ราง

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประมูลจางเหมาโครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้าํ ทวมริมแมน้ําเจาพระยา
บริเวณโรงเรียนทิวไผงามและสถานีดับเพลิงบวรมงคล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
------------------------------------กรุงเทพมหานครมีความประสงคจะประมูลจางเหมาโครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้าํ ทวม
ริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณโรงเรียนทิวไผงามและสถานีดับเพลิงบวรมงคล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ
ดังนี้
1. กอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้าํ ทวมพรอมผนังกัน้ น้าํ ค.ส.ล. ยาวประมาณ 400 เมตร
2. รื้อยายประตูระบายน้ําเดิมพรอมกอสรางประตูระบายน้ําใหม จํานวน 1 แหง
ผูป ระสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูท ถ่ี กู ระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ี
ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรุงเทพมหานคร
และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใน
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงค
จะเสนอราคาไดมคี าํ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ตองเปนผูท จ่ี ดทะเบียนเปนผูรับจางเหมางานกอสรางของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงานทาง
ชั้ น 1 และ 2 ตามระเบี ย บกรุ ง เทพมหานครว า ด ว ยการจดทะเบี ย นผู รั บ จ า งเหมางานก อ สร า งของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.. 2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ตองไมเปนผูถูกจํากัดสิทธิ โดย
กรุ งเทพมหานครหรื อหน ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ อื่ น ๆ จนถึ งวั นออกประกาศประมู ล จ างด ว ยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และต องไม เ ป น ผู ถู ก แจ ง เวี ย นชื่ อ ผู ท้ิ ง งานของทางราชการ หรื อห า มเข า เสนอราคากั บ
กรุงเทพมหานคร
6. ต อ งมี วิ ศ วกรประจํ า และต อ งเป น ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ป ระกอบอาชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขา
วิศวกรรมโยธา ประเภทไมต่ํ ากวาสามัญวิ ศวกร ทํ าหน าที่รั บผิดชอบควบคุมงานที่เขารวมประมูลจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และในกรณีท่ีประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได และไดเขาทําสัญญากับกรุงเทพมหานครแลว
จะตองสงสําเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จายของวิศวกรประจํา ตามประเภทงานดังกลาวทุก ๆ เดือนดวย
7. ในกรณีทผ่ี ปู ระสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคา ตองเปนไปตามเงือ่ นไขดังนี้
/(1) กรณีที่กิจการ...
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-2(1) กรณี ที่ กิ จ การร ว มค า ได จ ดทะเบี ย นเป น นิ ติ บุ ค คลใหม โดยหลั ก การกิ จ การร ว มค า ที่
จดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คลใหม จะตองมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูที่เขา
รวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาทีเ่ ขาประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได
(2) กรณีท่ีกจิ การรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบคุ คลแตละนิติบุคคล
ที่ เข าร วมค าทุ กราย จะต องมี คุ ณสมบั ติ ครบถ วนตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดไว ในเอกสารประมู ลจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดให
ผูเ ขารวมคารายใดรายหนึ่ งเปนผู รับ ผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐาน
ดังกลาวมา พรอมซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชงานผลงานกอสราง
ของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
8. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ ตามนัยขอ 15 แหงประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติฯ พ.ศ. 2554 ดังนี้
(1) บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข า เป น คู สั ญ ญาต องไม อ ยู ใ นฐานะเป น ผู ไ ม แ สดงบั ญ ชี ร ายรั บ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถกู ตองครบถวนในสาระสําคัญ
(2) บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จะเข า เป น คู สั ญญากั บ หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซตศนู ยขอ มูลจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
(3) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
(4) เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยเครงครัด
กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่.........เดือน.....................พ.ศ............
ระหวางเวลา.................น. ถึง..................น. ณ หองประชุมชั้น 2 (หองสมุด) สํานักการระบายน้าํ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และแจงผลการพิจารณา
คัดเลือกเบือ้ งตนใหผปู ระสงคจะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่............เดือน......................พ.ศ...........
ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 25,000.- บาท
(สองหมืน่ หาพันบาทถวน) ไดทก่ี ลุม งานการคลัง สํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายน้ํา (ชั้น 3) ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ระหวางวันที.่ ..........เดือน.................พ.ศ............. ถึงวันที.่ ..........เดือน.................พ.ศ............. เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2248 8101 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่..........เดือน...................พ.ศ..............
