
 
 
 
 

 
 
 
 

ร�างประกาศประกวดราคาซื้อฯ ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�(e-Auction) 
ประกาศการประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 เลขท่ี กปภ.ข.10 ปซ.00/2560 

เรื่อง  ประกวดราคาจัดซ้ือมาตรวัดน้ํา ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง แบบ Angel Ball Valve 
 (เฉพาะมาตรวัดน้ํา) จํานวน 15,400 เครื่อง และมาตรวัดน้ํา ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง พร;อมอุปกรณ>

ครบชุด(มียูเนียนมาตรวัดน้ําพร;อมแหวนยาง) จํานวน 3,100 เครื่อง เพ่ือนําไปติดต้ังให;ผู;ใช;น้ํารายใหม�  
ประจําปDงบประมาณ 2561 ด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> (e-Auction) 

 

************ 
                ด;วยการประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 มีความประสงค>จะประกวดราคางานจัดซ้ือมาตรวัดน้ํา ขนาด 
1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง แบบ Angel Ball Valve (เฉพาะมาตรวัดน้ํา) จํานวน 15,400 เครื่อง และมาตรวัด
น้ํา ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง พร;อมอุปกรณ>ครบชุด(มียูเนียนมาตรวัดน้ําพร;อมแหวนยาง) จํานวน 3,100 
เครื่อง เพ่ือนําไปติดต้ังให;ผู;ใช;น้ํารายใหม� ประจําปDงบประมาณ 2561 ด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>(e-
Auction) ตามรายการดังนี้     

1. (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท�ายประกาศฯ)  
 

ผู;มีสิทธิ์เสนอราคาจะต;องมีคุณสมบัติ  ดังต�อไปนี้ 
1.  เปNนผู;มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>ดังกล�าวและต;องเปNนนิติ

บุคคล 
2.  ไม�เปNนผู;ท่ีถูกระบุชื่อไว;ในบัญชีรายชื่อผู;ท้ิงงานของทางราชการและได;แจ;งเวียนชื่อแล;ว 
3. ไม�เปNนผู;ได;รับเอกสิทธิ์หรือความคุ;มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว;นแต�รัฐบาลของผู;

ประสงค>จะเสนอราคาได;มีคําสั่งให;สละสิทธิ์ความคุ;มกันเช�นว�านั้น 
4. ไม�เปNนผู;มีผลประโยชน>ร�วมกันกับผู;ประสงค>จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข;าเสนอราคาให;แก�การประปา

ส�วนภูมิภาค ณ วันประกาศประกวดราคาด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> หรือไม�เปNนผู;กระทําการอันเปNนการ
ขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปNนธรรมในการประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>ครั้งนี้ 
 5. นิติบุคคลท่ีจะเข;าเปNนคู�สัญญา(ผู;เสนอราคา)ต;องไม�อยู�ในฐานะเปNนผู;ไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต;องครบถ;วนในสาระสําคัญ 
                6. นิติบุคคลท่ีจะเข;าเปNนคู�สัญญา(ผู;เสนอราคา)กับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได;ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ;าง
ด;วยระบบอิเล็กทรอนิกส>(e-Government Procurement : e-GP) ต;องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส>ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต>ศูนย>ข;อมูลจัดซ้ือจัดจ;างภาครัฐ 
                 7. คู�สัญญา(ผู;เสนอราคา)ต;องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว;นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมี
มูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเปNนเงินสดก็ได; 
                  

                 กําหนดย่ืนเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี.......................... 
ระหว�างเวลา..............น. ถึงเวลา.................น. ณ ห�องรับซองประกวดราคา การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 
 

   ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิได�รับการคัดเลือกให�เข�าเสนอราคา ในวันท่ี........................... (แจ�งทาง
โทรสารเปBนรายตัว) และลงทะเบียนเพ่ือรับรหัสผ�าน(Password) ในวันประกวดราคาวันท่ี............................... 
เวลา...................... น. (หากไม�มาตามกําหนดจะไม�มีสิทธิเสนอราคาและจะถูกริบหลักประกันซอง) 
 

                  ประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี......................... เวลา........................... น. 
และประกาศผลผู�ชนะการประกวดราคา ในวันท่ี.................................... 
 

( 2 )/สถานท่ี.....  
      
 

 



 
 
 

 ( 2 ) 
 
 
                 สถานท่ีเสนอราคาอาจเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม หากมีผู�ย่ืนเสนอราคาจํานวน
มากกว�าจํานวนห�องเสนอราคา ท้ังนี้ขอให�ดูรายละเอียดสถานท่ีเคาะราคาตามท่ีแจ�งให�ทราบในใบขอแจ�ง
กําหนด วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา ตามแบบ บก.005 เปBนหลัก 

 

   ผู�สนใจติดต�อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ..................... บาท (ค�าเอกสาร 
……….- บาท) + (ภาษีมูลค�าเพ่ิม..............- บาท) ได�ท่ีงานพัสดุฯ การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 เลขท่ี 
158 หมู� 1 ต.นครสวรรค�ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค� 60000 ระหว�างวันท่ี..............................................
ถึงวันท่ี...................................... เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู�สนใจดูรายละเอียดได�ท่ีเว็บไซด� 
www.pwa.co.th หรือ www.gprocuerment.go.th หรือสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ทางโทรศัพท�หมายเลข 
(056) 255814-5 ต�อ 605-8 ในวันและเวลาราชการ 
 

