ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดสรางทํานบกั้นน้ําบริเวณปากคลองหลุมไผและคลองเปรมประชากร
จํานวน 19 รายการ
กรุงเทพมหานครมีความประสงคจะสอบราคา
ซื้อวัสดุเพื่อจัดสรางทํานบกั้นน้ําบริเวณปากคลอง
หลุมไผและคลองเปรมประชากร จํานวน 19 รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
2.ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3.ไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรุงเทพมหานคร
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้
5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7.คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
8.เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลกับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 โดยเครงครัด
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต วันที่ 5 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2560
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝายบริหารงานทั่วไป กองระบบคลอง
กําหนดประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก ปรากฏวามีคุณสมบัติไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และไมปรากฏวาผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรม ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ กองระบบคลอง
กําหนดเปดซอง สอบราคาในวันที่ 21 เมษายน 2560 ตั้งแตเวลา 1 3.30 น. เปนตนไป
/ ผูสนใจติดตอ...

-2ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ ฝายบริหารงานทั่วไป กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา
ชั้น 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2560
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 22460301 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

(นางวาสนา ศิลปเบ็ญจพร)

(ลงชื่อ)………..................................................…….

ตําแหนงผูอํานวยการกองระบบคลอง
สํานักการระบายน้ํา
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

.............................................................................................................................................................
หมายเหตุ * การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคาในการประกาศสอบราคาจะตอง
ตรงกับ คุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสารสอบราคา
** ใหหนวยงานผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 52 / 2560

การซื้อวัสดุเพื่อจัดสรางทํานบกั้นน้ําบริเวณปากคลองหลุมไผและคลองเปรมประชากร จํานวน 19 รายการ
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานครมีความประสงคจะสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อจัดสรางทํานบกั้นน้ําบริเวณปากคลอง
หลุมไผและคลองเปรมประชากร จํานวน 19 รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพ
ที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
1.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1. 1 แบบใบเสนอราคา
1. 2 แบบสัญญาซื้อขาย
1. 3 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
1. 4 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1. 5 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียน
ชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.4
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตองลงทะเบียน ในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.8 เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการบุคคล หรือนิติบุคคลกับหนวยงานรัฐ พ.ศ.2554และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 โดยเครงครัด
/

3.หลักฐาน...

-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไวนอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก)
หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม ซึ่งมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันเสนอราคา
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)
บริษัทจํากั ดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ ซึ่งมีอายุไมเกิน 1 ปนับถึงวันเสนอราคาพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2)
ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตประชาชน
รประจําตัว
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (1)
(4)
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในขอ 1.5 (1) ในกรณีเอกสารที่ยื่นเปนสําเนา ตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข(ถอา4.4
มี)
(2)
หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย
ในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน(พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
(3) หลักฐานการลงทะเบียนในระบบอิเลคทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนย
ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตามขอ 2 (2.6)
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในขอ 1.5 (2)
4.การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
/4.2ผูเสนอ...

-34.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญโดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ
ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร
ราคาที่เสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 5 วันทําการนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 เสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุที่จัดซื้อไปพรอมใบเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองแปลเอกสารที่แนบทายหรือประกอบในการเสนอ
ราคาที่เปนภาษาตางประเภทใหเปนภาษาไทย เฉพาะสวนที่เปนสาระสําคัญที่กําหนดไวในรายละเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะหรือเอกสารดานเทคนิคโดยมีผูรับรองการแปลตามกฎกระทรวง(พ.ศ.2540) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้
กรุงเทพมหานครจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมี อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน 3 วัน
4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน.......-......(หนวย) เพื่อใชใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะไมรับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว หัวหนาหนวยงานจะคืนให
แกผูเสนอราคา
4.6 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา นเอกสารสอบราคา
ตามเงื่อนไขใ
4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
52 /2560” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2560 จนถึง
วันที่ 20 เมษายน 2560 ระหวางเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ ฝายบริหารงานทั่วไป กองระบบคลอง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละ
รายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.
4 (2)และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ
จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรุงเทพมหานคร
และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
/ ผูเสนอราคา..
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ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกรุงเทพมหานครภายใน 3 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ
ปลัดกรุงเทพมหานครให
ถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ การ
ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ตั้งแตเวลา 13.30 น.
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณฝายบริหารงานทั่วไป กองระบบคลอง
เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแตปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกกรุงเทพมหานคร
อยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและ เห็นวาการยกเลิก
การเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกกรุงเทพม หานครอยางยิ่งใหปลัดกรุงเทพมหานคร
มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1
ในการสอบราคาครั้งนี้ ผูสั่งซื้อจะพิจารณาตัดสินดวยราคาตอหนวย
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอกรุงเทพมหานครเทานั้น
5.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของหนวยงานเจาของเรื่อง
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผู
เสนอราคาได กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง
5.5 กรุงเทพมหานครทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
/กรุงเทพมหานคร...
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คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปน
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทํา
การโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น มาเสนอราคา แทน
เปนตน
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.7 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.4 กรุงเทพมหานครมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.7 และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน
ผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกกรุงเทพมหานครอยางยิ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจยกเลิกการเปด
ซองใบเสนอราคาดังกลาวได
6.การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการนับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.2 ก็ได
6.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วัน
ทําการของทางราชการ หรือกรุงเทพมหานครเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 6.1 ผูชนะ
การสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.2 กับกรุงเทพมหานคร ภายใน 7 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่
สอบราคาได ใหหัวหนาหนวยงานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร โดยเปนเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.3
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.3
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ชนะการ
สอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
/7.อัตราคาปรับ...

-67.อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ
ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ

10 ใหคิด เปนรายวัน ในอัตราตายตัว รอยละ 0.20

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ขอ 1.2 แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา 6 เดือน - ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
9.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรุงเทพมหานครไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก
งบประมาณประจําป 2560 และไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลวเทานั้น
9.2 เมื่อกรุงเทพมหานครไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามประกาศสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือ ในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1)
แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ กรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2)
จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3)
ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
9.3 ผูเสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่กรุงเทพมหานครกําหนดดังระบุไวในขอ 6 กรุงเทพมหานครจะพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบ
ของทางราชการ
9.4 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนด ในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของ สํานักงาน กฎหมายและ คดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร หรืสําอนักปลัดกรุงเทพมหานคร
หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
/10. หากสํานักการระบายน้ํา...

-710. หากสํานักการระบายน้ําไมไดงบประมาณสําหรับการซื้อรายนี้ หรือมีงบประมาณ
ไมเพียงพอ หรือมีความจําเปนใด ๆ สํานักการระบายน้ําอาจยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ โดยผูที่สอบราคาไมมี
สิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)………................................................……….
(นางวาสนา ศิลปเบญจพร)
ผูอํานวยการ

กองระบบคลอง
สํานักการระบายน้ํา
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ * ใหหัวหนาหนวยงานผูดําเนินการสอบราคาเลือกใชตามความจําเปน
** ใหระบุชื่อหนวยงานที่ดําเนินการสอบราคา พรอมลงชื่อและตําแหนงหัวหนา
หนวยงานและลงวันที่ประกาศสอบราคา

