
-ร่าง-

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
เร่ือง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกซนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ 

ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ ๓ ประกอบด้วย กปภ. สาขาลำปาง, เกาะคา, เถิน, บ้านโอ่ง, แม่ฮ่องสอน,
แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, ฝาง และแม่แตง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ0เฟเท?)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกซนอ่านมาตร 
ด ้วยเครื่องม ืออ ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให ้ก ับพ ื้นท ี่ ๓ ประกอบด้วย กปภ. สาขาลำปาง, เกาะคา, เกิน, 
บ้านโอ่ง, แม ่ฮ ่องสอน, แม ่สะเร ียง, ฮอด, จอมทอง, ฝาง และแม ่แตง ด ้วยว ิธ ีป ระกวดราคาอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ 
(อ-เวเปปเทฐ) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน ๒๘,๙๔๕,๐๗๗.๔๘ บาท (ยี่สิบแปดล้าน 
เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

ผู้ยี่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม,เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม,ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญซีรายซื่อผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยี่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การประปาส่วน 

ภูม ิภาคเขต ๙ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม,เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธื้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม'ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น 
ข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๑๐. ผ ู้ย ื่นข ้อ เสน อต ้องลงทะเบ ียน ในระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ บ ั๒(ะป0ท10 
6 0 ^ 6 โก๓ 6 ก1 : เะ'โ๐(ะนโ6โฑ6 ก1:: 6 - 5?) ของกรมบัญชีกลาง

๒/  ๑๑. ผ้ยืน



-๒-

๑๑. ผ ู้ย ื่นข ้อเสน อต ้องม ีผลงาน ประเภทงานจดหน ่วยและออกใบแจ ้งห น ี้ ก ับส ่วนราชการ หรือ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐ หรือเอกซน ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๑๑,๕๗๘,๐๓๐.๙๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานในสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงที่ไต้ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ โดยต้องแนบสำเนาสัญญา พร้อมหนังสือรับรองผลงานชองผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมนัติ ดังนี้ 
; (๑) กรณีที่ก ิจการร่วมค้าไค้จดทะเบียนเป็นนิต ิบ ุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีค ุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม ''กิจการร่วม 
ค้า'' ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง 
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม 
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้า 
ไค้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน 
การเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็น 
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ท ั้งน ี้"ก ิจการร ่วมค ้าท ี่จดทะเบ ียน เป ็น น ิต ิบ ุคคลให ม ่"ห มายความว ่าก ิจการร ่วมค ้าท ี่จด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ย ื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 
........................ระหว่างเวลา..........................น. ถ ึง ..........................น.

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไว้แล้ว ให้ไปลงทะเบียนการสาฮิตและทดสอบภาคสนาม มีราย 
ละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

. (๑) กำหนดรับฟ้งคำซี้แจงรายละเอียดในการสาฮิตและทดสอบภาคสนาม เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๐.๐๐ น.
ในวันทำการวันแรกลัดไป หลังจากการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น

(๒) กำหนดการสาฮิตและทดสอบภาคสนาม เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๐.๐๐ น. ในวันทำการถัดจากวันครบ 
กำหนด ๓ วันทำการ หลังจากการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น

เซ่น กำหนดวันยื่นเสนอราคาฯ วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันกำหนดรับฟิงคำซี้แจงฯ 
จะเป ็นว ันจ ันทร ์ท ี่ ๒๓ พ ฤ ศจ ิก ายน  ๒๕๖๓ และว ัน ท ี่ต ้องทำการสาฮ ิตและทดสอบฯ จะเป ็นว ันพฤห ัสบด ีท ี่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้น

*ผู้ย ื่นข้อเสนอต้องมาลงทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ณ การประปาส่วนภูม ิภาคเขต ๙ เลขที่ 
๑๕๑ หมู่ท่ี ๑๑ ตำบลลันนาเม็ง อำเภอลันทราย จังหวัดเขียงใหม่ ก่อนเริ่มดำเนินการไม,น้อยกว่า ๓๐ นาที

**กำหนดให้เข้าทำการสาฮิตและทดสอบจำนวน ๓ คน โดยจำลองเหมือนการปฏิบัติงานจริง 
ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ ๑ คน, พนักงานอ่านมาตร ๑ คน และพนักงานธุรการ ๑ คน