      

    ประกาศ ณ วันท่ี                          พ.ศ. 2560 
 
 

 
                           (                                      ) 

                            ผู�อํานวยการการประปาส�วนภูมิภาคเขต 10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 3 )/เอกสาร.....  
                                                                                  



 
                                           

          
 

 เอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  เลขท่ี  กปภ.ข.10 ปซ.00/2560 
การงานจัดซ้ือมาตรวัดน้ํา ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง แบบ Angel Ball Valve (เฉพาะมาตรวัดน้ํา) 
จํานวน 15,400 เครื่อง และมาตรวัดน้ํา ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง พร�อมอุปกรณ�ครบชุด(มียูเนียน

มาตรวัดน้ําพร�อมแหวนยาง) จํานวน 3,100 เครื่อง เพ่ือนําไปติดตั้งให�ผู�ใช�น้ํารายใหม�  
ประจําป̀งบประมาณ 2561 ตามประกาศการประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 ลงวันท่ี            

********************  

               ด;วยการประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 มีความประสงค>จะประกวดราคางานจัดซ้ือมาตรวัดน้ํา ขนาด 
1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง แบบ Angel Ball Valve (เฉพาะมาตรวัดน้ํา) จํานวน 15,400 เครื่อง และมาตรวัด

น้ํา ขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง พร;อมอุปกรณ>ครบชุด(มียูเนียนมาตรวัดน้ําพร;อมแหวนยาง) จํานวน 3,100 
เครื่อง เพ่ือนําไปติดต้ังให;ผู;ใช;น้ํารายใหม� ประจําปDงบประมาณ 2561 ด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> 

 (e-Auction) ตามรายการ ดังนี้.- 
                     (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท�ายประกาศฯ) 

 

พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต;องเปNนของแท;ของใหม� ไม�เคยใช;งานมาก�อน ไม�เปNนของเก�าเก็บ อยู�ในสภาพท่ีจะใช;
งานได;ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว;ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส>ฉบับนี้ โดยมีข;อแนะนําและข;อกําหนด  ดังต�อไปนี้.-  

1.  เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบยื่นข;อเสนอการประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> (ย่ืนพร�อมบัญชี

เอกสารส�วนท่ี 1) 
1.3  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ;างด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>(ย่ืนพร�อมบัญชี

เอกสารส�วนท่ี 1) 
1.4  แบบสัญญาซ้ือขาย 
1.5  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                           (1) หลักประกันซอง(ใช;ในกรณีการดําเนินการท่ีมีวงเงินเกินกว�า2,000,000.-บาทข้ึนไป) 
                           (2) หลักประกันสัญญา 

1.6  บทนิยาม 
(1) ผู;ประสงค>จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน>ร�วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปNนธรรม 

1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 
(2) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2        

2. คุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคา 
 2.1 ผู;ประสงค>จะเสนอราคาต;องเปNนผู;มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส>และต;องเปNนนิติบุคคล 
 2.2 ผู;ประสงค>จะเสนอราคาต;องไม�เปNนผู;ท่ีถูกระบุชื่อไว;ในบัญชีรายชื่อผู;ท้ิงงานของทางราชการ
และได;แจ;งเวียนชื่อแล;ว หรือไม�เปNนผู;ท่ีได;รับผลของการสั่งให;เปNนนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปNนผู;ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 

 5 )/ข;อ.2.3 ผู;ประสงค>จะเสนอราคา.....  

 



      
 

 ( 5 ) 
 
 2.3 ผู;ประสงค>จะเสนอราคาต;องไม�เปNนผู;มีผลประโยชน>ร�วมกันกับผู;ประสงค>จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือ ต;องไม�เปNนผู;มีผลประโยชน>ร�วมกันกับผู;ให;บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส> ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> หรือไม�เปNนผู;กระทําการอันเปNนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�าง
เปNนธรรมตามข;อ 1.6 (1) 
 2.4  ผู;ประสงค>จะเสนอราคาต;องไม�เปNนผู;ได;รับเอกสิทธิ์หรือความคุ;มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอม
ข้ึนศาลไทย  เว;นแต�รัฐบาลของผู;ประสงค>จะเสนอราคาได;มีคําสั่งให;สละสิทธิ์และความคุ;มกันเช�นว�านั้น 
 2.5  ผู;ประสงค>จะเสนอราคาต;องเปNนผู;ผลิตหรือผู;ท่ีได;รับการแต�งต้ังให;เปNนผู;แทนจําหน�ายจาก
ตัวแทนผู;จําหน�ายในประเทศไทย โดยมีเอกสารการแต�งต้ังจากตัวแทนผู;จําหน�ายในประเทศไทย มาแสดงในวันท่ี
ยื่นซองเสนอราคา 
  2.6  นิติบุคคลท่ีจะเข;าเปNนคู�สัญญา(ผู;เสนอราคา)ต;องไม�อยู�ในฐานะเปNนผู;ไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต;องครบถ;วนในสาระสําคัญ 
                 2.7  นิติบุคคลท่ีจะเข;าเปNนคู�สัญญา(ผู;เสนอราคา)กับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได;ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ;างด;วยระบบอิเล็กทรอนิกส>(e-Government Procurement : e-GP) ต;องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส>
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต>ศูนย>ข;อมูลจัดซ้ือจัดจ;าง 
                  2.8  คู�สัญญา(ผู;ประสงค>จะเสนอราคา)ต;องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว;นแต�การ
จ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเปNนเงินสดก็ได; 
               3. หลักฐานการเสนอราคา 

