- ราง เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่........../2560
การจางงานกอสรางเขื่อนชนิดกําแพงกันดิน ค.ส.ล. พรอมเสริมความแข็งแรงเขื่อนเดิมริมคลองพระโขนง
บริเวณซอยเริ่มเจริญ สุขุมวิท 50
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ...........................
---------------------------------กรุงเทพมหานคร มี ความประสงค จะประมู ลจ างงานกอสรางเขื่อนชนิ ดกําแพงกั นดิ น ค.ส.ล. พรอม
เสริ มความแข็งแรงเขื่ อนเดิ มคลองพระโขนง บริ เวณซอยเริ่ มเจริ ญ สุ ขุมวิ ท 50 ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ของกองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้
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) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและ
เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)
1.11 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรควบคุม
1.12 แบบแผนงานกอสราง
1.13 แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ/บัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ/บัญชี
รายชื่อผูมีอํานาจควบคุม
/2. คุณสมบัติ...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)

-22. คุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาต องเป นนิ ติบุคคล และมี ผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยเปนผลงานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ปองกันน้ําทวมแนวริมแมน้ํา หรือ
คลองขนาดใหญ โดยรู ปแบบของเขื่อ นมี ความลึ กหนา เขื่อนวั ดจากระดั บคานทับ หลั ง หลัง เขื่อนถึง ระดั บ
ออกแบบไม นอยกว า 3 เมตร และมีงานทิ้งหินปองกันการกัด เซาะหนา เขื่อน และเปนผลงานที่แลวเสร็จ
ในสัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา 20 ลานบาท หากเปนผลงานที่อยูระหวางการกอสรางจะตองเปนผลงาน
ที่ตรวจรับงานแลว ในวงเงิ นไมนอยกวา 20 ลา นบาท และมีหนังสือรับรองผลงานกอสรา งจากหน วยงาน
ผูวาจางและเปนผลงาน ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับกรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือ
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนผูรับจางเหมาที่จดทะเบียนเปนผูรับจางเหมางานกอสราง
ของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงานทางชั้น 1 หรือ ชั้น 2 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการจดทะเบียน
ผูรับจางเหมากอสรางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 ทั้งนี้ตองไมเปน
ผูถูกจํากัดสิทธิโดยกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ จนถึงวันออกประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือหามเขาเสนอราคากับกรุงเทพมหานคร
2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีวิศวกรประจําและตองเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบอาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทไมต่ํากวาสามัญวิศวกร ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เขา
รวมประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และในกรณีที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได และไดเขาทํา
สัญญากับกรุงเทพมหานครแลว จะตองสงสําเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จายของวิศวกรประจําตาม
ประเภทงานดังกลาวทุก ๆ เดือนดวย
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
/2.10 คูสัญญา...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)

-32.10 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.11 เมื่ อเป นคูสั ญญากับหนว ยงานของรัฐ แลว คูสั ญญาต องจั ด ทํ า บัญ ชีแสดงรายรั บรายจ า ย
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 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเครงครัด
2.12 ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคา ตองเปนไปตามเงือ่ นไขดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูที่เขา
รวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดให
ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเป นผูรับผิ ดชอบหลักในการเขา เสนอราคากับ ทางราชการและแสดงหลักฐาน
ดังกลาวมา พรอมซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชงานผลงานกอสราง
ของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
2.13 ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
2.13.1 งานกอสรางโครงการนี้ ไดกําหนดมาตรฐานการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงาน
กอสรางของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 กําหนดใหผูเสนอราคาจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
2.13.2 ผูเสนอราคาตองเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้นใหเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามสัญญาวาจาง
2.13.3 ผูเสนอราคาตองเตรียมจัดทําเอกสารรายละเอียดเปนภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการ
จัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง” เพื่อปองกันและควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ยื่นพรอมกับซองเอกสารประมูลฯ
โดยมีขอกําหนดที่สําคัญ ๆ ประกอบดวย
1) กําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
2) การจัดองคกรความปลอดภัยฯในงานกอสราง และหนาที่ความรับผิดชอบ
3) กฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4) การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
5) การกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
6) การตรวจความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
7) กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
/8) การควบคุม...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)