(นายกังวาฬ ดีสุวรรณ)
ผูอ าํ นวยการกองพัฒนาระบบหลัก
สํานักการระบายน้ํา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ

* การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาในประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
จะตองตรงกับคุณสมบัตขิ องผูป ระสงคจะเสนอราคาในเอกสารประมูลซือ้ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
** ใหหนวยงานผูอ อกประกาศเลือกใชตามความจําเปน

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

- ราง เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่........../2556
โครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้าํ ทวมริมแมนาํ้ เจาพระยา
บริเวณโรงเรียนทิวไผงามและสถานีดับเพลิงบวรมงคล
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที.่ .............เดือน.....................................พ.ศ...........................
---------------------------------กรุงเทพมหานครมีความประสงคจะประมูลจางเหมาโครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวม
ริ มแม น้ํ าเจ าพระยา บริ เวณโรงเรี ยนทิ วไผ งามและสถานี ดั บเพลิ งบวรมงคล ด วยระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส ของ
กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา โดยมีขอ แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (แบบ กวอ.009-2)
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (แบบ กวอ.011)
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(4) หลักประกันผลงาน
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.10 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลได
เทาเทียมกันและเพือ่ ใหประชาชนเขาตรวจดูได)
1.11 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรควบคุม
1.12 แบบแผนงานกอสราง
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูม อี าชีพรับจางงานทีป่ ระมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
/2.3 ผูประสงคจะ...
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-22.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไ ดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาจะต อ งเป น ผู รั บ จ า งเหมาที่ จ ดทะเบี ย นเป น ผู รั บ จ า งเหมางาน
กอสรางของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงานทางชั้นที่ 1 และ 2 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการ
จดทะเบียนผูรับจางเหมากอสรางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 ทั้งนี้
ตองไมเปนผูถูกจํากัดสิทธิโดยกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ จนถึงวันออกประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และตองไมเปนผูถ กู แจงเวียนชือ่ ผูท ง้ิ งานของทางราชการหรือหามเขาเสนอ
ราคากับกรุงเทพมหานคร
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีวิศวกรประจําและตองเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบอาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทไมต่ํากวาสามัญวิศวกร ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เขา
รวมประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และในกรณีที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได และไดเขาทํา
สัญญากับกรุงเทพมหานครแลว จะตองสงสําเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จายของวิศวกรประจําตาม
ประเภทงานดังกลาวทุก ๆ เดือนดวย
2.7 ในกรณีทผ่ี ปู ระสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคา ตองเปนไปตามเงือ่ นไขดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิตบิ คุ คลใหม จะตองมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวนตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูที่เขา
รวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาทีเ่ ขาประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร
กําหนดให ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดง
หลักฐานดังกลาวมา พรอมซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชงานผลงาน
กอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
2.8 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองเปนไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ ตามนัยขอ 15 แหงประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติฯ พ.ศ. 2554 ดังนี้
(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซตศนู ยขอ มูลจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
(3) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต การรับจายเงินแตละครั้งซึง่ มี
มูลคาไมเกินสามหมืน่ บาทคูส ญ
ั ญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
(4) เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จั ดทํ าและแสดงบั ญชี รายการรั บจ ายของโครงการที่ บุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคลเป นคู สั ญญากั บหน วยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2554 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยเครงครัด
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-33. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนนิตบิ คุ คล
(ก) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล ซึง่ มีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันเสนอราคา สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ผูม อี าํ นาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผถู อื หุน รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูร ว มคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล
ใหยน่ื เอกสารตามทีร่ ะบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทัง้ หมดทีไ่ ดยน่ื ตามแบบในขอ 1.9 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง โดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตอง
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) ตามแบบ กวอ.011 (ภาคผนวก ๒๓) จํานวน 3 ชุด