      ผู;ประสงค>จะเสนอราคาจะต;องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร;อมกับซองใบเสนอราคา โดย
แยกไว;นอกซองใบเสนอราคาเปNน 2 ส�วน คือ  

 3.1  ส�วนท่ี 1 อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู;ประสงค>จะเสนอราคาเปNนนิติบุคคล 

(ก) ห;างหุ;นส�วนสามัญหรือห;างหุ;นส�วนจํากัด ให;ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ;นส�วนผู;จัดการ ผู;มีอํานาจควบคุม (ถ;ามี) พร;อมรับรองสําเนาถูกต;อง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให;ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห>สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู;จัดการ ผู;มีอํานาจควบคุม (ถ;ามี) และบัญชีผู;ถือหุ;นรายใหญ� 
พร;อมรับรองสําเนาถูกต;อง 

(2) ในกรณีผู;ประสงค>จะเสนอราคาเปNนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให;ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู;นั้น  สําเนาข;อตกลงท่ีแสดงถึงการเข;าเปNนหุ;นส�วน (ถ;ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู;เปNนหุ;นส�วน พร;อมท้ังรับรองสําเนาถูกต;อง 

(3) ในกรณีผู;ประสงค>จะเสนอราคาเปNนผู;ประสงค>จะเสนอราคาร�วมกันในฐานะเปNนผู;ร�วมค;า  ให;
ยื่นสําเนาสัญญาของการเข;าร�วมค;า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู;ร�วมค;า และในกรณีท่ีผู;เข;าร�วมค;าฝ^ายใด
เปNนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย ก็ให;ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผู;ร�วมค;าฝ^ายใดเปNนนิติบุคคล ให;ยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไว;ใน (1) 

(4)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม  
                     (5) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได;ยื่นพร;อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข;อ 1.7 (1) 
 
 
 
 

( 6 )/(3.2) ส�วนท่ี 2...……. 
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3.2  ส�วนท่ี  2  อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
                             (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข;อ 4.4 
                             (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป̀ดอากรแสตมปaตามกฎหมายในกรณีท่ีผู;ประสงค>จะเสนอ
ราคามอบอํานาจให;บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                             (3) หลักประกันซอง ตามข;อ 5 (ให�แนบไว�นอกซองเอกสารส�วนท่ี 2 เพ่ือออกใบรับ
หลักประกันซอง) 
                            (4) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได;ยื่นพร;อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข;อ 
1.6(2) 
                             (5) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ;างด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> (สัญญา 3 
ฝ^าย) ท่ีผู;ค;าลงนามและประทับตราห;างฯ บริษัท เรียบร;อยแล;ว จํานวน 3 ชุด  

4. การเสนอราคา  
4.1  ผู;ประสงค>จะเสนอราคาต;องยื่นข;อเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว;ในเอกสารประกวดราคา

นี้  โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต;องกรอกข;อความให;ถูกต;องครบถ;วน ลงลายมือชื่อของผู;ประสงค>จะเสนอ
ราคาให;ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต;องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม�มีการขูดลบหรือแก;ไข หากมีการ
ขูด ลบ ตก  เติม แก;ไข เปลี่ยนแปลง จะต;องลงลายมือชื่อผู;ประสงค>จะเสนอราคาพร;อมประทับตรา (ถ;ามี) กํากับ
ไว;ด;วยทุกแห�ง  

4.2  ผู;ประสงค>จะเสนอราคาจะต;องเสนอราคาเปNนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต�อหน�วย และหรือต�อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว;ท;ายใบเสนอราคาให;ถูกต;อง 
ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะต;องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ;าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกันให;ถือตัวหนังสือ
เปNนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค�าขนส�ง ค�าจดทะเบียนและ
ค�าใช;จ�ายอ่ืนๆ ท้ังปวงจนกระท่ังส�งมอบพัสดุให; ณ งานพัสดุฯ การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 เลขท่ี 158 หมู� 1 
ต.นครสวรรค>ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค> 60000 ราคาท่ีเสนอจะต;องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น;อยกว�า 120 
วัน  นับแต�วันเป̀ดซองใบเสนอราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคาผู;ประสงค>จะเสนอราคาต;องรับผิดชอบราคาท่ีตน
ได;เสนอไว;  และจะถอนการเสนอราคามิได; 

