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    เอกสารแนบ 3 

ประกาศการประปาสว่นภูมิภาคเขต 3  เลขท่ี  17 /2560 

เรื่อง ประกวดราคาจา้งเหมางานจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหน้ีค่านํ้าประปาด้วย
เครื่องมืออ่านมาตร (Handheld) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ปากท่อ สมุทรสงคราม 
ราชบุรี บ้านโป่ง  ท่ามะกา ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุร ีกุยบุรี บางสะพาน สวนผึง้  พนมทวน และ
เลาขวัญ  ดว้ยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์  (e-Auction) 

                      (ระยะเวลาดําเนินการจํานวน 36 เดือน  ต้ังแต่  (1 พฤศจิกายน 2560 – 31  ตุลาคม 2563) 
                      โดยมีผู้ใชน้้ําทัง้สิน้ประมาณ 221,100 ราย คิดเป็นค่าจ้างอ่านมาตรฉบบัละ  7.93 บาท  

                  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) /ราย/เดือน  รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 63,119,628.-บาท (รวม              
                  ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

----------------------------------- 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะว่าจ้างผู้รับจ้างอ่านมาตรด้วยเครือ่งมืออ่าน

มาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ําพร้อมคํานวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งคา่น้ํา โดยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile 
printer) และส่งใบแจ้งค่าน้าํให้ผู้ใช้น้ํา เพ่ือให้บริการแกผู่้ใช้น้ําของ กปภ.ในพ้ืนที่ดงักล่าว ดว้ยวธิีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Auction) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขตามข้อกาํหนดขอบเขตของงาน (Term of 
reference: TOR) ที่แนบทา้ยประกาศเชิญชวนและราย ละเอียดทั่วไป ดังต่อไปนี ้
1. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาและการยื่นข้อเสนอ 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ตอ้งจัดทําข้อเสนอโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นข้อกําหนด
รายละเอียด (Specification) ของวัสดเุครื่องมือ เครื่องใช้ท่ีเป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษได้ 
พร้อมทั้งต้องลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจและประทบัตรา (ถ้าม)ี ทุกแผน่ และหากมกีารแก้ไขเพ่ิมเติม
จะต้องมีลายมอืชื่อผูม้ีอาํนาจกํากับ และประทับตรา (ถ้าม)ี ทุกครั้ง  

ข้อเสนอประกอบดว้ย 2 ส่วน ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแยกข้อเสนอเปน็ 2 ซอง คือ 
   ส่วนที ่ 1 (ซองที ่1) ข้อเสนอด้านคุณสมบัตขิองผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
   ส่วนที ่ 2 (ซองที ่2) ข้อเสนอด้านเทคนิค 

1.1 ข้อเสนอด้านคุณสมบตัิของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนเอกสารข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามประกาศเชิญชวน และ 

ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ 1 ในกรณีท่ีเป็นสําเนาเอกสารจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องด้วย 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบตัิและมีหลกัฐานแสดงใหเ้หน็ว่าตนมีคุณสมบัติครบถว้น

ตามทีก่ําหนดไว ้ดงัต่อไปนี ้
1.1.1 เป็นนิตบิุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจาํกัด หรอืห้างหุน้ส่วนจํากดั หรือ

ห้างหุ่นส่วนสามญันติิบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาดังกลา่วจะต้องไม่เป็นผูท้ีถู่กระบุชือ่ไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
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ราชการที่ได้แจง้เวียนชื่อแลว้และไมม่ีพฤตกิรรมใดๆ ทีแ่สดงให้เห็นว่าเป็นผู้ท้ิงงานตาม
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

1.1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทงานจดหนว่ยและออกใบแจ้งหนี ้กับสว่น
ราชการ หรือรัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รของรฐั หรือเอกชน ที่มรีะยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับ
จากวนัที่ย่ืนขอ้เสนอ ในวงเงนิไมน่้อยกว่า 40% ของวงเงนิราคากลาง (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม)25,247,852.-  บาท และเป็นผลงานในสัญญาเดียว ซึง่เปน็คู่สัญญาโดย
ตรงทีไ่ดด้ําเนนิการแลว้เสร็จ โดยต้องแนบสําเนาสญัญา พร้อมหนังสือรบัรองผลงานของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