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบคุ คลอืน่ ทําการแทน
(๓) หลักประกันซองตามขอ 5
(๔) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงาน โดยไมตอ งกรอกคาวัสดุและคาแรงงาน
(๕) แผนงานกอสรางตามแบบขอ 1.12
(๖) ใหแสดงหลักฐานการจายเงินเดือนวิศวกรประจํา โดยแนบสําเนาการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จาย (แบบ ภงด.1) พรอมสําเนาหลักฐานการรับเงินภาษีดังกลาวจากสรรพากรเขตของเดือนกอน
หนาเดือนทีม่ กี ารยืน่ เอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๗) สําเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งเปนผูควบคุมงานรายนี้และตองไม
อยูร ะหวางถูกสัง่ พักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๘) หนังสือรับรองของวิศวกรประจํา ซึ่งเปนผูควบคุมงานรายนี้ ตามแบบขอ 1.11
(๙) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนผูร บั จางเหมางานกอสรางของกรุงเทพมหานคร
(10) แบบใบยืน่ ขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (แบบ กวอ.009-2)
(11) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทัง้ หมดทีไ่ ดยน่ื ตามแบบในขอ 1.9 (2)
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4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสนี้และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอ
ราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันทีไ่ ดรบั หนังสือแจงจากกรุงเทพมหานครใหเริม่ ทํางาน
4.4 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงือ่ นไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยืน่ เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการดํ าเนิ นการประมู ลด วยระบบอิเล็ กทรอนิ กส ตามโครงการ โดยระบุ ไว ท่ี หน าซองว า
“เอกสารประมูลจ างตามเอกสารประมู ลจ างด วยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ .........” ยื่ นตอคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามโครงการ ในวันที.่ .......เดือน..........................พ.ศ.................... ตัง้ แต
เวลา....................น. ถึง........................ น. ณ หองประชุมชั้น 2 (หองสมุด) สํานักการระบายน้ํา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่ น หรือเป น ผู มีผ ลประโยชน ร ว มกั น ระหวางผู ป ระสงค จ ะเสนอราคากั บ ผู ใหบริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบ
ขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกอน หรือในขณะที่มี
การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และกรุงเทพมหานครจะพิจารณา
ลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ
เป น ผู ประสงค จ ะเสนอราคาที่ กระทําการอั น เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเป น ผู
ประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่
จั ด หาพั ส ดุ ภ ายใน 3 วั น ทํ า การ นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง จากคณะกรรมการดํ า เนิ น การประมู ล ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
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-5ในกรณีที่ปรากฏวา มีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายรายจนไมอาจชี้ขาดได ระบบจะขยายเวลา
ออกไปอีก 3 นาทีโดยอัตโนมัติ และเมื่อครบกําหนดแลวหากยังไมอาจชี้ขาดได ระบบจะขยายเวลาอัตโนมัติไป
อีกครัง้ ละ 3 นาที จนกวาจะมีผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวากระบวนการเสนอ
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดย
มิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะใหดําเนิน
กระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่ คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลื อกอนจะสั่งพั ก
กระบวนการเสนอราคา แตตอ งสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจ
แกไขได ประธานกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยูใ นสถานทีน่ น้ั ทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการ
ใด ๆ ระหวางการประมูลฯ เพือ่ ใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสงู สุดตอกรุงเทพมหานคร
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง โดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสทไ่ี ดยน่ื มาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู ง สุ ด ของการประมู ล จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จะต อ งเริ่ ม ต น ที่
34,600,000.-บาท
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูร ะบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา
ทีเ่ สนอในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่าํ กวาราคาสูงสุดในการประมูลฯ
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ลงลายมือชื่อยืนยันราคาในแบบ กวอ. 00๗ ตอประธานคณะกรรมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ราคาที่
ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการจัดประมูลฯ ของผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทัง้ นีจ้ ะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวัน เวลา และสถานที่ ที่กรุงเทพมหานคร
กําหนด ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานทีเ่ สนอราคา (แบบ กวอ.004) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธกี ารเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
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-65. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองเอกสารทางเทคนิค จํานวน
1,730,000.- บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาค้ําประกัน
ตัง้ แตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง
อยางใดหรือมากกวาหนึง่ อยาง ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานัน้ ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าํ ประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนังสือค้ํ าประกันของบริษัทเงิ น ทุน หรือบริษัทเงิ น ทุนหลักทรัพย หรือบรรษัทเงิ น ทุ น