4.3  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาส�งมอบพัสดุโดยกําหนดส�งของ
จํานวน 3 งวด นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขายหรือใบส่ังซ้ือ 
 1 ภายในวันท่ี 1 พ.ย.60 3,775  เครื่อง 710  เครื่อง 
2 ภายในวันท่ี 1 ก.พ.61 3,665  เครื่อง 820  เครื่อง 
3 ภายในวันท่ี 1 มิ.ย.61 7,960  เครื่อง             1,570  เครื่อง 

 รวมท้ังสิ้น         15,400  เครื่อง             3,100  เครื่อง 
 
4.4 ผู;ประสงค>จะเสนอราคาจะต;องส�งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ>จากผู;ผลิต ไปพร;อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล�าวนี้ 
กปภ.ข.10 จะยึดไว;เปNนเอกสารของ กปภ.ข.10 สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให;พิจารณา หากเปNนสําเนารูปถ�าย
จะต;องรับรองสําเนาถูกต;อง โดยผู;มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเป̀ดซองประกวดราคามี
ความประสงค>จะขอดูต;นฉบับแคตตาล็อก ผู;ประสงค>จะเสนอราคาจะต;องนําต;นฉบับมาให;คณะกรรมการเป̀ดซอง
ประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3(สาม) วัน  
 

( 7 )/4.5 ผู;ประสงค>........ 
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4.5 ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องส�งตัวอย�างของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน.....2....เครื่อง  และ
มาตรวัดน้ําใหม�ท่ีพร�อมใช�งานจํานวน 12 เครื่อง ส�งมอบให�คณะกรรมการฯ ในวันย่ืนซองโดยจะต�องเปBน
มาตรวัดน้ําย่ีห�อ ขนาด และชนิดเดียวกับท่ีผู�เสนอราคาประสงค�จะใช�ในการเสนอราคาในครั้งนี้เท�านั้น ซ่ึงคณะ
กรรมการฯ จะส�งมอบให�กับงานมาตรวัดน้ําเพ่ือทําการตรวจสอบคุณสมบัติ และความเท่ียงตรงเบ้ืองต�น ตาม
คู�มือข้ันตอนการตรวจรับมาตรวัดน้ําตัวเรือนโลหะหรือพลาสติกขนาดเส�นผ�าศูนย�กลาง 1/2 – 12 นิ้ว ของ
กองมาตรฐานวิศวกรรม การประปาส�วนภูมิภาค(ฉบับท่ี 5 ตุลาคม 2555) และหากมาตรวัดน้ําดังกล�าวเกิด
ความชํารุดบกพร�อง หรือเกิดการสูญหาย ผู�เสนอรราคาจะเรียกร�องค�าเสียหายใดๆ กับ กปภ.ข.10 มิได� โดย 
กปภ.ข.10 จะส�งมอบมาตรวัดน้ําตามจํานวนดังกล�าวให�กับผู�เสนอราคาทุกราย หลังจากได�ผู�รับจ�าง และลง
นามในสัญญาฯ เรียบร�อยแล�ว  

4.6 ก�อนยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>  ผู;ประสงค>จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให;ถ่ีถ;วนและเข;าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก�อนท่ี
จะตกลงยื่นข;อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> 

4.7 ผู;ประสงค>จะเสนอราคาจะต;องยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> 
จ�าหน;าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว;ท่ีหน;าซองว�า “เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>เลขท่ี กปภ.ข.10 ปซ.00/2560” ยื่นต�อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี........................ ต้ังแต�เวลา............. น. ถึงเวลา............ น.     
ณ ห;องรับซองประกวดราคา การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 

เม่ือพ;นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>แล;ว จะไม�รับ        
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู;ประสงค>จะเสนอราคาแต�ละรายว�าเปNนผู;ประสงค>จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน>ร�วมกับผู;ประสงค>
จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปNนผู;มีผลประโยชน>ร�วมกันระหว�างผู;ประสงค>จะเสนอราคากับผู;ให;บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส> ตามข;อ 1.5(1) ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>หรือไม�  พร;อมท้ัง
ตรวจสอบข;อเสนอตามข;อ 3.2 และแจ;งผู;ประสงค>จะเสนอราคาแต�ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน 
ทางไปรษณีย>ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว�า ผู;ประสงค>จะเสนอราคารับทราบแล;ว 
  หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> ก�อนหรือในขณะท่ีมี
การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส>ว�า มีผู;ประสงค>จะเสนอราคากระทําการอันเปNนการขัดขวางการแข�งขันราคา
อย�างเปNนธรรมตามข;อ 1.5(2) คณะกรรมการประกวดราคาด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> จะตัดรายชื่อผู;
ประสงค>จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเปNนผู;ประสงค>จะเสนอราคา และยกเลิกการประกวดราคาซ้ือด;วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> การประปาส�วนภูมิภาคจะพิจารณาลงโทษผู;ประสงค>จะเสนอราคาดังกล�าวเปNนผู;ท้ิงงาน 

