ราง
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ……….......
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมถนนนราธิวาสราชนครินทร 17 และถนนสวนพลู
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่...................................................
กรุงเทพมหานครมีความประสงคจะประมูลจางโครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ถนนนราธิวาสราชนครินทร 17 และถนนสวนพลู ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ของกองระบบทอระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. 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)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกัน และเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)
1.11 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรควบคุม
1.12 แบบแผนงานกอสราง
2. คุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผู ประสงคจะเสนอราคาต อ งไม เ ป น ผู ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ทิ้ ง งานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู ประสงคจะเสนอราคาต องไมเป นผู มีผลประโยชน ร วมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

………………………………………..
(นายธีรศานต พองพรหม)
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ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.8
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ต องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.8 เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
และทีแ่ กไขเพิ่มเติม โดยเครงครัด
2.9 ผูเสนอราคาตองเปนผูที่จดทะเบียนเปนผูรับจางเหมางานกอสรางของกรุงเทพมหานคร
ในประเภทงานทาง ชั้น 1 หรือชั้น 2 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการจดทะเบียนผูรับจางเหมา
งานกอสรางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ตองไมเปน
ผูถูกจํากัดสิทธิโดยกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอื่นๆ จนถึงวันออกประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือหามเขาเสนอราคากับ
กรุงเทพมหานคร
2.10 ผู เ สนอราคาต อ งมี วิ ศ วกรประจํ า และต อ งเป น ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ป ระกอบอาชี พ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาประเภทไมต่ํากวาภาคีวิศวกร และทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เขา
รวมประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และในกรณีที่ประมูลงานจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได และไดเขา
ทําสัญญากับกรุงเทพมหานครแล ว จะตองส งสําเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จายของวิศวกร
ประจําตามประเภทงานดังกลาวทุก ๆ เดือน
2.11. ในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคา ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เป น นิ ติ บุ ค คลใหม จะต องมี คุ ณ สมบั ติ ครบถ ว นตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ในเอกสารประมู ล จ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูที่เขา
รวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคล
ที่ เข าร วมค าทุ กราย จะต องมี คุ ณสมบั ติ ครบถ วนตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดไว ในเอกสารประมู ลจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดให
ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาว
มา พรอมซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชงานผลงานกอสรางของผูรวมคา
หลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

………………………………………..
(นายธีรศานต พองพรหม)
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(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันเสนอราคา สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมี
อํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณี ผู ประสงค จะเสนอราคาเป นผู ประสงคจะเสนอราคาร วมกั นในฐานะเป น
ผู ร วมค า ให ยื่ นสํ าเนาสั ญญาของการเข าร วมค า สํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนของผู ร วมค า และในกรณี
ที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใด
เปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนั งสื อแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ างโดยการประมู ลด วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส
โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) ตามแบบ กวอ. 011 (ภาคผนวก 23) จํานวน 3 ฉบับ
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
* (4) บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานโดยไมตองกรอกคาวัสดุและคาแรงงาน
(5) แผนงานกอสรางตามแบบขอ 1.12
(6) ใหแสดงหลักฐานการจายเงินเดือนวิศวกรประจํา โดยแนบสําเนาการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินหัก ณ ที่จาย (แบบ ภงด.1) พรอมสําเนาหลักฐานการรับเงินภาษีดังกลาวจากกรมสรรพกร
เขตของเดือนกอนหนาเดือนที่มีการยื่นเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) สําเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งเปนผูควบคุมงานรายนี้และ
ตองไมอยูระหวางถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(8) หนังสือรับรองของวิศวกรประจํา ซึ่งเปนผูควบคุมงานรายนี้ ตามขอ 1.11
(9) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนผูรับจางเหมางานกอสรางของกรุงเทพมหานคร
(10) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (แบบ กวอ.009-2)
(11) หลักฐานการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตราขอ 2.6
(12) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอ
ราคาใหชัดเจน
……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