1.1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้มีผลประโยชนร์่วมกนักับผูป้ระสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร์่วมกันระหวา่งผู้เสนอราคากับผู้ใหบ้ริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนกิส ์ณ วันประกาศประกวดตาคาจา้งด้วยวธิีการทางอเิล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็น
ผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการย่ืนขอ้เสนอและการ
ประมลูจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-auction) ครั้งนี้ โดย กปภ.จะยึดถือวิธกีาร
พิจารณาตามระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบบัแก้ไข
เพ่ิมเติม 

1.1.4 ในกรณีมอบอํานาจให้ผู้แทนย่ืนข้อเสนอ ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการ
มอบอํานาจให้เป็นตัวแทนของนติิบุคคล หรือใหเ้ป็นตวัแทนของแต่ละนติิบคุคล พรอ้มปิด
อากรแสตมปต์ามทีก่ฎหมายกําหนดในการย่ืนข้อเสนอดังกลา่ว พร้อมทัง้แนบสําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชนที่รบัรองสําเนาถูกต้องของผูม้อบอาํนาจและผู้รบัมอบอํานาจไปด้วย 

1.1.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งเปน็ผู้มีชื่อในทะเบียนผูซ้ือ้เอกสารข้อเสนอ 
1.1.6 บุคคลหรือนิตบิุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สัญญาต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชรีายรบั

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไมถู่กตอ้งครบถว้นในสาระสําคญั 
1.1.7 บุคคลหรือนิตบิุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐซึ่งไดด้ําเนินการจดัซือ้จัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนกิส์ของกรมบัญชกีลางทีเ่ว็บไซต์ศนูย์ขอ้มลูจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ 

1.1.8 คู่สัญญาต้องรับและจา่ยเงนิผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงนิแต่ละครั้ง ซึง่มีมูลค่าไม่
เกินสามหมืน่บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเปน็เงนิสดก็ได ้

1.1.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุม้กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแตร่ฐับาลของผูป้ระสงค์จะเสนอราคาได้มคีําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุม้กันเชน่ว่านัน้ 

1.1.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีไ่ดร้ับการคดัเลือกให้เปน็ผู้ชนะการประกวดราคาและทําสญัญา
กับการประปาสว่นภูมิภาค ต้องจดัทําบญัชแีสดงรายรบัรายจ่ายและย่ืนต่อกรมสรรพากร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวธิีการจดัทําและแสดงบญัชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิตบิุคคลเป็นคูส่ัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2554 ข้อที่ 5 ประกาศ ณ วนัที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑ์และวธิีการจัดทาํ
และแสดงบัญชีรายการรบัจา่ยของโครงการที่บุคคลเปน็คู่สัญญากับหนว่ยงานของรฐั 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ประกาศ ณ วนัที ่7 ธันวาคม 2554 

1.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ให้ประกอบด้วย 
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1.2.1 บทสรุปข้อเสนอ 
1.2.2 วิธีการดําเนินงาน และความพร้อมในการดําเนินงาน 

1.2.2.1 ความเข้าใจในวิธกีารอา่นมาตรและบนัทึกข้อมูลการใชน้้าํ พร้อมพิมพ์ใบแจ้ง
คา่น้ําให้ผู้ใช้น้ํา โดยเครือ่งมอือ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้าํชนดิพกพา 
(Mobile printer) ส่งให้กับผู้ใช้น้ํา 

 1.2.2.2 ประสิทธิภาพของเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งคา่น้ําชนดิพกพา     
                                      (Mobile printer) (ต้องมีการสาธติและทดสอบภาคสนาม) การสาธิต ให้ผู้ 
                                      ประสงค์จะเสนอราคาไปทดสอบได้ท่ี ห้องประชุม  การประปาสว่นภูมิภาค 
                                     เขต 3 ในวันที ่26  กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รบัการคัดเลอืกให้เข้าเสนอราคา ในวันที ่31  
กรกฎาคม  พ.ศ.2560  เวลา 11.00น.   

