ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สอบราคาซื้อทรายหยาบสาหรับบรรจุกระสอบ จานวน 3,000 ลูกบาศก์เมตร
---------------------กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซือ้ ทรายหยาบสาหรับบรรจุกระสอบ จานวน
3,000 ลูกบาศก์เมตร
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ *ดังต่อไปนี้
1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไม่ ย อมขึ้ น ศาลไทย เว้ น แต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในการ
สอบราคาซื้อครั้งนี้
5.บุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สั ญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6.บุ คคลหรือนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่ การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
8.เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554
และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554โดยเคร่งครัด
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา
08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้า
กาหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่เป็น ผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดข้างการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อ
ระบายน้า
กาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป
ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้า

-2ผู้ส นใจติดต่อขอรับ เอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริห ารงานทั่ว ไป กองระบบท่อระบายน้า
สานักการระบายน้า ชั้น 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15
สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2246 0272 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)……….....................................................…….
(นายวรวัฒน์ หินซุย)
ผู้อานวยการกองระบบท่อระบายน้า
สานักการระบายน้า

.............................................................................................................................................................
หมายเหตุ * การกาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการประกาศสอบราคาจะต้อง
ตรงกับ คุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเอกสารสอบราคา
**
ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจาเป็น

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 28/60
การซื้อทรายหยาบสาหรับบรรจุกระสอบ จานวน 3,000 ลูกบาศก์เมตร
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560
....................................................................
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อทรายหยาบสาหรับบรรจุกระสอบ จานวน
3,000 ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จ ะใช้งานได้ทัน ที และมีคุณลั กษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ณ
วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้ เสนอราคาต้อ งไม่ เป็ น ผู้ ไ ด้รั บ เอกสิ ท ธิ์ห รื อความคุ้ม กั น ซึ่ง อาจปฏิเ สธไม่ ย อม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันเสนอราคา
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

-2(ข) บริ ษั ท จ ากัด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนัง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบั ตรประจ าตัวประชาชนของผู้ นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่ว น (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1) ในกรณีเอกสารที่ยื่นเป็นสาเนา ต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน (พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
(3) บั ญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ เสนอราคาให้ ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง และ
จะต้องพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเดียวกัน หรือเขียนด้วยลายมือเดียวกัน หมึกสีเดียวกัน ตลอดรายการ
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีย น และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กองระบบท่อระบายน้า
ราคาที่เสนอจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า .....90....วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน...60...วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย

-34.4 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งส่ ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป รายการละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ.............-......................ไปพร้อมใบเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องแปลเอกสารที่แนบท้ายหรือ
ประกอบในการเสนอราคาที่เป็นภาษาต่างประเภทให้เป็นภาษาไทย เฉพาะส่วนที่เป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้ใน
รายละเอี ย ดและคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะหรื อ เอกสารด้ า นเทคนิ ค โดยมี ผู้ รั บ รองการแปลตามกฎกระทรวง
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เพื่อประกอบการ
พิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ กรุงเทพมหานครจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน............วัน
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน.......-......(หน่วย) เพื่อใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว หัวหน้าหน่วยงานจะคืนให้แก่ผู้
เสนอราคา*
4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.7 ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
28/60” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา
08.00 น.ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้า
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่
ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรื อ ไม่ หากคณะกรรมการฯ เชื่ อ ว่ า ผู้ เ สนอราคามี ผ ลประโยชน์ร่ ว มกั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาทุกรายดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาและกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคาดังกล่าว เช่น ผู้ทิ้งงานด้วย
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรุงเทพมหานคร
และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกรุงเทพมหานครภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกรุงเทพมหานครให้ถือเป็น
ที่สุด
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การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้า ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้ น แต่ ป ลั ด กรุ ง เทพมหานครพิ จ ารณาเห็ น ว่ า การขยายระยะเวลาดั ง กล่ า วจะเป็ น ประโ ยชน์ แ ก่
กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และ
เห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครเท่านั้น
5.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)* หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
5.5 กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด
หรืออาจจะยกเลิ กการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ไ ด้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
กรุงเทพมหานครเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้ง
งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น มาเสนอราคาแทน
เป็นต้น