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือค้าํ ประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ กรุงเทพมหานครจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดพจิ ารณาในเบือ้ งตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทาํ สัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพน จากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวา กรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมดี อกเบีย้
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินดวยราคา
รวมที่ต่ําสุดเปนเกณฑ
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถกู ตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม ขอ 4
แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอ
ราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในสวนทีม่ ใิ ชสาระสําคัญ ทัง้ นีเ้ ฉพาะในกรณีทพ่ี จิ ารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
กรุงเทพมหานครเทานัน้
6.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผัน ในกรณีดงั ตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของกรุงเทพมหานคร
(2) เสนอรายละเอียดแตกต างไปจากเงื่ อนไขที่ กําหนดในเอกสารประมู ลจ างดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสทเ่ี ปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผปู ระสงคจะเสนอราคารายอืน่
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือกรุงเทพมหานครมี สิทธิให ผูประสงคจะเสนอราคาชี้ แจง
ขอเท็จจริง สภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของกับผูป ระสงคจะเสนอราคาได กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่
จะไมรบั ราคาหรือไมทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคี วามเหมาะสมหรือไมถกู ตอง
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-76.5 กรุงเทพมหานครทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ
กรุงเทพมหานครเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรุงเทพมหานครเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผู มีสิ ทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูม ีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา ไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือกรุงเทพมหานครจะใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชีแ้ จงไมเปนที่รบั ฟงได กรุงเทพมหานครมีสิทธิทจ่ี ะไมรบั ราคา
ของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงค
จะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อย า งเป น ธรรม ตามข อ 1.8 กรุ ง เทพมหานครมี อํ า นาจที่ ตั ด รายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาดั ง กล า ว และ
กรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองสงใบปริมาณงานและราคา ตาม
ขอ 1.3 ทีไ่ ดกรอกตัวเลขการคํานวณตามบัญชีปริมาณงานดังกลาวแลว (การกรอกราคาตอหนวยของแตละรายการ
จะตองไมสูงกวาราคากลางตอหนวยของแตละรายการ) ทั้งนี้ยอดตัวเลขราคารวมตองตรงกับราคาที่ยืนยันครั้ง
สุดทาย และจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.5 กับกรุงเทพมหานครภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได ใหกรุงเทพมหานครยืดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดหรือมากกวาหนึง่ อยาง ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานัน้ ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าํ ประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย หรื อ บรรษั ท เงิ น ทุ น
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้าํ ประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
/7.5 พันธบัตร...

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

-87.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
กรุงเทพมหานคร จะจายเงินคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริง ตามราคาตอ
หนวยที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีดงั ตอไปนี้
8.1 เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 125 (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน
รอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจาย
ใหในอัตรารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
8.2 เมือ่ ปริมาณงานทีท่ าํ เสร็จจริง ในสวนที่เกินกวารอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณ
งานทีก่ าํ หนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคา
ตอหนวยตามสัญญา
8.3 เมือ่ ปริมาณงานทีท่ าํ เสร็จจริงนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนดไว
ในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเงินเพิ่มชดเชยเปน
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณ
งานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญา โดยประมาณกับปริมาณงานที่ทําสําเร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวย
ตามสัญญา
8.4 กรุงเทพมหานคร จะจายเงินที่เพิ่มขึ้นหรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตน ในงวด
สุด ทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามที่ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร
กรุงเทพมหานคร จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ
กรุงเทพมหานครหรือเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวา
เปนที่พอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ กรุงเทพมหานครจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงาน
นั้นใหไวแกผูรับจาง
การจายเงินงวดสุดทาย จะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตาม
แบบ ดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกั น ความชํารุดบกพรองของงานจางที่ เ กิดขึ้ น ภายใน
ระยะเวลาไม น อ ยกว า 2 ป นั บ ถั ด จากวั น ที่ ก รุ ง เทพมหานครได รั บ มอบงาน โดยผู รั บ จ า งต อ งรี บ จั ด การ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดดี งั เดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