………………………………………..
(นายธีรศานต พองพรหม)
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4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ บัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา....150…….วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไม
เกิน…300..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรุงเทพมหานคร ใหเริ่มทํางาน*
4.5 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูราง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา
“เอกสารประมู ล จ า ง ตามเอกสารประมู ล จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เลขที่ ...................” ยื่ น ต อ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามโครงการ ในวันที่.................................ตั้งแต
เวลา..............น. ถึงเวลา.............น. ณ หองวอรูม ชั้น 2 สํานักการระบายน้ํา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2
123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
ประสงคจะเสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับ หรือ
วิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มี
การเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค
จะเสนอราคาหรื อ ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายนั้ น ออกจากการเป น ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคา และกรุ ง เทพมหานคร
จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุท ธรณคํา สั่ง ดัง กลา วตอ หัว หนา หนว ยงานที่จัด หาพัส ดุ
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ในกรณีที่ปรากฏวา มีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายรายจนไมอาจชี้ขาดไดระบบจะขยายเวลา
ออกไปอีก 3 นาทีโดยอัตโนมัติ และเมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมอาจชี้ขาดได ระบบจะขยายเวลาอัตโนมัติไป
อีกครั้งละ 3 นาทีจนกวาจะมีผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา กระบวนการเสนอ
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให
……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

………………………………………..
(นายธีรศานต พองพรหม)
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ผู แทนผู มีสิ ทธิ เ สนอราคาพบปะหรื อติ ด ต อสื่ อ สารกั บ บุ คคลอื่น และเมื่อแกไขขอขั ดของแล ว จะให ดํ าเนิ น
กระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง เหลือ กอ นจะสั่ง พัก
กระบวนการเสนอราคา แตต อ งสิ้น สุด กระบวนการเสนอราคาภายในวัน เดี ย วกัน เวน แตค ณะกรรมการ
ดําเนิ น การประมูล ดว ยระบบอิเล็ กทรอนิ กสเ ห็น ว ากระบวนการเสนอราคาจะไมแล วเสร็ จ ได โ ดยงาย หรื อ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนิ นการประมูล ดวยระบบอิเล็ กทรอนิกสจะสั่งยกเลิ ก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงให
ผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ
ระหวางการประมูลฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอกรุงเทพมหานคร
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 39,860,000.-บาท
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประมูลฯ และจะตองเสนอลดราคา
ขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ…70,000…..บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอลด
ราคา ครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา.... 70,000..บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ลงลายมือชื่อยืนยันราคาในแบบ กวอ. 007 ตอประธานคณะกรรมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยัน
จะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการจัดประมูลฯ ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเ สนอราคาจะต องมาเสนอราคาในวันที่....................................... ตั้งแต
เวลา................น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (แบบ กวอ.
004) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธีการการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูให บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตอ งวางหลัก ประกัน ซองพรอ มกับ การยื ่น ซองขอ เสนอดา นเทคนิค
จํานวน ……1,993,000….. บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหมื่นสามพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาค้ําประกัน ตั้ งแต วั น ยื่ น ซองขอเสนอด านเทคนิ ค ครอบคลุ มไปจนถึงวั น สิ้ น สุ ด การยื น ราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

………………………………………..
(นายธีรศานต พองพรหม)
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5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร โดยเปนเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนั งสื อค้ําประกันของบริ ษัทเงิน ทุน หรื อบริ ษัทเงินทุน หลั กทรั พย หรื อบรรษัทเงิน ทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ กรุงเทพมหานครจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา
รายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
กรุงเทพมหานครเทานั้น
6.3 กรุ ง เทพมหานคร สงวนสิ ท ธิ ไ ม พิ จ ารณาราคาของผู ป ระสงค จ ะเสนอราคา โดยไม มี
การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมป รากฏชื่ อผู ประสงค จะเสนอราคารายนั้ น ในบั ญชี ผู รั บ เอกสารประมูล จ างด ว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของกรุงเทพมหานคร
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
****6.5 กรุงเทพมหานครทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของกรุงเทพมหานครเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรุงเทพมหานครเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือ
ใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

