลช้ว

8.  อบัตราคช่าปรบับ
           อรตราคส่าปรรบใหช้เปป็นไปตามรายละเอทยดขอบเขตของงาน 

9.  การรบับประกบันความชทารคุดบกพรช่อง
          ผภูช้ชนะการประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสต  ซซที่งไดช้ทจาขช้อตกลงเปป็นหนรงสรอ
หรรอทจาสรญญาเชส่าตามแบบดรงระบทุในขช้อ 1.4 แลช้วแตส่กรณท จะตช้องรรบประกรนความชจารทุดบกพรส่องของสมิที่งของ
ททที่เชส่าททที่เกมิดขซรั้น....  ตามรายละเอทยดขอบเขตของงาน.... โดยผภูช้ใหช้เชส่าตช้องรทบจรดการซส่อมแซมแกช้ไขใหช้ใชช้การไดช้ดท
ดรงเดมิมภายใน 1 วรน นรบถรดจากวรนททที่ไดช้รรบแจช้งความชจารทุดบกพรส่อง                                               

        10.  การจช่ายเงวิน
      กปภ. จะจส่ายเงมินใหช้แกส่ผภูช้ใหช้เชส่า เมรที่อผภูช้ใหช้เชส่าไดช้สส่งมอบถภูกตช้องครบถช้วนตามรายละเอทยดททที่
กจาหนดททุกประการ และคณะกรรมการตรวจรรบไดช้ทจาการตรวจรรบเรทยบรช้อยแลช้ว

        11.  ขท้อสงวนสวิทธวิในการเสนอราคาและอออื่น ๆ
        11.1  เงมินคส่าพรสดทุสจาหรรบการเชส่าครรรั้งนทรั้  ไดช้มาจากเงมินงบประมาณปปี  2560 และในการ
ชจาระเงมิน การประปาสส่วนภภูมมิภาค จะชจาระโดยวมิธทโอนเงมินเขช้าบรญชทเงมินฝากของผภูช้ขายหรรอผภูช้รรบโอนสมิทธมิแลช้วแตส่
กรณทซซที่งเจช้าของบรญชทตช้องเปป็นผภูช้รรบภาระคส่าธรรมเนทยมหรรอคส่าบรมิการอรที่นใดททที่เกทที่ยวกรบการโอนเงมินททที่ธนาคารผภูช้โอน
เงมินเรทยกเกล็บและยมินยอมใหช้การหรกเงมินบรญชทเงมินฝากธนาคารดรงกลส่าว  การลงนามในสรญญาจะกระทจาไดช้ตส่อเมรที่อ
กปภ. ไดช้รรบอนทุมรตมิเงมินแลช้วเทส่านรรั้น

      11.2  เมรที่อ  กปภ. ไดช้ครดเลรอกผภูช้เสนอราคารายใดใหช้เปป็นผภูช้ใหช้เชส่า และไดช้ตกลงเชส่าสมิที่งของ
ตามการประกวดราคาเชส่าดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสตแลช้วถช้าผภูช้ใหช้เชส่าจะตช้องสรที่งหรรอนจาสมิที่งของดรงกลส่าวเขช้ามา
จากตส่างประเทศและของนรรั้นตช้องนจาเขช้ามาโดยทางเรรอในเสช้นทางททที่มทเรรอไทยเดมินอยภูส่ และสามารถใหช้บรมิการ
รรบขนไดช้ ตามททที่รรฐมนตรทวส่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกจาหนด ผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาซซที่งเปป็นผภูช้ใหช้เชส่าจะตช้อง
ปฏมิบรตมิตามกฎหมาย วส่าดช้วยการสส่งเสรมิมพาณมิชยตนาวท  ดรงนทรั้