-55.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5 กรุ งเทพมหานครมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครมีอานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6.การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการ
ของทางราชการนับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อกรุงเทพมหานครจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน
ทาการของทางราชการ หรือกรุงเทพมหานครเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะ
การประกวดราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสั ญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับกรุงเทพมหานคร ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของ
ที่สอบราคาได้ให้หัวหน้าหน่วยงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักการระบายน้า กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็ค
ลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ชนะการ
สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 6 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ
ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่อ งของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า.........-.......เดือน........-......ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน.......7.......วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง

-69.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
* 9.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2560
การลงนามในสั ญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก
งบประมาณประจาปี เงินกู้จาก..................-......................และเงินช่วยเหลือจาก..................-....................แล้ว
เท่านั้น
9.2 เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามประกาศสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้ น ต้ อ งน าเข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จั ด การให้ สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่ นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้วไม่ ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่กรุงเทพมหานครกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 กรุงเทพมหานครจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและระเบียบของทางราชการ
9.4 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของกองกฎหมายและคดี สานักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือสานักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ
สานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
10.หากส านั ก การระบายน้ าไม่ ไ ด้ ง บประมาณส าหรั บ การซื้ อ รายนี้ หรื อ มี ง บประมาณ
ไม่เพียงพอ หรือมีความจาเป็นใด ๆ สานักการระบายน้าอาจยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ โดยผู้ที่สอบราคาไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)………..............................................……….
(นายวรวัฒน์ หินซุย)
ผู้อานวยการกองระบบท่อระบายน้า
สานักการระบายน้า
............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ

* ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ดาเนินการสอบราคาเลือกใช้ตามความจาเป็น
** ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่ดาเนินการสอบราคา พร้อมลงชื่อและตาแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานและลงวันที่ประกาศสอบราคา

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ”หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของกรุงเทพมหานครใน
คราวเดียวกัน
การมีส่ ว นได้เสี ย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่ าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารโดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอานาจหรือสามารถ
ใช้อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอ
ราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จากัดความรั บผิ ดในห้างหุ้ นส่ ว นจ ากัด หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรื อบริษัทมหาชน
จากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการ
นั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัท
มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือ
ในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ ง การเป็นหุ้ นส่ ว น หรือเข้ าถือหุ้ นดังกล่ าวข้างต้ นของคู่ส มรส หรื อบุต ร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการ
ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้ บริหาร
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน
ให้ถือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือ หลายรายกระทาการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อ กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลั งประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
รายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับกรุงเทพมหานคร หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้
เกิดความได้เปรียบกรุงเทพมหานคร โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
-------------------------------------

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 ๑.

ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
จนถึงวันเสนอราคา จานวน………………….แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จานวน………….แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
 (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
จนถึงวันเสนอราคา จานวน………….แผ่น
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จานวน………….. แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จานวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน…………..แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
 ๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น จานวน…………..แผ่น
 (ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จานวน………….แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จานวน………….แผ่น
 ๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จานวน………….แผ่น
 (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน………….แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง จานวน………….แผ่น
 (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
จนถึงวันเสนอราคา จานวน………………….แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จานวน………….แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
จนถึงวันเสนอราคา จานวน………….แผ่น
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จานวน………….. แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จานวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน…………..แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
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 ๔.

อื่นๆ (ถ้ามี)







…………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….…

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ

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

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒









๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จานวน ............................. แผ่น
๒. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ ให้บุคคลอื่นลงนามในใบ
เสนอราคาแทน จานวน…………..แผ่น
3. อื่นๆ(ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………..………….………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ

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

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้าง / บริษัท.......................................................................
.
นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่..............................................................จดทะเบียนเมื่อวันที่....................................... ...............
ทุนจดทะเบียน............................................บาท(.................................................................................................)
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..........................ซอย.........................................ถนน...................... .......................
ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................................
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ/ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5......................................................................................................................................
6......................................................................................................................................
7......................................................................................................................................
8......................................................................................................................................
9......................................................................................................................................
10........................................................................................................................... .........
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารได้จัดทาขึ้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
รับรองไว้ ณ วันที่.............................................................
(ระบุวัน / เดือน /ปี ที่ยื่นเอกสาร)

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ...............................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
ลงชื่อ.................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................