๓/  ผ้สนใจ
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ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔,๒๘๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์และชำระเง ินผ ่านทางธนาคาร ต ั้งแ ต ่ว ัน ท ี.่........ ..............ถึงวันที่
........................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท ี่เว ็บไซต์ '/\/พผ.เว'ห/ล.0๐.■ ปา หรือ พผห/.ฐเวโ๐ถนโ6 ๓ 6 กเ:.3๐.'ปา หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๓๔-๓๘๐๐ ต่อ ๔๑๐๑, ๔๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางเสาวรส คงทวีศักดี้)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ 6-ธฤ ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



-ร่าง-

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปปเก?)
เลขท ี.่.......................

การจ้างโครงการจ้างเหมาเอกซนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมฟใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ ๓ ประกอบ 
ด้วย กปภ. ล่าขาลำปาง, เกาะคา, เกิน, บ้านโอ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, ฝาง และแม่แตง

ตามประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙  
ลงวันท่ี พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กปภ.ข.๙" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง 
โครงการจ้างเหมาเอกขนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ ๓ ประกอบด้วย กปภ. 
สาขาลำปาง, เกาะคา, เกิน, บ้านโอ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, ฝาง และแม่แตง ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (ล-ชเปปเกฐ) ณ กปภ.สาขาลำปาง, เกาะคา, เกิน, บ้านโอ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, 
ฝาง และแม่แตง โดยมีฃ้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอิยดและขอบเขตของงาน
๑ . ๒ แบบใบเสนคราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลัก1 [ระกันการเสนคราคา 
(๒) หลักใ)ระกันสัญญา 

๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยขนํร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเคกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ เอกสารแนบ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค
๑.๘ เอกสารแนบ ๒ ใบยืนยันค่าจ้างอ่านมาตร
๑.๙ เอกสารแนบ ๓ แนวทางปฏิบัติงานสำหรับผู้รับจ้าง
๑.๑๐ เอกสารแนบ ๔ ข้อกำหนดคุณลักษณะแฉพาะฯ
๑.๑๑ เอกสารแนบ ๕^๑๐ แบบฟอร์มรับใบแจ้งหนี้
๑.๑๒ เอกสารแนบ ๑๑ เครื่องอ่านมาตรต้องรองรับเทคโนโลยี
๑.๑๓ เอกสารแนบ ๑๒ ประเมินผลงานจ้างอ่านมาตร
๑.๑๔ เอกสารแนบ ๑๓ แบบฟอร์มใบแจ้งค่านํ้าประปา

๒/  ๑.๑๕ เอกสารแนบ ๑๔.
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เอกสารแนบ ๑๔ คู่มือรหัสหมายเหตุการณ์อ่านมาตร
๑.๑๖ เอกสารแนบ ๑๕ การกำหนดเกณฑ์ปริมารการใช้นํ้าสูงตํ่าผิดปกติ
๑.๑๗ เอกสารแนบ ๑๖ แบบฟอร์มรายงาน
6).(5)^9 เอกสารแนบ ๑๗ แบบฟอร์มบัตรเจ้าหน้าที่ของบริษัทๆ

เอกสารแนบ ๑๘ แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่อ่านมาตร
๑.๒๐ เอกสารแนบ ๑๙ แผนที่การอ่านมาตร
๑ . ๒๑ ข้อกำหนดขอบเขตของงาน!(ว?โครงการจ้างเหมาเอกซนอ่านมาตรด้วยเครื่องมือ

อ่านมาตร ให้กับพื้นที่ ๓ๆ
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม,เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม'มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ด้งกล่าว
๒.๘ ไม, เป ็น ผ ู้ม ีผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ร ่ว ม ก ัน ก ับ ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ร า ย อ ื่น ท ี่เข ้าย ื่น ข ้อ เส น อ

