เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2560
การจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
---------------------------------กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองพัฒนาระบบหลัก ส้านักการระบายน้้า โดยมี
ข้อแนะน้า และข้อก้าหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.009-2)
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.011)
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันผลงาน
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.10 รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตามBOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและ
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)
1.11 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรควบคุม
1.12 แบบแผนงานก่อสร้าง
1.13 แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ /หุ้นส่วนผู้จัดการ /บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /บัญชี
รายชื่อผู้มีอ้านาจควบคุม
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
/2.3 ผู้ประสงค์จะ...

-22.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับจ้างเหมาที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้าง
ของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงานทางชั้น 1 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ จดทะเบียน ผู้รับจ้าง
เหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผู้ถูก
จ้ากัดสิทธิโดยกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ จนถึงวันออกประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง เวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรื อห้ามเข้าเสนอ ราคากับ
กรุงเทพมหานคร
2.6 ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องมีวิศวกรประจ้าและต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทไม่ต่้าก ว่าสามัญวิศวกร ท้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่
เข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และในกร ณีที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และได้เข้า
ท้าสัญญากับกรุงเทพมหานครแล้ว จะต้องส่งส้าเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรประจ้า
ตามประเภทงานดังกล่าวทุก ๆ เดือนด้วย
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.10 เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจั ดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้า
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
2.11 ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของ ผู้ที่เข้า
ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
/(2) กรณี...

-3(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้
ผู้เข้ าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมา พร้อมซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้งานผลงานก่อสร้าง
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
2.12 ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง
(1) งานก่อสร้างโครงการนี้ ได้ก้าหนดมาตรฐานการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง
ของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 แจ้งโดยหนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร
0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 ก้าหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องด้าเนินการดังต่อไปนี้
(2) ผู้เสนอราคาต้องเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้นให้เพียงพอและเหมาะสม ตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด้าเนินการตามสัญญาว่าจ้าง
(3) ผู้เสนอราคาต้องเตรียมจัดท้าเอกสารรายล ะเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการ
จัดการ ความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง” เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยื่นพร้อมกับซองเอกสาร
ประมูลฯ โดยมีข้อก้าหนดที่ส้าคัญ ๆ ประกอบด้วย
1) ก้าหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท้างาน
2) การจัดองค์กรความปลอดภัยฯในงานก่อสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ
3) กฎหมายและข้อก้าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท้างาน
5) การก้าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย
6) การตรวจความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง
7) ก้าหนดกฎความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง
8) การควบคุม ดูแลความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมาช่วง
9) การตรวจสอบและติดตามผลความปลอดภัยในการท้างาน
10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ
11) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการท้างาน
12) การปฐมพยาบาล
13) การวางแผนฉุกเฉิน
14) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(4) เมื่อผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงาน ก่อสร้างโครงการนี้ จะต้องจัดท้า
แผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการท้างานอย่างละเอียดและชัดเจน แล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนด้าเนินการ
ก่อสร้างภายใน 30 วัน นับแต่วันท้าสัญญาจ้าง และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและชัดเจนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
/3. หลักฐานการ...

-43. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี )
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะ เบียนนิติ
บุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคา ส้าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใ ช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่ วมค้า
ให้ยื่น ส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่า(ถ้เพิา่มมี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง โดยการประมูลวยระบบอิ
ด้
เล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามแบบ กวอ.011 (ภาคผนวก ๒๓) จ้านวน 3 ชุด
(๒) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ้านาจให้บุคคลอื่นท้าการแทน
(๓) หลักประกันซองตามข้อ 5
(๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน โดยไม่ต้องกรอกค่าวัสดุและค่าแรงงาน
(๕) แผนงานก่อสร้างตามแบบข้อ 1.12
(๖) ให้แสดงหลักฐานการจ่ายเงินเดือนวิศวกรประจ้า โดยแนบส้าเนาการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1) พร้อมส้าเนาหลักฐานการรับเงินภาษีดังกล่าวจากสรรพากรเขตของเดือนก่อน
หน้าเดือนที่มีการยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๗) ส้าเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานรายนี้และต้องไม่อยู่
ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๘) หนังสือรับรองของวิศวกรประจ้า ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานรายนี้ ตามแบบข้อ 1.11
(๙) ส้าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร
/(10) แบบใบยื่น...

-5(10) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.009-2)
(11) หลักฐานการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามข้อ 2.8
(12) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง ลงลายมือชื่อของผู้ ประสงค์จะ เสนอราคา
ให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก้าหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ ต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้ แล้วเสร็จ
ไม่เกิน 390 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรุงเทพมหานครให้เริ่มท้างาน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาควรต รวจดู
ร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์ จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการด้าเนินการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
“เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้าดง ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2560” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.
ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม War room ชั้น 2 ส้านักการระบายน้้า ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 เลขที่
123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะ เสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะ เสนอราคากับผู้ให้ บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อน หรือในขณะที่มีการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท้าการอันเป็นการ
/ขัดขวางการ...