ผู;ประสงค>จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านการคัดเลือกเบ้ืองต;น เพราะเหตุเปNนผู;ประสงค>จะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน>ร�วมกันกับผู;ประสงค>จะเสนอราคาอ่ืน หรือเปNนผู;มีผลประโยชน>ร�วมกันระหว�างผู;ประสงค>จะเสนอราคา
กับผู;ให;บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส> ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> หรือเปNนผู;
ประสงค>จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปNนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปNนธรรม อาจอุทธรณ>คําสั่งดังกล�าว
ต�อหัวหน;าหน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุ ภายใน 3 วัน นับแต�วันท่ีได;รับแจ;งจากคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคา
ด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> การวินิจฉัยอุทธรณ>ของหัวหน;าหน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุให;ถือเปNนท่ีสุด  

หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาว�า กระบวนการเสนอราคาซ้ือทางอิเล็กทรอนิกส>
ประสบข;อขัดข;องจนไม�อาจดําเนินการต�อไปให;แล;วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว; คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให;ผู;แทนมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต�อ สื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแก;ไข 

 
( 8 )/ข;อขัดข;อง..……. 
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ข;อขัดข;องแล;วจะดําเนินกระบวนการเสนอราคาต�อไปจากข้ันตอนท่ีค;างอยู�ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือ
ก�อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต�ต;องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว;นแต�
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว�ากระบวนการเสนอราคาจะไม�แล;วเสร็จได;โดย ง�าย หรือข;อขัดข;องไม�อาจแก;ไข
ได; ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
เพ่ือเริ่มกระบวนการเสนอราคาใหม� โดยจะแจ;งให;ผู;ประสงค>จะเสนอราคาทุกรายท่ีอยู�ในสถานท่ีนั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว�างประกวดราคา ฯ 
เพ่ือให;การประกวดราคา ฯ เกิดสูงสุดต�อการประปาส�วนภูมิภาค 

4.8  ผู;ประสงค>จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได;รับการคัดเลือกให;เข;าเสนอราคาตามประกาศของการ
ประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 จะต;องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว;ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการจัดซ้ือด;วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส> ท่ีได;ยื่นมาพร;อมกับซองข;อเสนอทางเทคนิค 
                        (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือมาตรวัดน้ําขนาด 1/2  นิ้ว ชนิดทองเหลือง 
แบบ Angel Ball Valve (เฉพาะมาตรวัดน้ํา) จํานวน 15,400 เครื่อง จะต�องเริ่มต�นท่ี 14,225,951.74 
บาท(รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) และมาตรวัดน้ําขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง พร�อมอุปกรณ�(มียูเนียนมาตรวัด
น้ําพร�อมแหวนยาง) จํานวน 3,100 เครื่อง จะต�องเริ่มต�นท่ี 3,020,692.39 บาท (รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) 
ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 

(1) ราคาท่ีเสนอราคาจะต;องเปNนราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม, ภาษีอ่ืนๆ (ถ;ามี) และรวม
ค�าใช;จ�ายท้ังปวงไว;ด;วยแล;ว 

(2) ผู;ประสงค>จะเสนอราคาหรือผู;แทนจะต;องมาลงทะเบียนเพ่ือเข;าสู�กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

(3) ผู;ประสงค>จะเสนอราคาหรือผู;แทนท่ีมาลงทะเบียนแล;ว ต;อง LOG IN เข;าสู�ระบบ 
(4)  มาตรวัดน้ําขนาด 1/2  นิ้ว ชนิดทองเหลือง แบบ Angel Ball Valve (เฉพาะ

มาตรวัดน้ํา) ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�แทนท่ี LOG IN จะต�องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน
การประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จะต�องต่ํากว�าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต�องเสนอลดราคาข้ันต่ํา(Minimum Bid) ไม�น�อยกว�าครั้งละ 20,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต�องลดราคาครั้งละไม�น�อยกว�า 20,000.- บาท จาก
ราคาครั้งสุดท�ายท่ีเสนอลดแล�ว 

(5) มาตรวัดน้ําขนาด 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง พร�อมอุปกรณ�(มียูเนียนมาตรวัดน้ํา 
พร�อมแหวนยาง)ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�แทนท่ี LOG IN จะต�องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ี
เสนอในการประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� จะต�องต่ํากว�าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะต�องเสนอลดราคาข้ันต่ํา(Minimum Bid) ไม�น�อยกว�าครั้งละ 6,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต�องลดราคาครั้งละไม�น�อยกว�า 6,000.- บาท จากราคา
ครั้งสุดท�ายท่ีเสนอลดแล�ว 

(6) ห;ามผู;ประสงค>จะเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้น
แล;วจะต;องยืนยันราคาต�อผู;ให;บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส> ราคาท่ียืนยันจะต;องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

(7) ผู;ประสงค>จะเสนอราคาท่ีได;รับคัดเลือกให;เปNนผู;ชนะการเสนอราคา จะต;องรับผิดชอบ
ค�าใช;จ�ายในการบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส>และค�าใช;จ�ายในการเดินทางของผู;ให;บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส> ท้ังนี้จะแจ;งให;ทราบในวันเสนอราคา 
 