ให้แก่กปภ.ข.๙ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม'เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม'เป็นผู้Iด้รับเอกลิทธิ้'หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธื้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผ ู้ย ื่นข ้อเสน อต ้องลงทะเบ ียน ในระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์
(516(ป:โ๐ก10 (วิ0 ^ 6 โททา6ท!; เ3โ๐0น1'6๓6ทป 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทงานจดหน่วยและออกใบแจ้งหนี้ กับส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐหรือเอกซนที่ม ีระยะเวลาไม่เกิน (ะ ปี นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอ ในวงเงินไม่น้อย 
กว่า ๑๑,๕๗๘,๐๓๐.๙๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานในสัญญาเดียว ซึ่งเป็นคู'สัญญาโดยตรงที่ได้ดำเนิน 
การแล้วเสร็จ โดยต้องแนบสำเนาสัญญา พร้อมหนังสือรับรองผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ด้งนี้ 
(๑) กรณ ีท ี่ก ิจการร ่วมค ้าได ้จดทะเบ ียนเป ็นน ิต ิบ ุคคลใหม ่ ก ิจการร ่วมค ้าจะต ้อง 

มี คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้า'' ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าด้งกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้า 
มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมด้าที่เข้าประกวดราคาได้

๓/  (๒) กรณีท่ี
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(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคค่ลใหม่ นติบุคคล์แต่ล^นิติบุคคลที่ 
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวIนเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ 
ร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ 
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอนิกส ์ ก ิจการร่วมค้าน ั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข ้าร ่วมค้าหลัก 
รายเดียวเป็นผส่งานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

; ทั้งนี้"กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่"หมายความว่า กิจการร่วมค้า ที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายขื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บร ิษ ัทจำก ัดหร ือบร ิษ ัทมหาซนจำก ัด ให ้ย ื่นสำเนาหน ังส ือร ับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายขื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ย ื่น1ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ม ิใ,ซ’นิติบุคคล ให้ยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิไต้ถือลัญซาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีซย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
(๔.๓) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประซาซนของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร 

เสนอราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 

จ ัด จ ้างภ าค ร ัฐด ้วยอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ ตามแบบในข ้อ ๑.๖ (๑ ) โดยไม'ต ้องแนบในรูปแบบ ? อโ ค ๒ (?0โ!:ลเว1.6 
อ00น๓ 6ก!: 1=01'ทาล!:)

ทั้งน ี้ เม ื่อผู้ย ื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอนิกส ์จะสร้างบ ัญชีเอกสารส ่วนที่ ๑ ตามแบบใน 
ข้อ ๑.๖ (๑ ) ให ้โดยผ ู้ย ื่นข ้อเสนอไม ่ต ้องแนบบ ัญ ช ีเอกสารส ่วนท ี่ ๑ ต ังกล ่าวในรูปแบบ 1=116 (คว!'!:ลเว1.6
อ0(ะน๓ 6ท!: 1=0โ๓ ล!:)

๔/  ๓.๒ ส่วนท ๒



๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ย ื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ 

มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมบิ!ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ 
หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) ต ้องแน บสำเน าส ัญ ญ า พร้อมหน ังส ือร ับรองผลงาน ตามข้อ ๒.๑๑
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓.๒) ข้อเสนอด้านเทคนิค ให้ประกอบด้วย
(๓.๒.๑) บทสรุปข้อเสนอ
(๓.๒.๒) วิธีการดำเนินงาน และความพร้อมในการดำเนินงาน

(๓.๒.๒.๑) ความเข้าใจในวิธีการอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใข้นํ้า 
พร้อมพิมพ์ใบแจ้งค,านั้าให้ผู้ใข้นํ้า โดยเครื่องมืออ่านมาตรและเครื่องพิมพิใบแจ้งค่านํ้าซนิดพกพา ((VI0เว|(6 เวก่ท*6โ)
ส่งเห์กิบผูเ้ข้นา

(๓.๒.๒.๒) ประส ิทธ ิภาพของเคร ื่องม ืออ ่านมาตรและเคร ื่องพ ิมพ ์ 
ใบแจ้งค่านํ้าซนิดพกพา((ฬ๐เวเ๒ เวโเก1:6โ) (ต้องมีการสาธิตและทดสอบภาคสนาม)

การสาธิตและทดสอบภาคสนาม มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตังนี้
(๑) กำหนดรับพ ิงคำช ี้แจงรายละเอ ียดในการสาธ ิตและทดสอบภาคสนาม เวลา

๐๙.๐๐ -  ๑๐.๐๐ น. ในว ันทำการว ันแรกถ ัดไป ห ล ังจาก การเส น อราคาท างระบ บ จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภ าค ร ัฐด ้วย  
อิเล็กทรอนิกส์เส์ร็จสิ้น