-6ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ ประสงค์จะ เสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา รายนั้นออกจากการเป็นผู้ มีสิทธิ เสนอราคา และกรุงเทพมหานครจะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเ ลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้
ประสงค์จะ เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่
จัดหาพัสดุ ภายใน 3 วันท้าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระ
บบ
อิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาต่้าสุดเท่ากันหลายรายจนไม่อาจชี้ขาดได้ ระบบจะขยายเวลา
ออกไปอีก 3 นาทีโดยอัตโนมัติ และเมื่อครบก้าหนดแล้วหากยังไม่อาจชี้ขาดได้ ระบบจะขยายเวลาอัตโนมัติไป
อีกครั้งละ 3 นาที จนกว่าจะมีผู้เสนอราคาต่้าสุดเพียงรายเดียว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่ากระบวนการเสนอ
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
ก้าหนดไว้ คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสั่งพักกระบวนการ เสนอราคา โดย
มิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิ เสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ด้าเนิน
กระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอ ราคาที่ยังเหลือก่อน จะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันดเ ียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการด้าเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจ
แก้ไขได้ ประธานกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
ก้าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สงวนสิทธิ ในการตัดสินใจด้าเนินการ
ใด ๆ ระหว่างการประมูลฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดง เงื่อนไขการซื้อและการจ้าง โดยการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่
335,410,000.-บาท
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนกา รเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก้าหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
/เสนอในการ...

-7เสนอในการประมูลด้วยระบบอิเล็กท รอนิกส์ จะต้องต่้ากว่าราคาสูงสุดในการประมูลฯ และ จะต้องเสนอลด
ราคาขั้น ต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 600,000 บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า600,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอ
ลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องลง
ลายมือชื่อยืนยันราคาในแบบ กวอ. 00๗ ต่อประธานคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยัน
จะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เ ป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการจัดประมูลฯ ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา
10.45 น.-11.15 น. (บริษัท นิวตรอนการประมูล จ้ากัด) ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และ
สถานที่เสนอราคา(แบบ กวอ.004) ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องท้าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก้าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องวาง หลักประกั นซอง พร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางเทคนิค
จ้านวน 16,770,500.- บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาค้้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน
ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าหนึ่งอย่าง ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ1.6 (1)
5.4 หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กรุงเทพมหานครจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ มีสิทธิ เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่้าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมืมี่อสผูิท้ ธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวมที่ต่้าสุดเป็นเกณฑ์
/6.2 หากผู้ประสงค์...

-86.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ เสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้3อหรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม 4ข้อแล้ว
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจข้ารณา
อเสนอของผู้ ประสงค์จะเสนอราคา ราย
นั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ เอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
กรุงเทพมหานครเท่านั้น
6.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ ประสงค์จะ เสนอราคา โด ยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ก้าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ประสงค์
ผู้
จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ
ด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อกรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่
จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5 กรุงเทพมหานครทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึรายการใด
่ง
หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งเพืนี่อ้ ประ โยชน์ของ
กรุงเทพมหานครเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้ ประสงค์จะ เสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสิทธิ เสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผมีู้ สิทธิเสนอราคารายทีเสนอราคาต่
่
้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจด้าเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานครจะให้มีผสู้ ิทธิเสนอราคา
นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้ มีสิทธิ เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้
มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผูประสงค์
้
จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มสิี ทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูมี้ สิทธิเสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้ สิทธิเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 กรุงเทพมหานครมีอ้านาจที่ตัดรายชื่อผู้ มีสิทธิ เสนอราคา ดังกล่าว และ
กรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
/7. การท้าสัญญา...