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-911. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ 10 ของราคาคาจาง
ทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเต็มจํานวนที่เบิกลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารในประเทศตามแบบ ดังระบุในขอ 1.6 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพือ่ การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํ ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียน
ให ส วนราชการต าง ๆ ทราบแล ว โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนั งสื อค้ํ าประกัน ดั งระบุ ในข อ 1.6 (3) ใหแก
กรุงเทพมหานครกอนการรับชําระเงินลวงหนา นั้น
การจ ายเงิ นค าจ างล วงหน า ผู ว าจ างจะพิ จารณาจ ายเงิ น ค าจ างล วงหน าให ต อเมื่ อผู รั บจ างได
ดําเนินการดังตอไปนี้เรียบรอยแลว
1. ปลูกสรางอาคารสํานักงานชั่วคราว มีเครื่องอํานวยความสะดวกพรอมที่จะเขาทํางานได
2. จัดเตรียมสิ่งปองกันมลภาวะที่เหมาะสมในจํานวนที่เพียงพอ
3. จัดทําและติดตัง้ ปายประกาศ และปายแนะนําในการดําเนินการกอสราง ผูรับผิดชอบในการ
กอสรางปายเตือน เครื่องหมายเลขสัญญาณตาง ๆ ตองมีเพียงพอและมีสํารองอีก 1 ชุด เพื่อใชในการปองกัน
อันตรายทัง้ กลางวันและกลางคืน
12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กรุงเทพมหานครจะหักเงินจํานวนรอยละ 10 ของเงินที่ตองจายในงวด
นั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 เดือน (สําหรับสัญญา
ที่เป นราคาต อหนวย) หรือของคาจ างทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่ เปนราคาเหมารวม) ผู รับจ างมีสิทธิท่ีจะขอเงิ น
ประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้าํ ประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ ตาม
แบบหนั งสื อค้ํ าประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (4) หรือหนั งสื อค้ํ าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงิ นทุ น
หลักทรัพย หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ทีไ่ ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ งไวแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการต าง ๆ ทราบแล ว โดยอนุ โลมให ใช ตามแบบหนั งสื อค้ํ าประกั น ดั งระบุ ในข อ 1.6 (4) มาวางไว ต อ
กรุงเทพมหานครเพือ่ เปนหลักประกันแทนก็ได
กรุงเทพมหานคร จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวใหแก
ผูร บั จางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย
13. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําปของกรุงเทพมหานคร
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ าได ต อเมื่ อ หน ว ยงานได รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ค า ก อ สร างจาก
งบประมาณของกรุงเทพมหานครแลวเทานั้น
ราคากลางของโครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้าํ ทวมริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณ
โรงเรียนทิวไผงามและสถานีดับเพลิงบวรมงคล ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น
34,600,000.- บาท (สามสิบสี่ลานหกแสนบาทถวน)
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-1013.2 เมื่อกรุงเทพมหานครไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผู รับ จางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่ องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสัง่ หรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออืน่
(3) ในกรณีทไ่ี มปฏิบตั ติ าม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
13.๓ ผูประสงคจะเสนอราคา ซึ่งไดยื่นเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตอ
กรุงเทพมหานครแลวจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.6 (๔) (๕) (6) และ (๗) มิฉะนั้น
กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
13.4 ผูมีสิทธิเสนอราคา ซึ่งกรุงเทพมหานครไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่กรุงเทพมหานครกําหนดดังระบุในขอ 7 กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานครวาดวยการพัสดุ
13.5 กรุงเทพมหานคร สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานกฎหมายและคดี
14. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา ดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กาํ หนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน
ขอ 1.7
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เมื่ อกรุงเทพมหานครได คัดเลือกผู มีสิ ทธิเสนอราคารายใด ให เ ปนผู รับ จางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือ
แรงงาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ
ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของ
แตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
15.1 ชางเชื่อมไฟฟาหรือชางเชื่อมโลหะแผนหรือชางเทคนิคโลหะ
15.2 ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคารหรือชางไฟฟา หรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟา
15.3 ชางไม (กอสราง) หรือชางกอสราง หรือเทคนิคสถาปตยกรรม
16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

(นายกังวาฬ ดีสุวรรณ)
ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก
สํานักการระบายน้ํา
วันที่............เดือน......................พ.ศ............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ
การนับระยะเวลาค้าํ ประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน 2 ชวงเวลาติดตอกัน คือ
ช ว งแรกตั้ ง แต วั น ยื่ น ซองข อ เสนอทางด า นเทคนิ ค จนถึ ง วั น ยื น ยั น ราคาสุ ด ท า ย (วั น เสนอราคา) และนั บ
ตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
* ใหหัวหนาหนวยงานผูดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเลือกใชตามความจําเปน
** อัตรารอยละทีร่ ะบุไวตอ ไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม
*** ใหหัวหนาหนวยงานที่จัดซื้อหรือจัดจางเปนผูลงนาม
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