(๒) กำหนดการสาธิตและทดสอบภาคสนาม เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๐.๐๐ น. ในวันทำการ 
ถัดจากวันครบกำหนด ๓ วันทำการ หลังจากการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น

เซ่น กำหนดวันยื่นเสนอราคาๆ วันศุกร์ท ี่ ๒๐ พฤศจ ิกายน ๒๕๖๓ วันกำหนด 
รับพ ิงคำช ี้แจงฯ จะเป ็นว ันจ ันทร์ท ี่ ๒๓พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และวันท ี่ต ้องทำการสาธ ิตและทดสอบฯ จะเป ็น 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้น

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมาลงทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ 
เลขที่ ๑๕๑ หมู่ท่ี ๑๑ ตำบลลันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเขียงใหม่ ก่อนเริ่มดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

**กำหนดให้เข้าทำการสาธิตและทดสอบจำนวน ๓ คน โดยจำลองเหมือนการปฏิบัติ 
งานจริง ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ ๑ คน, พนักงานอ่านมาตร ๑ คน และพนักงานธุรการ ๑ คน

; (๓.๒.๒.๓) มาตรการ/แนวทางการบำรุงรักษาและการทดแทนเครื่องมือ
อ่านมาตรและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่านํ้าซนิดพกพา (1ฬ0เว116 เวก่ก*6โ)

: (๓.๒.๒.๔) การจัดส่งข้อมูล
(๓.๒.๓) การจัดรูปองค์กรในการดำเนินงาน บุคลากรหลัก ประสบการณ์ 

และหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลัก รวมทั้งจำนวนบุคลากรสนับสนุน
(๓.๒.๔) แผน การดำเน ิน งาน  (การอ ่าน ม าตรและเส ้น ท างอ ่าน ม าตร 

การสำรวจและแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใข้นํ้า รายงานสิ้นวัน รายงานประจำเดือน เป็นต้น)

๕/  (๔) บัญชีเอกสาร,



(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จ ัด จ ้างภ าค ร ัฐด ้วยอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ ตามแบบในข ้อ ๑.๖ (๒)โดยไม ่ต ้องแนบในรูปแบบ ? อเ:1 ค 16 (^อปลเวเ-อ 
อ0(ะน๓ 6ก1; 1=๐X ๓ ล-!;)

ทั้งนี้ เม ื่อผู้ย ื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์จะสร้างบ ัญชีเอกสารส ่วนที่ ๒ ตามแบบใน 
ข้อ ๑ .๖(๒) ให ้โดยผ ู้ย ื่นข ้อเสนอไม ่ต ้องแนบบ ัญ ช ีเอกสารส ่วนท ี่ ๒ ด ังกล ่าวในรูปแบบ ค[ร (?๐เ1:ล1ว16
อ๐๐น๓ 6กเ: โ๐โ๓ ล*)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผ ู้ย ื่นข ้อ เสนอต ้องย ื่นข ้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ โ[๒ (เว๐1131ว๒ □ ๐๐นทา6 ท1: (ะ๐1'๓ลบั

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม'น้อยกว่า ๑๔๐^วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖ เดือน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผ ู้ย ื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอ ียด ฯลฯ

ให้ถี่ถ ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล ็กทรอนิกส์ท ั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอจะต้องยื่นข ้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วย
อิเล ็กทรอนิกส ์ ใ น ว ัน ท ี่........................  ร ะ ห ว ่าง เว ล า ........................น. ถ ึง ..........................น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใซในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท ^ (ว  ̂ คไ6 (เ^ปโลเว๒ □ ๐๐น๓ 6 กเ: (ฯวโ๓ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร ? อ^ 1=116 ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บเว๒3ฟ) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่กปภ.ข.๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณ 
สมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๔ (๑) 
หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย ื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย ื่นข้อเสนอที่ม ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะดัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

