เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 23/60
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อดูด (COLUMN PIPE) ขนาด  700 มม. บ่อสูบน้าหน้าบี วา อาบ อบ นวด
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
----------------------------------------------------------กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อดูด (COLUMN PIPE) ขนาด 
700 มม. บ่อสูบน้าหน้าบี วา อาบ อบ นวด โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี
ลำดับ
1

รำยกำร
ซ่อมเปลี่ยนท่อดูด (COLUMN PIPE) ขนำด Ø 700 มม. (ชุดที่ 1)
1.1 เปลี่ยนท่อดูด (COLUMN PIPE) ขนาด Ø 700 มม.
ยาว 4,000 มม. หนา 10 มม.
1.2 เปลี่ยนหูยึดชุดคอลัมน์ .
1.3 เปลี่ยนฝาปิดคอลัมน์พร้อมหัวยึดสายไฟเครื่องสูบน้า
1.4 เปลี่ยนปะเก็นยาง หนา 10 มม. ขนาด Ø 700 มม.
1.5 เปลี่ยนปะเก็นยาง หนา 10 มม. ขนาด Ø 500 มม.
1.6 เปลี่ยนสกูลมิลด้าเหล็กแข็งเกรด 8.8 หนา ขนาด Ø 20 มม.
ยาว 90 มม. พร้อมตัวเมียแหวนอีแปะและแหวนสปริง
1.7 เปลี่ยนสกูลมิลด้าเหล็กแข็งเกรด 8.8 หนา ขนาด Ø 20 มม.
ยาว 75 มม. พร้อมตัวเมียแหวนอีแปะและแหวนสปริง
1.8 เปลี่ยนท่อส่งน้าฝังปูนชนิดเหล็กพร้อมหน้าแปลน
ขนาด Ø 500 มม. ยาว 500 มม. หนา 10 มม.
1.9 เปลี่ยนท่อส่งน้าฝังปูนชนิดเหล็กพร้อมหน้าแปลน
ขนาด Ø 500 มม. ยาว 600 มม. หนา 10 มม.
1.10 เปลี่ยนท่อส่งน้าชนิดเหล็กพร้อมหน้าแปลน
ขนาด Ø 500 มม. ยาว 800 มม. หนา 10 มม.
1.11 เปลี่ยนท่อส่งน้าชนิดเหล็กพร้อมหน้าแปลน
ขนาด Ø 500 มม. ยาว 1500 มม. หนา 10 มม.
1.12 เปลี่ยนท่อข้องอชนิดเหล็ก 90 องศา
พร้อมหน้าแปลน Ø 500 มม. หนา 10 มม.
1.13 เปลี่ยนฝากันน้าไหลย้อนกลับ ขนาด 500 มม.
1.14 เปลี่ยนฐานวางคอลัมน์
1.15 เปลี่ยนหน้าแปลนเหล็กสี่เหลี่ยมกันน้า หน้า-หลัง
พร้อมเทปูนระหว่างรอยต่อ
1.16 งานเจาะพืนทางเดินและขอบเขื่อนกันน้าพร้อมเทคอนกรีตปิด
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-2ลำดับ
2

3

รำยกำร
ซ่อมเปลี่ยนท่อดูด (COLUMN PIPE) ขนำด Ø 700 มม. (ชุดที่ 2)
2.1 เปลี่ยนท่อดูด (COLUMN PIPE) ขนาด Ø 700 มม.
ยาว 2500 มม. หนา 10 มม.
2.2 เปลี่ยนหูยึดชุดคอลัมน์
2.3 เปลี่ยนฝาปิดคอลัมน์พร้อมหัวยึดสายไฟเครื่องสูบน้า
2.4 เปลี่ยนปะเก็นยางหนา 10 มม. ขนาด Ø 700 มม.
2.5 เปลี่ยนปะเก็นยางหนา 10 มม. ขนาด Ø 500 มม.
2.6 เปลี่ยนสกรูมลิ ด้าเหล็กแข็งเกรด 8.8 ขนาด Ø 20 มม.
ยาว 90 มม. พร้อมตัวเมียแหวนอีแปะและแหวนสปริง
2.7 เปลี่ยนสกรูมลิ ด้าเหล็กแข็งเกรด 8.8 ขนาด Ø 20 มม.
ยาว 75 มม. พร้อมตัวเมียแหวนอีแปะและแหวนสปริง
2.8 เปลี่ยนท่อส่งน้าฝังปูนชนิดเหล็กพร้อมหน้าแปลน
ขนาด Ø 500 มม. ยาว 500 มม. หนา 10 มม.
2.9 เปลี่ยนท่อส่งน้าฝังปูนชนิดเหล็กพร้อมหน้าแปลน
ขนาด Ø 500 มม. ยาว 1500 มม. หนา 10 มม.
2.10 เปลี่ยนท่อส่งน้าฝังปูนชนิดเหล็กพร้อมหน้าแปลน
ขนาด Ø 500 มม. ยาว 2400 มม. หนา 10 มม.
2.11 เปลี่ยนท่อข้องอชนิดเหล็ก 90 องศา
พร้อมหน้าแปลน Ø 500 มม. หนา 10 มม.
2.12 เปลี่ยนฐานวางคอลัมน์
2.13 งานเจาะพืนทางเดินและขอบเขื่อนกันน้าพร้อมเทคอนกรีตปิด
ค่ำรื้อถอนขนย้ำยท่อส่งน้ำเดิมไปยังสถำนีที่จัดเก็บ
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-31. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 ข้อก้าหนดเฉพาะงาน
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7.............................................................................
........................ฯลฯ.............................................
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
2.5 ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ ตามนัยข้อ 15 แห่ ง ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ดังนี
(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
(3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
(4) เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับ
รายจ่ายและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท้าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