9/(8) ผู;ประสงค>……….. 
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(8)  ผู;ประสงค>จะเสนอราคาจะต;องมาเสนอราคา ในวันท่ี......................... ต้ังแต�เวลา 
…………….. น.เปNนต;นไป ท้ังนี้ จะแจ;งนัดหมายตามแบบแจ;ง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา(บก.005) ให;ทราบ
ต�อไป 

(9) ผู;ประสงค>จะเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข;าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผู;ให;บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส> ท่ีแสดงไว;ในเว็บไซต> www.gprocurement.go.th และผู;ประสงค>
จะเสนอราคาต;องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก�อนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซต>ของผู;ให;บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส>ตั้งแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เปNนต;นไป 

5. หลักประกันซอง 
ผู;ประสงค>จะเสนอราคาต;องวางหลักประกันซองพร;อมกับการยื่นซองข;อเสนอด;านเทคนิค 

จํานวน 862,332.21 บาท (เงินแปดแสนหกหม่ืนสองพันสามร�อยสามสิบสองบาทย่ีสิบเอ็ดสตางค�) โดย
หลักประกันซองจะต;องมีระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต�วันยื่นซองข;อเสนอทางด;านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวัน
สิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให;ใช;อย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้  

5.1  เงินสด 
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายแก� การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 โดยเปNนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซอง

เอกสารหลักฐาน หรือก�อนหน;านั้นไม�เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
                    5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข;อ 1.4(1) 

5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนทุนหลักทรัพย>ท่ีได;รับอนุญาตให; 
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย>และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย 
ซ่ึงได;แจ;งเวียนให;ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล;ว  โดยอนุโลมให;ใช;ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข;อ 1.4(1) 
                    5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู;ประสงค>จะขอใช;พันธบัตรรัฐบาลต;องไปจดทะเบียนในการใช;เปNน
หลักประกันท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยก�อน จึงจะนํามาใช;เปNนหลักประกันสัญญาได; 
                    หลักประกันซองตามข;อนี้ กปภ.ข.10 จะคืนให;ผู;ประสงค>จะเสนอราคาหรือผู;คํ้าประกันภายใน 
15  วัน นับถัดจากวันท่ีได;พิจารณาในเบ้ืองต;นเรียบร;อยแล;ว เว;นแต�ผู;ประสงค>จะเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว;ซ่ึง
เสนอราคาตํ่าสุด จะคืนให;ต�อเม่ือได;ทําสัญญาหรือข;อตกลง หรือเม่ือผู;ประสงค>จะเสนอราคาได;พ;นจากข;อผูกพัน
แล;ว 
 การคืนหลักประกันซองไม�ว�ากรณีใด ๆ จะคืนให;โดยไม�มีดอกเบ้ีย 

การยึดหลักประกันซองของผู�ประสงค�จะเสนอราคา ให;ดําเนินการในกรณีดังต�อไปนี้ 
1. ผู;ประสงค>จะเสนอราคาไม�ส�งผู;แทนมาลงทะเบียนเพ่ือเข;าสู�กระบวนการเสนอราคาตาม

วัน เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด 
2. ผู;ประสงค>จะเสนอราคาท่ีมาลงทะเบียนแล;วไม� LOG IN เข;าสู�ระบบ 
3. ผู;ประสงค>จะเสนอราคา LOG IN แล;ว แต�ไม�มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเง่ือนไข

ท่ีกําหนด โดยการเสนอราคาสูงกว�า หรือเท�ากับราคาเริ่มต;นการประมูล 
4. ผู;ประสงค>จะเสนอราคาไม�ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท;ายใน

การเสนอราคา 
6.  หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1 ในการประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>ครั้งนี้ กปภ.ข.10 จะพิจารณาตัดสิน
ด;วย ราคารวม เปNนเกณฑ>ตัดสิน 
 
 

10/ 6.2 หาก.... …… 
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6.2 หากผู;ประสงค>จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต;องตามข;อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม�
ถูกต;องหรือไม�ครบถ;วนตามข;อ 3 หรือยื่นข;อเสนอไม�ถูกต;องตามข;อ 4 แล;ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม�รับ
พิจารณาข;อเสนอของผู;ประสงค>จะเสนอราคารายนั้น เว;นแต�เปNนข;อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน;อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ ท้ังนี้ 
เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเปNนประโยชน>ต�อ กปภ.ข.10 เท�านั้น 

                        6.3 กปภ.ข.10 สงวนสิทธิไม�พิจารณาข;อเสนอของผู;ประสงค>จะเสนอราคา โดยไม�มีการผ�อน
ผันในกรณีดังต�อไปนี้ 

1) ไม�ปรากฏชื่อผู;ประสงค>จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู;รับเอกสารประกวดราคาซ้ือด;วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> หรือหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>ของ 
กปภ.ข.10 