………………………………………..
(นายธีรศานต พองพรหม)
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ในกรณีที่ผู มีสิ ทธิ เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ํ าสุ ด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดว าไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดํา เนิน การประมูล ด ว ยระบบอิเ ล็กทรอนิกสห รือกรุงเทพมหานคร
จะใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเ ชื่อ ไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงาน
ตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรุงเทพมหานคร
มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ป รากฏข อเท็ จ จริ งภายหลั ง จากการประมู ล จ า งด ว ยระบบอิเ ล็ กทรอนิ กส ว า
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 กรุงเทพมหานครมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาว และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน

7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองสงใบปริมาณงานและราคา
ตามขอ 1.3 ที่ไดกรอกตัวเลขการคํานวณตามบัญชีปริมาณงานดังกลาวแลว ทั้งนี้ ยอดตัวเลขราคารวมตองตรงกับ
ราคาที่ยืนยันครั้งสุดทาย และจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.5 กับกรุงเทพมหานคร
ภายใน......7........วัน นั บถัดจากวัน ที่ไดรั บแจง และจะตองวางหลั กประกัน สัญญาเป นจํ านวนเงินเทากับ
รอยละ.......5........ของราคาคาจ างที่ป ระมูล จ างดว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก สไ ดใ หก รุง เทพมหานครยึด ถือ ไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร โดยเปนเช็คลงวันที่
ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
* 8.1 (สําหรับการจางที่เปนราคาตอหนวย)
กรุงเทพมหานครจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคา
ตอหนวยที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้
** (1) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสว นที่เกินกวารอยละ 125 (หนึ่งรอยยี่สิบหา)
แตไมเกินรอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา
จะจายใหในอัตรารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
** (2) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ 83 (แปดสิบสาม)
ของราคาตอหนวยตามสัญญา
……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)
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** (3) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนด
ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชย
เปนคา overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลตาง
ระหวางปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวย
ราคาตอหนวยตามสัญญา
(4) กรุงเทพมหานคร จะจายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตนในงวด
สุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามที่กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
กรุ ง เทพมหานครจะจ ายเงิ น ค าจ า งให แ กผู รั บ จ างเป น รายเดื อนตามเนื้ องานที่ทํ าเสร็ จ จริ ง
เมื่อกรุงเทพมหานคร หรือเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร ไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทํา เสร็จ แลว และ
ปรากฏวา เปน ที่พ อใจตรงตามขอ กําหนดแห งสั ญญาทุกประการ กรุงเทพมหานครจะออกหนั งสื อรับ รอง
การรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง
การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ..0.50..ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม นอยกว า……2……ป นั บถัดจากวันที่กรุ งเทพมหานครได รั บมอบงาน โดยผู รั บจ างตองรี บจั ดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน……15..….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
**11. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ...….10......ของราคาคาจาง
ทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจ การเงินทุน เพื่อการพาณิช ย
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (3) ใหแกกรุงเทพมหานครกอนการรับชําระเงิน
ลวงหนานั้น
การจ ายเงินคาจ างล วงหน า ผู ว าจ างจะพิ จารณาจ ายเงิ นค าจ างล วงหน าให ต อเมื่ อผู รั บจ างได
ดําเนินการดังตอไปนี้เรียบรอยแลว
1. ปลูกสรางอาคารสํานักงานชั่วคราว มีเครือ่ งอํานวยความสะดวกพรอมที่จะเขาทํางานได
2. จัดเตรียมสิ่งปองกันมลภาวะที่เหมาะสมในจํานวนที่เพียงพอ
3. จัดทําและติดตั้งปายประกาศ และปายแนะนําในการดําเนินการกอสราง ผูรับผิดชอบใน
การกอสรางปายเตือน เครื่องหมายเลขสัญญาณตาง ๆ ตองมีเพียงพอและมีสํารองอีก 1 ชุด เพื่อใชในการ
ปองกันอันตรายทั้งกลางวันและกลางคืน
* 12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กรุงเทพมหานครจะหักเงินจํานวนรอยละ 10 ของเงินที่ตองจายในงวดนั้น
เพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 เดือน (สําหรับสัญญา
ที่เปนราคาตอหนวย) หรือของคาจางทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (4) หรือหนังสือค้ําประกันของ
……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