-43. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้ น ส่ ว นสามัญหรือห้ างหุ้ นส่ ว นจ้ากัด ให้ ยื่นส้ าเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคา หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มี
อ้านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นัน ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทังรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้ า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
1.6 (1) ในกรณีเอกสารที่ยื่นเป็นส้าเนา ต้องรับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนั งสื อมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ เสนอราคามอบ
อ้านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน (พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน ผู้มอบอ้านาจและผู้รับ
มอบอ้านาจพร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง)
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทังสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จ้านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง และ
จะต้องพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเดียวกัน หรือเขียนด้วยลายมือเดียวกัน หมึกสีเดียวกัน ตลอดรายการ
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังนี
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส้าคัญโดยคิดราคารวมทังสินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทังปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร
4.2 ราคาที่เสนอจะต้องก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.....180....วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้

-54.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึ กซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่ห น้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
23/60” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคาตังแต่บัดนีเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ในวันและ
เวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร
4.5 เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ หากคณะกรรมการฯ เชื่อว่าผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาทุกรายดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าว
เป็นผู้ทิงงานด้วย
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรุงเทพมหานคร
และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว
ผู้ เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อ ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคาเพราะเหตุ เป็นผู้ เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกรุงเทพมหานครภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกรุงเทพมหานครให้ถือเป็น
ที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้า ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ตังแต่
เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่งให้ปลัด
กรุงเทพมหานครมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

-65.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครังนี ผู้สั่งซือจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม (ราคารวม/
ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทังนี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครเท่านัน
5.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนัน ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)* หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทังหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก้ า หนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป็ น
สาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
กรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
5.5 กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรือ
อาจจะยกเลิ ก การสอบราคาโดยไม่ พิ จ ารณาจั ด จ้ า งเลยก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะพิ จ ารณา ทั งนี เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
กรุงเทพมหานครเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทังกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิงงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น มาเสนอราคาแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 กรุงเทพมหานครมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนันเป็น
ผู้ทิงงาน
ในกรณีนีหากปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครมีอ้านาจยกเลิกการเปิ ด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

-76.การท้าสัญญาจ้าง
ผู้ ช นะการสอบราคาจะต้ อ งท้ า สั ญ ญาจ้ า งตามแบบสั ญ ญาดั ง ระบุ ใ นข้ อ 1.3 กั บ
กรุงเทพมหานครภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคางานจ้างที่สอบราคาได้ให้หัวหน้าหน่วยงานยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าหนึ่งอย่าง ดังต่อไปนี
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส้านักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ท้าสัญญา หรือก่อนหน้านันไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ชนะการสอบ
ราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทังหมดแล้วเสร็จตาม
สัญญาที่ก้าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 1.3 จะก้าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ้านวนตายตัวในอัตรา
ร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนัน แต่จะต้องไม่ต่้ากว่าวันละ 100 บาท
9. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาซือขายตามแบบดังระบุในข้อ
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของในงานจ้างที่เกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า - เดือน 1 ปี นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
10 ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างส้าหรับการจ้างครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี เงินกู้จาก
–
และเงินช่วยเหลือจาก
การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก
งบประมาณประจ้าปี เงินกู้จาก
–
และเงินช่วยเหลือจาก
แล้วเท่านัน
10.2 เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนันต้อง
น้าเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี

-8(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น้ า สิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซือของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนัน โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่กรุงเทพมหานครก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 กรุงเทพมหานครจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิงงานตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและระเบียบของทางราชการ
10.4 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของกองกฎหมายและคดี ส้านักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือส้านักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ
ส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11.หากส้านักการระบายน้าไม่ได้งบประมาณส้าหรับการซือรายนี หรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ หรือ
มีความจ้าเป็นใด ๆ ส้านักการระบายน้าอาจยกเลิกการสอบราคาครังนี โดยผู้ที่สอบราคาไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากกรุงเทพมหานครทังสิน
(ลงชื่อ)………............................
..................……….
(นายวรวัฒน์ หินซุย)
ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้า
ส้านักการระบายน้า