 2) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือด;วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>ท่ีเปNนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให;เกิดความได;เปรียบเสียเปรียบแก�ผู;ประสงค>จะเสนอ
ราคารายอ่ืน 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>  หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.ข.10 มีสิทธิให;ผู;ประสงค>จะเสนอราคาชี้แจงข;อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข;อเท็จ จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข;องกับผู;ประสงค>จะเสนอราคาได; กปภ.ข.10 มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญา
หากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต;อง 
 6.5 กปภ.ข.10 ทรงไว;ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได; และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ 
ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>โดยไม�พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได; สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้ 
เพ่ือประโยชน>ของ กปภ.ข.10 เปNนสําคัญ และให;ถือว�าการตัดสินของ กปภ.ข.10 เปNนเด็ดขาด ผู;ประสงค>จะ
เสนอราคาจะเรียกร;องค�าเสียหายใด ๆ มิได; รวมท้ัง กปภ.ข.10 จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือด;วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>และลงโทษผู;ประสงค>จะเสนอราคาเปNนผู;ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเปNนผู;ประสงค>จะเสนอราคาท่ี
ได;รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได;ว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต  เช�น การเสนอ
เอกสารอันเปNนเท็จ หรือใช;ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปNนต;น 
 ในกรณีท่ีผู;ประสงค>จะเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได;ว�าไม�อาจดําเนินการตาม
สัญญาได; คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ.ข.10 จะให;ผู;ประสงค>จะเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานท่ี
ทําให;เชื่อได;ว�าผู;ประสงค>จะเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส>ให;เสร็จสมบูรณ>ได; หากคําชี้แจงไม�เปNนท่ีรับฟqง กปภ.ข.10 มีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู;ประสงค>จะ
เสนอราคารายนั้น 

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข;อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส>ว�า ผู;ประสงค>จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได;รับการคัดเลือกเปNนผู;ประสงค>จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน>
ร�วมกันกับผู;ประสงค>จะเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> หรือเปNน
ผู;ประสงค>จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปNนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปNนธรรม ตามข;อ 1.8 กปภ.ข.10 
มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู;ประสงค>จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได;รับการคัดเลือกดังกล�าว และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษ
ผู;ประสงค>จะเสนอราคารายนั้นเปNนผู;ท้ิงงาน 

ในกรณีนี้หากคณะกรรมการประกวดราคา กปภ.ข.10 พิจารณาเห็นว�า การยกเลิกการประกวด
ราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>ท่ีได;ดําเนินการไปแล;วจะเปNนประโยชน>แก� กปภ.ข.10 อย�างยิ่ง คณะกรรม 
การประกวดราคา กปภ.ข.10 มีอํานาจยกเลิกการประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส>ดังกล�าวได; 
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7. การทําสัญญาซ้ือขาย 
7.1  ในกรณีท่ีผู;ชนะการประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> สามารถส�งมอบสิ่งของ

ได;ครบถ;วนภายใน 5 วันทําการ ของทางราชการ นับแต�วันท่ีทําข;อตกลงซ้ือ กปภ.ข.10 จะพิจารณาจัดทํา
ข;อตกลงเปNนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข;อ 1.4 ก็ได; 

7.2  ในกรณีท่ีผู;ชนะการประกวดราคาซ้ือด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส> ไม�สามารถส�งมอบ
สิ่งของได;ครบถ;วนภายใน 5 วันทําการ ของทางราชการ หรือ กปภ.ข.10 เห็นว�าไม�สมควรจัดทําข;อตกลงเปNน 
หนังสือตามข;อ 6.1 ผู;ชนะการประกวดราคาจะต;องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข;อ 1.3 กับ  
กปภ.ข.10 ภายใน 7(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได;รับแจ;ง และจะต;องวางหลักประกันสัญญาเปNนจํานวนเงิน
เท�ากับร;อยละ 5(ห�า) ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาได;ให; กปภ.ข.10 ยึดถือไว;ในขณะทําสัญญา โดยใช;หลัก 
ประกันอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้.- 

(1)  เงินสด 
(2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให;แก� การประปาส�วนภูมิภาคเขต 10 โดยเปNนเช็คลงวันท่ีท่ีทํา

สัญญาหรือก�อนหน;านั้นไม�เกิน  3 วันทําการของทางราชการ 
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข;อ 

1.5(2) 
(4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย>ท่ีได;รับอนุญาตให;ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย>และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงได;แจ;งชื่อเวียนให;ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล;ว โดยอนุโลมให;ใช;
ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข;อ 1.5(2) 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู;ประสงค>จะขอใช;พันธบัตรรัฐบาลต;องไปจดทะเบียนในการใช;เปNน
หลักประกันท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยก�อน จึงจะนํามาใช;เปNนหลักประกันสัญญาได; 

หลักประกันนี้จะคืนให;โดยไม�มีดอกเบ้ีย ภายใน 15 วัน นบัถัดจากวันท่ีผู;ชนะการประกวดราคา  
(ผู;ขาย) พ;นจากข;อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล;ว 

8. อัตราค�าปรับ  
ค�าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข;อ 10  ให;คิดในอัตราร;อยละ 0.20  ต�อวัน 

9. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง  
ผู;ชนะการประกวดราคาซ่ึงได;ทําข;อตกลงเปNนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุใน

ข;อ 1.3 แล;วแต�กรณี จะต;องรับประกันความชํารุดบกพร�องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น�อย
กว�า 1 ป̀ (หรือตามเง่ือนไขในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแต�ละรายการท่ีซ้ือ) นับถัดจากวันท่ีผู;ซ้ือรับมอบ 
โดยผู;ขายต;องรีบจัดการซ�อมแซมแก;ไขให;ใช;การได;ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได;รับแจ;งความชํารุด
บกพร�อง 

10. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
10.1  เงินค�าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ได;มาจากงบทําการประจําป̀ 2561 การลงนามใน

สัญญาจะกระทําได;ต�อเม่ือ กปภ.ข.10 ได;รับอนุมัติทางด;านการเงินเรียบร;อยแล;วหาก กปภ.ข.10 มิได;รับอนุมัติใน
ส�วนเงิน ให;ถือว�าการประกวดราคาประกวดราคาครั้งนี้ล;มเลิกโดยไม�มีข;อผูกพันแต�ประการใด และผู;ประกวด
ราคาได;จะเรียกร;องค�าเสียหายใดๆ มิได; 
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10.2  เม่ือ กปภ.ข.10 ได;คัดเลือกผู;ประสงค>จะเสนอราคารายใดให;เปNนผู;ขาย และได;ตกลงซ้ือ

สิ่งของตามประกวดราคาซ้ือแล;ว ถ;าผู;ขายจะต;องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข;ามาจากต�างประเทศ และของนั้น
ต;องนําเข;ามาโดยทางเรือในเส;นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให;บริการรับขนได;ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู;ประสงค>จะเสนอราคาซ่ึงเปNนผู;ขายจะต;องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด;วยการ
ส�งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้.-  

(1)  แจ;งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าวเข;ามาจากต�างประเทศต�อสํานักงาน
คณะกรรมการส�งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแต�วันท่ีผู;ขายสั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว;นแต�
เปNนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว;นให;บรรทุกโดยเรืออ่ืนได;  

(2)  จัดการให;สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือ
ไทยจากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว;นแต�จะได;รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการพาณิชย
นาวีให;บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต;องได;รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เปNนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว;นให;บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)  ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู;ขายจะต;องรับผิดตามกฎหมายว�าด;วยการ
ส�งเสริมการพาณิชยนาวี  

10.3  ผู;ประสงค>จะเสนอราคาซ่ึง กปภ.ข.10 ได;คัดเลือกแล;วไม�ไปทําสัญญา หรือข;อตกลง
ภายในเวลาท่ีทาง กปภ.ข.10 กําหนดดังระบุไว;ในข;อ 6 กปภ.ข.10 อาจพิจารณาเรียกร;องให;ชดใช;ความเสียหาย
อ่ืน (ถ;ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให;เปNนผู;ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4  ในกรณีผู;ประสงค>จะเสนอราคาได;ไม�อาจไปรับใบสั่งซ้ือหรือไปทําสัญญา อันเนื่องมาจาก
ความรับผิดชอบของผู;ประสงค>จะเสนอราคาได; และหาก กปภ.ข.10  ต;องสั่งซ้ือพัสดุตามประกาศประกวดราคา
นี้จากผู;ขายรายอ่ืนซ่ึงราคาสูงกว�าราคาท่ีท่ีผู;ประสงค>จะเสนอราคาท่ีผู;ประสงค>จะเสนอราคาได;เสนอไว;  ผู;ประสงค>
จะเสนอราคาได;ต;องชดใช;ราคาในส�วนท่ีเกินนั้นด;วย 

10.5  กปภ.ข.10 สงวนสิทธิท่ีจะแก;ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข;อกําหนดในแบบสัญญาให;เปNนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ;ามี) 

                11. การจ�ายเงิน 
การจ�ายเงินในการซ้ือครั้งนี้  กปภ.ข.10 จะจ�ายเงินโดยวิธีการโอนเข;าบัญชีเงินฝากของผู;ขาย 

หรือผู;รับโอนสิทธิแล;วแต�กรณี  โดยผู;ขาย (เจ;าของบัญชี) ตกลงเปNนผู;รับภาระค�าธรรมเนียมหรือค�าบริการอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข;องกับการโอนเงิน ท่ีธนาคารผู;โอนเงินเรียกเก็บและยินยอมให;มีการหักเงินบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล�าว 

กปภ.ข.10 จะจ�ายเงินผ�านสถาบันการเงินเท�านั้น โดยกําหนดให;ผู;รับจ;าง ต;องสําเนาสมุด
ธนาคารท่ีแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชี แจ;ง กปภ.ข.10 ก�อนวันทําสัญญาและถ;ามีการโอนสิทธิเรียกร;องผู;รับโอนต;อง
สําเนาสมุดธนาคารท่ีแสดงชื่อและเลขท่ีบัญชีผู;รับโอนสิทธิให;กับ กปภ.ข.10 ด;วย 
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(                               ) 
                                             ผู;อํานวยการกองบริหารท่ัวไป 
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                                หวัหน;าเจ;าหน;าท่ีพัสดุ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 