-97. การท้าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องส่งใบปริมาณงาน และราคา ตาม
ข้อ 1.3 ที่ได้กรอกตัวเลขการค้านวณตามบัญชีปริมาณงานดังกล่าวแล้(การกรอกราคาต่
ว
อหน่วยของแต่ละรายการ
จะต้องไม่สูงกว่าราคากลางต่อหน่วยของแต่ละรายการ ) ทั้งนี้ยอดตัวเลขราคารวมต้องตรงกับราคาที่ยืนยันครั้ง
สุดท้าย และจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ1.5 กับกรุงเทพมหานครภายใน7 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับ แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ กรุงเทพมหานคร ยืดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประ กันอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือมากกว่าหนึ่งอย่าง ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบ
หนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ1.6 (2)
7.4 หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่ มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจา กวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
8.1 กรุงเทพมหานคร จะจ่ายเงินค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จจริง ตาม
ราคาต่อหน่วยที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่าย
ให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(2) เมื่อปริมาณงานที่ท้า เสร็จ จริง ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ ) ของ
ปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม)
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(3) เมื่อปริมาณงานที่ท้า เสร็จ จริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า ) ของปริมาณ งานที่
ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสั ญญา และจะจ่ายเงินเพิ่ม
ชดเชยเป็น overhead และ mobilization ส้าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด ) ของผลต่าง
ระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท้าส้าเร็จจริงคูณด้วย
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(4) กรุงเทพมหานครจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึน้ หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
/กรุงเทพ...
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กรุงเทพมหานครหรือเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้ท้าการตรวจสอบผลงานที่ท้า เสร็จ แล้ว และปรากฏว่า
เป็นที่พอใจตรงตามข้อก้าหนดแห่งสัญญาทุกประการ กรุงเทพมหานครจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงาน
นั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก้าหนดในอัตราร้อยละ0.50 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท้าสัญญาจ้าง
ตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
11. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอ ราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นจ้านวนที่เบิกล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบ ดังระบุในข้ อ 1.6 (3) หรือหนังสือค้้าประกันของบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอ บกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (3) ให้แก่กรุงเทพมหานครก่อนการรับช้าระเงินล่วงหน้า นั้น
การจ่ายเงินค่ าจ้างล่วงหน้า ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้
ด้าเนินการดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว
1. ปลูกสร้างอาคารส้านักงานชั่วคราว มีเครื่องอ้านวยความสะดวกพร้อมที่จะเข้าท้างานได้
2. จัดเตรียมสิ่งป้องกันมลภาวะที่เหมาะสมในจ้านวนที่เพียงพอ
3. จัดท้าและติดตั้งป้ายประกาศ และป้ายแนะน้าในการด้าเนินการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบในการ
ก่อสร้างป้ายเตือน เครื่องหมายเลขสัญญาณต่าง ๆ ต้องมีเพียงพอและมีส้ารองอีก 1 ชุด เพื่อใช้ในการป้องกัน
12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรุงเทพมหานครจะหักเงินจ้านวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวด
นั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่้ากว่า 6 เดือน (ส้าหรับสัญญา
ที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด(ส้าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้รับจ้างมีสิทธิที่ จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้้าประกันของธนาคาร
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ1.6 (4) หรือหนังสือค้้าประกันของ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
/ซึ่งไว้...
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ในข้อ(4)
มาวางไว้ต่อกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
กรุงเทพมหานคร จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้้าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่
ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ขออนุมั ติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้า
ของประเทศตามแนวทางปฏิรูป (โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าในถนนสายหลักพื้นที่กรุงเทพมหานคร )
การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติเ งิน งบประมาณ แล้ว ส้าหรับกรณีที่ไม่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ หรือได้รับในวงเงินต่้ากว่าราคาประมูล กรุงเทพมหานครสามารถยกเลิกการจัดหาได้
หรือต่อรองราคาในวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ราคากลางของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ถนนสุขุมวิท 63
(เอกมัย ) ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 335,410,000.- บาท (สามร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
13.2 เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้ มีสิทธิ เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่ วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎ หมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
13.๓ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคา ซึ่งได้ยื่นเอกสา รการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
กรุงเทพมหานครแล้วจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ เสนอราคา
แล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในข้4.7
อ (๔) (๕) (6) และ (๗) มิฉะนั้น
กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซองจ้านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
/13.4 ผู้มีสิทธิ...
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ภายในเวลาที่กรุงเทพมหานครก้าหนดดังระบุในข้อ 7 กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ
13.5 กรุงเทพมหานคร สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานกฎหมายและคดี
14. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา ดั งระบุในข้อ 1.7 จะน้ามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ ก้าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ ได้ระบุใน
ข้อ 1.7
15. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง ก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ มีสิทธิ เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านกา รทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก้าหนดมาตรฐานและทดสอบ ฝีมือ
แรงงาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ
ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 ของ
แต่ละสาขาช่าง จ้านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
15.1 ช่างเชื่อมไฟฟ้าหรือช่างเชื่อมโลหะแผ่นหรือช่างเทคนิคโลหะ
15.2 ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารหรือช่างไฟฟ้า หรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
15.3 ช่างไม้ (ก่อสร้าง) หรือช่างก่อสร้าง หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม
16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด

(นายศิริชัย จงตระกูล)
ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบหลัก
กองพัฒนาระบบหลัก ส้านักการระบายน้้า
วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/หมายเหตุ...

-13หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุเพื่อเป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรกตั้งแต่
วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา ) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วัน
ถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
* ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ด้าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ตามความจ้าเป็น
** อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
*** ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ลงนาม
****การใช้ดุลยพินิจตามเงื่อนไขที่ก้าหนด ข้อ 6.5 หน่วยงานจะต้องใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค
หรือเหตุอื่นใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ส้าหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ตามข้อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด

2.7 – 2.10 เป็นไปตามแนวทางที่

การเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค้านวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขั้นต่้าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หากค้านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอราคาขั้นต่้าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุด
ของการประมูลฯ 155,657,000 บาท ค้านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314 บาท ให้ก้าหนดการเสนอ
ลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 ,000 บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ
44,567,500 บาท ค้านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้ก้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ 7,759,000 บาท ค้านวณ
ร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้ก้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่้าสูงกว่าราคาขั้นต่้าที่ก้าหนดได้ เช่น กรณี
ก้าหนดการเสนอลดราค าขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ผู้เสนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000 บาทได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคา
ตามที่ก้าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส้าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานจะจัดหาพัสดุ
ก้าหนดให้เส นอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก้าหนดให้เสนอราคาและ
พิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