  กําหนดเสนอราคาวันที ่ 7  สิงหาคม  2560    
1.2.2.3   มาตรการ/แนวทางการบํารงุรักษาและการทดแทนเครือ่งมืออ่านมาตรและ   
           เครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ําชนดิพกพา (Mobile printer) 

  1.2.2.4  การจัดสง่ข้อมูล 
1.2.3 การจดัรูปองค์กรในการดําเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณแ์ละหนา้ที่รับผดิชอบ

ของบคุลากรหลัก รวมทัง้จํานวนบุคลากรสนับสนุน 
1.2.4 แผนการดําเนินงาน (การอ่านมาตรและเสน้ทางอ่านมาตร การสาํรวจและแจ้งข้อมลูการ

เปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น้ํา รายงานสิ้นวนั รายงานประจําเดือน เป็นต้น) 
 

2. ข้อกําหนดท่ัวไปเกีย่วกับการยื่นข้อเสนอ 
เอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอ จะจําหน่ายที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาสว่นภูมิภาค
เขต 3     เลขที่ 128  หมู่ท่ี 3 ถนนแสงชูโต   ตําบลท่าผา   อําเภอบา้นโป่ง   จงัหวัดราชบรุี  
รหัสไปรษณีย์ 70110 หมายเลขโทรศัพท์ 032-200779  ระหวา่งวนัที่ 12  กรกฎาคม  2560   
ถึงวนัที่  14  กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-15.00 น. ในราคาชุดละ 60,000.- บาท  
ภาษีมูลคา่เพ่ิม 4,200.- บาท รวมเป็นเงนิ 64,200.- บาท ผูซ้ื้อเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอ สามารถ
ชําระเปน็เงนิสด หรือตัว๋แลกเงินธนาคาร หรอืแคชเชียรเ์ชค็ สั่งจา่ยในนาม “การประปาสว่นภูมิภาค” 
เมื่อชําระเงินซื้อเอกสารดังกล่าว ข้างต้นแล้ว กปภ.จะไมค่ืนให้ไม่วา่กรณีใด ๆ 

2.1 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งย่ืนขอ้เสนอที่บรรจุไว้ในซองหรอืในกล่องที่ปดิผนกึเรยีบร้อย จ่า
หน้าซองถึง “คณะกรรมการประกวดราคา งานจ้างตวัแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหน้ีค่า
นํ้าประปาดว้ยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 
ปากท่อ สมุทรสงคราม ราชบุรี บ้านโป่ง  ท่ามะกา ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี กยุบุรี บางสะพาน 
สวนผึ้ง  พนมทวน และเลาขวัญ”  พร้อมจดหมายนําส่งข้อเสนองานจ้างผู้รับจา้งฯ ตามเอกสาร
แนบ 10 ย่ืนต่อคณะกรรมการประกวดราคา ณ  งานพัสดุฯ การประปาสว่นภูมิภาคเขต 3  ใน
วันที ่ 20  กรกฎาคม  2560    เวลา 10.00 น.- 11.00น.  
เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแลว้ จะไมร่ับข้อเสนอและเอกสารอื่นใดโดยเด็ดขาด 
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2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งวางหลักประกันซอง พร้อมกับย่ืนซองข้อเสนอทางดา้นเทคนิค
จํานวน 3,155,982.-  บาท (เงินสามล้านหน่ึงแสนห้าหม่ืนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) 
โดยหลกัประกนัซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ําประกนัตัง้แต่วนัย่ืนขอ้เสนอทางด้านเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิน้สุดการยืนราคา โดยหลกัประกนัให้ใช้อย่างหนึง่อย่างใดดังต่อไปนี ้

 

2.2.1 เงินสด 
2.2.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่การประปาสว่นภูมิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคเขต/การประปา

ส่วนภูมิภาคสาขา โดยเปน็เช็คลงวนัที่ท่ีย่ืนซองเอกสารทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านัน้ไม่
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 