หมายเหตุ

1. กรณีเป็นนิติบคุ คลผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
2. หากแบบฟอร์มนีไ้ ม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอียดให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนได้

บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
ห้าง / บริษัท............................................................................
.
นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท................................................................................................... ..........................
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.......................ซอย.............................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต............................................จั งหวัด......................................
รายชื่อผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5......................................................................................................................................
6......................................................................................................................................
7......................................................................................................................................
8......................................................................................................................................
9......................................................................................................................................
10........................................................................................................................... .........
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารได้จัดทาขึ้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
รับรองไว้ ณ วันที่..............................................................
(ระบุวัน / เดือน /ปี ที่ยื่นเอกสาร)

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ.................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
ลงชื่อ.................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................

หมายเหตุ

1. กรณีเป็นนิติบคุ คลผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
2. หากแบบฟอร์มนีไ้ ม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอียดให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนได้

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ห้าง / บริษัท............................................................................
.
นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท.............................................................................................................................
จานวนหุ้นทัง้ หมด..............................................หุ้น สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..........................................
ซอย..............................................ถนน..........................................ตาบล/แขวง...................... ..............................
อาเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.......................................... ....................................
รายชื่อผู้มีอาาจควบคุม (ถ้ามี)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น

คิดเป็นร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารได้จัดทาขึ้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
รับรองไว้ ณ วันที่..............................................................
(ระบุวัน / เดือน /ปี ที่ยื่นเอกสาร)

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
ลงชื่อ................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น หรือในอัตราอืน่ ตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
2. กรณีเป็นนิติบคุ คลผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
3. หากแบบฟอร์มนีไ้ ม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอียดให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนได้
3. กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผูเ้ สนอราคาเป็นนิตบิ ุคคลให้ผู้เสนอราคาจัดทาบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคล
นั้นแนบประกอบด้วย

ใบเสนอราคา
เรียน ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา
1. ข้าพเจ้า…………………….…………………….………………………….(บริษัท , ห้าง , ร้าน ผู้เสนอราคา)
อยู่ บ้ า นเลขที่ …………………......ถนน……………………………….…..ต าบล/แขวง………………….................................
อ าเภอ/เขต…………………………………………จั ง หวั ด ...…………………….…………โทรศั พ ท์ ………………………………….
โดย (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………...…ผู้ ล งนามข้ า งท้ ายนี้ ไ ด้ พิ จ ารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่....................................และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.............................
(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
กาหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและ
กาหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้
ที่

ราคา
ต่อหน่วย

รายการ

1 ทรายหยาบสาหรับบรรจุกระสอบ

ราคาสินค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ภาษี
มูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี)

จานวน

รวมเป็นเงิน

กาหนด
ส่งมอบ

3,000
ลูกบาศก์เมตร

บาท
บาท
บาท

ราคารวมทั้งสิ้น
(.....................................................................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งอากรอื่น

และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. ค าเสนอนี้ จ ะยื น อยู่ เ ป็ น ระยะเวลา...............วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด ซองสอบราคา และ
กรุงเทพมหานครอาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้
ยืดออกไปตามเหตุผลอันควรที่กรุงเทพมหานครร้องขอ
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
4.1 ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายกับกรุงเทพมหานคร ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทาสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคาให้
หัวหน้าหน่วยงาน ก่อนหรือในขณะลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ.............ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้
ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

-2หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้า ยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจ
มี แ ก่ ก รุ ง เทพมหานคร และกรุ ง เทพมหานครมี สิ ท ธิ จ ะให้ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น เป็ น ผู้ สอบราคาได้ หรื อ
กรุงเทพมหานครอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้
5. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรุงเทพมหานครไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าเข้าเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบพิจารณา เช่นตัวอย่าง (SAMPLE) แคตตาล็อก แบบรู ปรายการ
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATION) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่กรุงเทพมหานครพร้อมใบเสนอราคา
ข้าพเจ้ายินยอมให้กรุงเทพมหานครไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สาหรับตัวอย่างที่เหลือไม่ใช้แล้วซึ่งหัวหน้าหน่วยงานคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัว เลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมในเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ากรุงเทพมหานครไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
8. ในเสนอราคานี้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรือหลายคน หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่……...…เดือน…………................…พ.ศ……………......
ลงชื่อ……………………………………........................….
(………………...................……………………)
ตาแหน่ง…………………………………….....................
ประทับตรา (ถ้ามี)