๖/  หากปรากฏ



-๖-

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 
ท ี่ม ีการพ ิจารณาข ้อเสนอ ม ีผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายใดกระทำการอ ันเป ็นการข ัดขวางการแข ่งข ้นอย่างเป ็นธรรมตาม 
ข้อ ๑ .๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะต ัดรายช ื่อผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายน ั้นออกจากการเป ็นผู้ย ื่นข ้อเสนอ และกปภ.ข.๙จะพิจารณาลงโทษผู้ย ื่นข้อเสนอ 
ตังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กปภ.ข.๙จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใข่เป็นผู้รืเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว 
และไดให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกปภ.ข.๙ 

; ๔.๘ ผู้ยื่บข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ ิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่า

ใข้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ที่กำหนด
(๓) ผู้ย ื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญซืกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ VVVVฬ/.ฐเวโ00น่โอ๓ 6 ก*:.ฐอ-ปา 
๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้จำนวน ๑,๔๔๗,๗๑๐.๐๐บาท (หน่ึง 
ล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

๔.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ชื่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

 ̂ ๔๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๔.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิฃย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดุ

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า 
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ด ัง  ก ล ่า  ว ม ่า ใ ห ้ ก ป ภ  . ข. ๙ ต ร ว จ  ส อ บ  ค ว า ม  ถู ก ต ้ อ ง ใ น  ว ั น ท่ี ........................  ร ะ ห ว ่ า ง
เวลา ................'........  น. ถึง ........................  น.

กรณีท ี่ผ ู้ย ื่นข้อเสนอที่ย ื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้า 
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใบประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคํ้า 
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่ก ิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

๗/  (๒) กรณีท่ี



(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา 
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมด้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมด้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กบีภ.ข.๙จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้าบีระกันภายใน ๑ ๕  

วัน นับถัดจากวันที่กปภ.ข.๙ไค้พ ิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรืยบร้อยแล้ว เว้นแด' 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไค้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนไค้ต่อเมื่อไค้ทำสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอไค้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม'ว่าในกรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ใน การพ ิจารณ าผลการย ื่นข ้อ เสน อประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์คร ั้งน ี้ กปภ.ข.๙
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

กปภ.ข.๙ จะพ ิจารณ าข ้อ เสน อค ้าน ค ุณ สมบ ัต ิตามข ้อกำห น ดขอบ เขตของงาน  
(708) ข้อ ๓ และตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นลำดับแรกและจะ 
พิจารณาข้อเสนอค้านเทคนิคเป็นลำดับถัดไป การให้คะแนนข้อเสนอค้านเทคนิคจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดตาม 
เอกสารแนบ ๑ โดยผู้ย ื่นข้อเสนอจะต้องผ่านเกณฑ์ตัดสินที่ ๘ ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑ ๐ ๐ คะแนน ทั้งนี้จะ 
พิจารณาราคาจากผู้ที่เสนอราคาตํ่าสุดเป็นเกณฑ์

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นผู้พิจารณาราคา และ 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกำหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า ๑๕:๐ วันนับจากวันยื่นข้อเสนอ 

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กปภ.ข.๙ จะพิจารณา

จาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ย ื่นข ้อเสนอรายใดมีค ุณสมบัต ิไม ่ถ ูกต ้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม'ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม'ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย ื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม'ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่กปภ.ข.๙ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการไค้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กปภ.ข.๙สงวนสิทธิไม'พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม'มีการผ่อนผัน ในกรณี
ตังต่อไปนี้

(๑) ไ ม ่ป ร าก ฏ ซ ื่อ ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ร าย น ั้น ใน บ ัญ ช ีผ ู้ร ับ เอ ก ส าร ป ร ะ ก ว ด ร าค า 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกปภ.ข.๙

(๒) ไม ่ก รอ ก ซ ื่อ ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ใน ก าร เส น อ ราค าท างระ บ บ จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างด ้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไค้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๘/  ๖.๕ ในการตัดสิน....