8/(1) แจช้งการสรที่ง...
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     (1)  แจช้งการสรที่งหรรอนจาสมิที่งของททที่ใหช้เชส่าดรงกลส่าวเขช้ามาจากตส่างประเทศตส่อกรมเจช้าทส่า
ภายใน 7 วรนนรบตรรั้งแตส่วรนททที่ผภูช้ใหช้เชส่าสรที่งหรรอเชส่าของมาจากตส่างประเทศ เวช้นแตส่เปป็นของททที่รรฐมนตรทวส่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวช้นใหช้บรรททุกโดยเรรออรที่นไดช้

     (2)  จรดการใหช้สมิที่งของททที่ใหช้เชส่าดรงกลส่าวบรรททุกโดยเรรอไทย หรรอเรรอททที่มทสมิทธมิ
เชส่นเดทยวกรบเรรอไทยจากตส่างประเทศมายรงประเทศไทย  เวช้นแตส่จะไดช้รรบอนทุญาตจากกรมเจช้าทส่าใหช้บรรททุกสมิที่งของนรรั้น
โดยเรรออรที่นททที่มมิใชส่เรรอไทย ซซที่งจะตช้องไดช้รรบอนทุญาตเชส่นนรรั้นกส่อนบรรททุกของลงเรรออรที่น หรรอเปป็นของททที่รรฐมนตรทวส่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวช้นใหช้บรรททุกโดยเรรออรที่น
                                 (3)  ในกรณทททที่ไมส่ปฏมิบรตมิตาม (1) หรรอ (2) ผภูช้ขายจะตช้องรรบผมิดตามกฎหมาย
วส่าดช้วยการสส่งเสรมิมการพาณมิชยตนาวท

      11.3  ผภูช้ประสงคตจะเสนอราคา ซซที่งไดช้ยรที่นเอกสารประกวดราคาดช้วยวมิธทการทาง
อมิเลล็กทรอนมิกสตตส่อ กปภ. แลช้ว จะถอนตรวออกจากการประกวดราคาฯ มมิไดช้ และเมรที่อไดช้รรบการครดเลรอก
ใหช้เปป็นผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาแลช้ว ตช้องเขช้ารส่วมเสนอราคาดช้วยวมิธทการทางอมิเลล็กทรอนมิกสตตามเงรที่อนไขททที่กจาหนด
ในขช้อ 4.8 (4) (5) (6) และ (7)

      มมิฉะนรรั้น กปภ. จะรมิบหลรกประกรนซอง จจานวนรช้อยละ 2.5 ของวงเงมินททที่จรดหาทรนทท
และอาจพมิจารณาเรทยกรช้องใหช้ชดใชช้ความเสทยหายอรที่น (ถช้ามท ) รวมทรรั้งอาจพมิจารณาใหช้เปป็นผภูช้ทมิรั้งงานไดช้
หากมทพฤตมิกรรมเปป็นการขรดขวางการแขส่งขรนราคาอยส่างเปป็นธรรม  

      11.4  ผภูช้มทสมิทธมิเสนอราคาซซที่ง กปภ. ไดช้ครดเลรอกแลช้วไมส่ไปทจาสรญญาหรรอขช้อตกลงภายใน
เวลาททที่ทางราชการกจาหนดดรงระบทุไวช้ในขช้อ 7 กปภ. จะรมิบหลรกประกรนซอง หรรอเรทยกรช้องจากผภูช้ออกหนรงสรอ
ครั้จาประกรนซองทรนทท  และอาจพมิจารณาเรทยกรช้องใหช้ชดใชช้ความเสทยหายอรที่น (ถช้ามท) รวมทรรั้งจะพมิจารณาใหช้เปป็น
ผภูช้ทมิรั้งงานตามระเบทยบของทางราชการ

      11.5  กปภ. มทสมิทธมิททที่จะแกช้ไขเพมิที่มเตมิมเงรที่อนไข  หรรอขช้อกจาหนดในแบบสรญญาใหช้เปป็นไป
ตามความเหล็นของสจานรกงานอรยการสภูงสภูด (ถช้ามท)

             การประปาสส่วนภภูมมิภาค

               วรนททที่           มมิถทุนายน พ.ศ. 2560


	8. อัตราค่าปรับ

