
 

 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค  เลขท่ี  กจห.        /2560 
        เรื่อง  จัดซ้ือโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ปีงบประมาณ 2560    

      ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction) 
---------------------------------------- 

 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซ้ือโปรแกรมระบบ                  
ภูมิสารสนเทศ (GIS) ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดังนี้ 

- โปรแกรม MapInfo Professional เวอร์ชั่น 15.0 พร้อมคู่มือการใช้งาน  
  จํานวน 15 ลิขสิทธิ์ (License) โดยแบ่งเป็น 1 Serial Number ต่อ 1 License 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 
 ๒.  ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอให้แก่ กปภ. ณ 
วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
  6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
  7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่
เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
   8.  ผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยในการ
จัดหาผลิตภัณฑ์ 

  9.  ผู้เสนอราคา ต้องเสนอครบทุกรายการตามท่ี กปภ. กําหนดโดยทําเครื่องหมายให้ชัดเจน
ในรายละเอียด (Catalog) ของสินค้าท่ีเสนอในแต่ละรายการและจัดทําตารางเปรียบเทียบตามคุณลักษณะ
เฉพาะของอุปกรณ์ท่ีผู้เสนอราคาเสนอเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ท่ี กปภ. กําหนด พร้อมระบุ
รายละเอียดและจํานวนของแต่ละอุปกรณ์และระบุหน้าอ้างอิงของแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน 
 กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี...................................... 
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประกวดราคา การประปาส่วนภูมิภาคและกําหนดเสนอ
ราคาในวันท่ี............................................................ต้ังแต่เวลา .......................น. เป็นต้นไป 
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ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา                      
ชุดละ 321.-บาท (ค่าเอกสาร 300.-บาท ภาษีมูลค่าเพ่ิม 21.-บาท) ได้ท่ี กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค 
ระหว่างวันท่ี............................................................ ถึง วันท่ี..................................................ในวันทําการ                  
ต้ังแต่เวลา 0๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2551-8122-6 ผู้ ซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือชําระเงินแล้ว กปภ. จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณี กปภ. ยกเลิกโครงการ 

         ประกาศ  ณ  วันท่ี          กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

 

ลงชื่อ.............................. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี  กจห.………………../2560 

 จัดซ้ือโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (e-Auction) การประปาส่วนภูมิภาค ลงวันท่ี...................................................................................... 

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

   การประปาส่วนภูมิภาค ต่อไปนี้เรียกว่า “กปภ.” มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือโปรแกรม
ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                    
(e-Auction) ดังนี้ 

- โปรแกรม Maplnfo Professional เวอร์ชั่น 15.0 พร้อมคู่มือการใช้งาน  
  จํานวน 15 ลิขสิทธิ์ (License) โดยแบ่งเป็น 1 Serial Number ต่อ 1 License 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซ้ือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค   

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
 ๑.๓  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
 ๑.๔  แบบสัญญาซ้ือขาย   

 ๑.๕  แบบหนังสือคํ้าประกัน   

        (๑)  หลักประกันซอง    
(๒) หลักประกันสัญญา  

  ๑.๖   บทนิยาม    
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
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๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม               
ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 2.6 ผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ 

 2.7 ผู้เสนอราคา ต้องเสนอครบทุกรายการตามท่ี กปภ. กําหนดโดยทําเครื่องหมายให้ชัดเจนใน
รายละเอียด (Catalog) ของสินค้าท่ีเสนอในแต่ละรายการและจัดทําตารางเปรียบเทียบตามคุณลักษณะเฉพาะ
ของอุปกรณ์ท่ีผู้ เสนอราคาเสนอเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ท่ี กปภ. กําหนด พร้อมระบุ
รายละเอียดและจํานวนของแต่ละอุปกรณ์และระบุหน้าอ้างอิงของแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน 
 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

  ๓.๑  ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง     

   (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล             
ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้
ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
   (๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

  (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
 ๓.๒  ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
   (๒) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 

ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) (จํานวน 3 ฉบับ) 
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   (๓) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ

อํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 

  (๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ 
  (5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (6) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....120......วัน นับแต่วันยืนราคา

สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 

๔.  การเสนอราคา 
 ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือ                

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้      
โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน 

 ๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน …60..…วัน นับถัดจาก            
วันลงนามในสัญญา   

 ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีเสนอ ไปพร้อมเอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา  
หลักฐานดังกล่าวนี้ กปภ. จะยึดไว้เป็นเอกสารของหน่วยงาน 

 สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง                
โดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ  
แคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน..3… วัน 

 ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน - เพ่ือใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ กปภ. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ             
ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว กปภ. จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 ๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา              
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมด
เสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๗  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์              
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี กจห............../2560” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี…………..................................ต้ังแต่เวลา 10.00-11.00 น.                      
ณ ห้องประกวดราคา การประปาส่วนภูมิภาค 

 เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
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 คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา            
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) 
ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวาง                  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง                  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓  วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุให้ถือเป็นท่ีสุด 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีการ                       
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ 
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอน
ท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา   
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง               
ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ. 

 ๔.๘  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นท่ี

4,333,500.-บาท 
 (๓)  ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวง

ไว้ด้วยแล้ว 
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 (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา 

ท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ              
และจะต้องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Mi-nimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ……8,000…..บาท จากราคาสูงสุดใน                  
การประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคา ครั้งละไม่น้อยกว่า ..8,000…บาท              
จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 

 (๗)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

 (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันท่ี..................................................... 
ต้ังแต่เวลา........……………………………………………….…น. เป็นต้นไป ท้ังนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา 
และสถานท่ีเสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป 

 (10)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษา และทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  และผู้มีสิทธิเสนอ

ราคา ต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 

 

๕.  หลักประกันซอง 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  

จํานวน …216,675.-….บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนหกพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยหลักประกันซอง
จะต้องมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ              
ยืนราคาโดยหลักประกัน ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑  เงินสด 
 ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “การประปาส่วนภูมิภาค”  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซอง

ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
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 ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ. จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน         

นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคา
ตํ่าสุด จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กปภ.จะพิจารณาตัดสินด้วย.....ราคารวม.... 
 ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ 
แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                 
ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กปภ.  เท่านั้น 

 ๖.๓  กปภ.  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซ้ือ                  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กปภ. 

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 

 ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ. มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กปภ. มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๕ กปภ.  ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก               
การประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ. เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ัง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

 ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ มีสิทธิ เสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ กปภ.  มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าว และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
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๗.  การทําสัญญาซ้ือ 
 ๗.๑  ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ กปภ. อาจจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้ 

 ๗.๒  ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ สิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือ กปภ. เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ                    
ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญาดัง
ระบุใน ข้อ  ๑.๔  ภายใน.....7….วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น   จํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 (5%) ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ กปภ. ยึดถือไว้
ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (๑) เงินสด 
 (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “การประปาส่วนภูมิภาค” โดยเป็นเช็คลงวันท่ี ท่ีทําสัญญา

หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
  (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ              

ในข้อ ๑.๕ (๒) 
  (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๕  (๒) 

  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจาก               

ข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 

๘.  อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ...18....ให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ…0.20...                

ของวงเงินตามสัญญาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา

สัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่อง..2…ปี….-….เดือน  
๑0. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
 ๑0.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี.........2560..............

เงินกู้จาก.......-.......และเงินช่วยเหลือจาก......-...... 

 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ 
 - กปภ. ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจําปี 2560 เงินกู้จาก  .............. - .........และเงิน

ช่วยเหลือจาก ............- .........แล้วเท่านั้น 
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 ๑0.๒ เม่ือ กปภ. ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือสิ่งของตาม                
การประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

 (๑)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗  วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

 (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน    
ท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

 (๓)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 

 ๑0.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
กปภ. แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
แล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ข้อ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ 
(๗) มิฉะนั้น กปภ. จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑0.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึง กปภ. ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กปภ. จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทาราชการ 

 ๑0.๕ กปภ. สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

การประปาส่วนภูมิภาค 
 

  วันท่ี      กรกฎาคม พ.ศ.  2560       

 

 

 

 

 

 

 

 