………………………………………..
(นายธีรศานต พองพรหม)
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บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (4)
มาวางไวตอกรุงเทพมหานครเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได
กรุงเทพมหานครจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาว
ใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย
13. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
*13.1 เงินคาจางสํ าหรับงานจางครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได ขออนุ มัติจัดสรรงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการคาใชจายเสริมสรางความเขมแข็งและ
ก า วหน า ของประเทศตามแนวทางปฏิ รู ป (โครงการก อ สร า งระบบระบายน้ํ า ในถนนสายหลั ก พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร) การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อหนวยงานไดรับอนุมัติเงินงบประมาณแลว สําหรับ
กรณีที่ไมไดรับอนุมัติงบประมาณ หรือไดรับในวงเงินต่ํากวาราคาประมูล กรุงเทพมหานครสามารถยกเลิกการ
จัดหาไดหรือตอรองราคาในวงเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ราคากลางของโครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมถนนนราธิวาสนครินทร 17
และถนนสวนพลู ในการประมู ลจ างด วยระบบอิเล็ กทรอนิ กส ครั้ งนี้ เป นเงินทั้ งสิ้ น 39,860,000.-บาท
(สามสิบเกาลานแปดแสนหกหมื่นบาทถวน)
13.2 เมื่อกรุงเทพมหานครไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขา มาจากตา งประเทศ และของนั้น ตอ งนําเขามาโดยทางเรือในเสน ทางที่มีเ รือ ไทยเดิน อยู  และสามารถ
ใหบ ริก ารรับ ขนไดต ามที ่ร ัฐ มนตรีว า การกระทรวงคมนาคมประกาศกํ า หนด ผู มี สิ ทธิ เสนอราคาซึ ่ง เปน
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
13.3 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาซึ่ ง ได ยื่ น เอกสารการประมู ล จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ตอกรุ งเทพมหานครแลว จะถอนตั ว ออกจากการประมูล ฯ มิได และเมื่อไดรั บ การคัด เลื อกให เ ปน ผู มีสิ ทธิ
เสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (4) (5) (6)
และ (7) มิฉะนั้น กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
13.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการพัสดุ
……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

………………………………………..
(นายธีรศานต พองพรหม)
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13.5 กรุ งเทพมหานครสงวนสิ ทธิ์ ที่จ ะแกไขเพิ่มเติ มเงื่อนไข หรื อขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานกฎหมายและคดี
*14. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุ ในขอ 1.7
๑5. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกรุงเทพมหานครไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง
มีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
สถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได* ในอัตราไมต่ํากวา รอยละ…10….ของแตละ
สาขาชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
15.1 ชางเชื่อมไฟฟาหรือชางเชื่อมโลหะแผนหรือชางเทคนิคโลหะ
15.2 ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคารหรือชางไฟฟา หรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟา
15.3 ชางไม (กอสราง) หรือชางกอสราง หรือเทคนิคสถาปตยกรรม
16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
(ลงชื่อ)................................................
(นายวรวัฒน หินวุย)
ผูอํานวยการกองระบบทอระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา
วันที่................................................

หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน 2 ชวงเวลาติดตอกัน คือ
ชวงแรกตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกัน
ในชวงที่สอง คือ ตัง้ แตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
* ใหหัวหนาหนวยงานผูดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเลือกใชตามความจําเปน
……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

………………………………………..
(นายธีรศานต พองพรหม)
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** อัตรารอยละที่ระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม
*** ใหหัวหนาหนวยงานที่จัดซื้อหรือจัดจางเปนผูลงนาม
**** การใชดุลยพินิจตามเงื่อนไขที่กําหนด ขอ 6.5 หนวยงานจะตองใชดุลยพินิจโดยชอบดวย
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยง
ในดานคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชน
ตอทางราชการ
สําหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา ตามขอ 2.5 – 2.8 เปนไปตาม
แนวทางทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใด ๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละ
หนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุด
ของการประมูลฯ 155,657,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 311,314 บาท ใหกําหนดการเสนอ
ลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ 44,567,500 บาท
คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 89,135 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ 7,759,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 15,578 บาท
ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid)
ไมนอยกวาครั้งละ 300,000 บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 300,000 บาท ได
และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับ
กรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานจะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควร
ใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังกลาวขางตนได

……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

………………………………………..
(นายธีรศานต พองพรหม)