2.2.3 หนังสือค้ําประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในเอกสารแนบ 7 
2.2.4 หนังสอืค้ําประกันของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงนิทนุหลักทรัพย์ ที่ได้รบัอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่ไดแ้จ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้
ใช้ตามแบบหนงัสือค้ําประกนัดังระบุในเอกสารแนบ 7 

2.2.5 พันธบตัรรฐับาลไทย 
2.3 หลักประกนัซองตามข้อนี ้การประปาสว่นภูมิภาค/การประปาส่วนภูมิภาคเขต/การประปาส่วน

ภูมิภาคสาขา จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผูค้้ําประกนัภายใน 15 วัน นบัถดัจากวันทีไ่ด้พิจารณาใน
เบื้องต้นเรียบรอ้ยแลว้ เว้นแต่ผู้เสนอราคารายทีค่ัดเลอืกไวซ้ึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคนืให้ต่อเมื่อได้
ทําสัญญาหรอืข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากขอ้ผูกพันแลว้ 
  การคนืหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใดๆ จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 

3. ระยะเวลาของการดาํเนินงาน 
 ระยะเวลา 36 เดือน นับแตส่ัญญามีผลบังคับใช ้
 กําหนดยืนราคา  90 วัน  (นับถดัจากวันเสนอราคา) 
 

4. วิธีการคัดเลือก 
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 1 หรือ มิได้วางหลักประกันซองตามข้อ 2.3 

หรือย่ืนเอกสารไม่ครบตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาข้อเสนอ
ด้านเทคนคิ และไม่ได้รบัสิทธิ์ให้เขา้แข่งขันเสนอราคา 

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในข้อ 1 และข้อ 2.3 จะได้รับการเปิดซองและ
พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคพร้อมกัน ผู้ท่ีได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์คะแนนตดัสินที่ 
80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนทุกราย  จะได้รบัสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาค่าจ้างผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส(์e-auction) 

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รบัสิทธิ์ให้เข้าแข่งขันเสนอราคาทุกราย จะต้องเสนอราคาค่าจ้างงานนี้
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) โดยราคาสูงสดุที่เสนอจะต้องเริ่มต้นที่ 7.93 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว) การประปาส่วนภูมิภาคทรงไว้ซึ่งสทิธิท่ีจะไม่รับ
ราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ใน
จํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วย
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วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
ทางการประปาส่วนภูมิภาคเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตดัสินของการประปาส่วนภูมภิาคเป็น
เด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งการประปาส่วนภูมิภาคจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไมก่็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการ
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนติิบุคคลอืน่มาเสนอราคา
แทน เป็นต้น 

 ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ําสดุ เสนอราคาต่ําสดุจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือการประปาสว่นภูมิภาคจะให้ผู้เสนอราคานั้นชีแ้จงและแสดง
หลักฐานที่ทําให้เชื่อไดว้า่ ผูเ้สนอราคาสามารถดําเนนิงานตามการประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากคําชีแ้จงไม่เป็นที่รบัฟังได้ การประปาสว่นภูมิภาคมีสิทธิท่ีจะไม่
รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  

4.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอในการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่าํกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ 0.02 บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัดๆไป ตอ้งเสนอลดราคาครั้งละไม่นอ้ยกว่า 0.02
บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว (ให้อ้างอิงตามระเบียบพัสดุกําหนด) 

4.5 บุคคลหรือนิตบิุคคลที่จะเขา้มาเปน็คู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรบัรายจา่ยไม่ถกูต้องครบถว้นในสาระสําคัญ 

4.6 บุคคลหรือนิตบิุคคลที่จะเขา้เปน็คู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐซึ่งไดด้ําเนินการจดัซือ้จัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชีการที่เว็บไซต์ศนูย์ข้อมูลจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั 

4.7  คู่สัญญาตอ้งรบัและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แตก่ารจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจา่ยเป็นเงินสดกไ็ด ้
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