๖.๕ ในการตดสินการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา'คณะกรรมการ
พ ิจารณ าผลการประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ห ร ือกปภ.ข .๙ ม ีส ิทธ ิให ้ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอซ ี้แจงข ้อเท ็จจร ิงเพ ิ่ม เต ิม  
ได้ กปภ.ข.๙มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ 
ไม'ถูกต้อง

๖.๖ กปภ.ข.๙ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกปภ.ข.๙ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสิยหายใดๆ 
มิได ้รวมทั้งกปภ.ข.๙จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม'ว่า 
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการดัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต 
เซ่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายท ี่เสนอราคาตํ่าส ุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว ่าไม ่อาจ 
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือกปภ.ข.๙ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ให ้เสร็จสมบูรณ ์ หากคำชี้แจงไม่เป ็นที่ร ับพิงได้ กปภ.ข.๙ มีสิทธิที่จะไม่รับ 
ข้อเสนอหรือไม,รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผ ู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม'มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสีย 
หายใดๆ จากกปภ.ข.๙

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากปภ.ข.๙ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๗. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกปภ.ข.๙ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 
ส ัญญาเป ็นจำน ่วนเงินเท ่าก ับร้อยละ๑ ๐ ,ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ได้ให้กปภ.ข.๙ยึดถือไว้ใน 
ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

I ๗.๑ เงนสด
๗.๒ เช็คหรือตราฟทํที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กปภ.ข.๙ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือ

ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือคาประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ

๑ . ๔ (๒ )หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๗.๔ หนังส ือค ํ้าประกันของบริษ ัทเงินทุน หรือบริษ ัทเงินท ุนหลักทรัพย์ท ี่ได ้ร ับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกัน 
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๙/  ๗.(ะ พันธบัตร



๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับลัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซ่ึงกปภ.ข.๙ ได้รับมอบไว้แล้ว 
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน ("โ'(วโ?) หัวข้อ ๗ เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กปภ.ข.๙จะจ่ายค ่าจ ้างซ ึ่งได ้รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  ตลอดจนภาษ ีอ ื่น  ๆ และค่าใข ้จ ่ายท ั้งปวง 

แล้ว และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓๖ งวด
กปภ.ข.๙ จะจ ่ายเง ิน ค ่าจ ้าง ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดขอบเขตของงาน (~โ0โ0 หัวข้อ 

๙ เรื่องการจ่ายเงินค่าจ้าง
๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากกปภ.ข.๙ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙.๓ นอกเหนือจากค่าปรับ ตามข้อ ๙.๑ และข้อ ๙.๒ แล้ว กปภ.ข.๙ จะปรับคิดค่าปรับตาม 
ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (70โ9 หัวข้อ ๑๓ เรื่องการปรับและอัตราค่าปรับ 

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ 

ดังระบุในข้อ ๑;๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม,น้อย 
กว่า - นับถัดจากวันที่กปภ.ข.๙ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน - 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เง ินค ่าจ ้างสำหรับงานจ้างคร ั้งน ี้ ได ้มาจากเง ินงบประมาณ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๔ -

๒๕๖๗ (งบทำการ)
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กปภ.ข.๙ได้รับอนุม ัต ิเงินค่าจ้างจากเงินงบ 

ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ (งบทำการ) แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เม ื่อกปภ.ข.๙ได้ด ัดเส ือกผู้ย ื่นข้อเสนอรายใด ให้เป ็นผู้ร ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ร ับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ 
พาณีขยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโด ยเรืออื่นได้

๑๐/  (๒) จัดการ



-๑๐-

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใซ่ 
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม,ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผ ู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การล่งเสริมการพาณิซยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกปภ.ข.๙ได้คัดเลือกแล้ว ไม,ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราขการกำหนดดังระบุไวีในข้อ ๗ กปภ.ข.๙จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้า 
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอื่น (ล้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กปภ.ข.๙สงวนสิทธี้ที่จะแก่ไขเพมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกปภ.ข.๙ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค'าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กปภ.ข.๙ อาจประกาศยกเล ิกการจ ัดจ ้างในกรณ ีต ่อไปน ี้ได ้ โดยท ี่ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอจะ 
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกปภ.ข.๙ไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำการจัดจ้างครั้งบี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเสือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 
กันกับผู้ยื่นขัอเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจ ัดจ ้างคร ั้งน ี้ต ่อไปอาจก ่อให ้เก ิดความเส ียหายแก ่กปภ.ข.๙ หรือ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึง 
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไวโดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการ

กปภ.ข.๙ สามารถนำผลการปฏิบ ัต ิงานแล ้วเสร ็จตามส ัญญาของผ ู้ย ื่นข ้อเสนอท ี่ได ้ร ับการ 
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 
หรือทำสัญญากับกปภ.ข.๙ ไว้ชั่วคราว