-48) การควบคุม ดูแลความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาชวง
9) การตรวจสอบและติดตามผลความปลอดภัยในการทํางาน
10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะหอุบัติเหตุ
11) การรณรงคสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
12) การปฐมพยาบาล
13) การวางแผนฉุกเฉิน
14) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของ
2.13.4 เมื่อผูเสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางงานกอสรางโครงการนี้ จะตองจัดทํา
แผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานอยางละเอียดและชัดเจน แลวยื่นตอผูวาจางกอนดําเนินการกอสราง
ภายใน 30 วัน นับแตวันทําสัญญาจาง และจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัย
อยางตอเนื่องและชัดเจนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซึ่งมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันเสนอราคา สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สํา เนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถา มี) สํา เนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื ้อและการจา ง โดยการประมูลดว ยระบบอิเ ล็กทรอนิกส
โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) ตามแบบ กวอ.011 (ภาคผนวก ๒๓) จํานวน 3 ชุด
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
/(3) หลักประกัน...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)
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(๔) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงาน โดยไมตองกรอกคาวัสดุและคาแรงงาน
(๕) แผนงานกอสรางตามแบบขอ 1.12
(๖) ใหแสดงหลักฐานการจายเงินเดือนวิศวกรประจํา โดยแนบสําเนาการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี หัก ณ ที่ จาย (แบบ ภงด.1) พรอมสํ าเนาหลั กฐานการรับเงิ นภาษี ดั งกล าวจากสรรพากรเขตของเดือน
กอนหนาเดือนที่มีการยื่นเอกสารการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(๗) สําเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งเปนผูควบคุมงานรายนี้และตองไม
อยูระหวางถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๘) หนังสือรับรองของวิศวกรประจํา ซึ่งเปนผูควบคุมงานรายนี้ ตามแบบขอ 1.11
(๙) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนผูรับจางเหมางานกอสรางของกรุงเทพมหานคร
(10) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (แบบ กวอ.009-2)
(11) หลักฐานการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูล
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตามขอ 2.8
(12) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสนแี้ ละหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรุงเทพมหานครใหเริ่มทํางาน
4.5 กอนยื่นเอกสารประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูป ระสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิ กส จาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลด วยระบบอิเล็ กทรอนิกสตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา
“เอกสารประมูลจ างตามเอกสารประมู ลจ างดว ยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส เลขที่ .........” ยื่นต อคณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามโครงการ ในวันที่................................................... ตั้งแตเวลา
....................น. ถึง........................ น. ณ หองประชุม War Room ชั้น 2 สํานักการระบายน้ํา ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
/เมื่อพน...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)
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โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่ น หรือเปน ผู มีผลประโยชน รว มกันระหวา งผู ประสงคจะเสนอราคากับผู ให บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบ
ขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกอน หรือในขณะที่มีการ
เสนอราคาทางอิเล็ กทรอนิ กสว า มี ผูประสงคจ ะเสนอราคาหรือผู มีสิทธิเสนอราคากระทํา การอัน เปน การ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และกรุงเทพมหานครจะพิจารณา
ลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงค
จะเสนอราคาที่ไมผ านคุณสมบัติ ทางดานเทคนิค อาจอุ ทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัส ดุ
ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ในกรณีที่ปรากฏวา มีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายรายจนไมอาจชี้ขาดได ระบบจะขยายเวลา
ออกไปอีก 3 นาทีโดยอัตโนมัติ และเมื่อครบกําหนดแลวหากยังไมอาจชี้ขาดได ระบบจะขยายเวลาอัตโนมัติไป
อีกครั้งละ 3 นาที จนกวาจะมีผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวากระบวนการเสนอ
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลว เสร็จภายในเวลา
ที่กํา หนดไว คณะกรรมการดํา เนินการประมูล ดว ยระบบอิเ ล็กทรอนิกสจ ะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
โดยมิใหผูแทนผู มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะให
ดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่ง
พั กกระบวนการเสนอราคา แต ต องสิ้ นสุ ดกระบวนการเสนอราคาภายในวั นเดี ยวกั น เว นแต คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของ
ไมอาจแกไขได ประธานกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
/คณะกรรมการ...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)
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ระหวางการประมูลฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอกรุงเทพมหานคร
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง โดยการประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 46,800,000-บาท
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประมูลฯ และจะตองเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 90,000 บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 90,000 บาท จากราคาครัง้ สุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแลว จะตองลง
ลายมือชื่อยืนยันราคาในแบบ กวอ. 00๗ ตอประธานคณะกรรมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยัน
จะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการจัดประมูลฯ ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่.................................ตั้งแตเวลา........น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (แบบ กวอ.004) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอ
ราคาตองทํ าการทดลองวิ ธี การเสนอราคากอนถึงกําหนดวั นเสนอราคาที่ เว็ บไซต ของผู ให บริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาต องวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองเอกสารทางเทคนิค จํานวน
2,340,000.- บาท (สองลานสามแสนสี่หมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาค้ําประกันตั้งแต
วันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด
หรือมากกวาหนึ่งอยาง ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1)
/5.4 หนังสือ...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)

-85.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
ค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ กรุงเทพมหานครจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินดวยราคา
รวมที่ต่ําสุดเปนเกณฑ
6.2 หากผูป ระสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม
ขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงค
จะเสนอราคารายนั้ น เว นแตเป นขอผิ ดพลาดหรือผิดหลงเพีย งเล็กนอย หรือผิด พลาดไปจากเงื่ อนไขของ
เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอกรุงเทพมหานครเทานั้น
6.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของกรุงเทพมหานคร
(2) เสนอรายละเอี ยดแตกต างไปจากเงื่ อนไขที่ กําหนดในเอกสารประมู ลจ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผปู ระสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ดําเนินการประมูลดว ยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือกรุ งเทพมหานครมีสิ ทธิใหผูป ระสงคจ ะเสนอราคาชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่
จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 กรุงเทพมหานครทรงไว ซึ่งสิทธิ ที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนีเ้ พื่อประโยชนของ

/กรุงเทพ...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)

-9กรุงเทพมหานครเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรุงเทพมหานครเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิ ทธิ เสนอราคาจะเรียกรองค าเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิ จารณายกเลิกการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูม ีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ผู มีสิ ท ธิเสนอราคารายที่ เสนอราคาต่ํา สุด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได ว า ไม อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือกรุงเทพมหานครจะให
ผูมีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่
จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงค
จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น 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 ที่ไดกรอกตัวเลขการคํานวณตามบัญชีปริมาณงานดังกลาวแลว (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
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน 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
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
/8. คาจาง...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)

-108. คาจางและการจายเงิน
กรุงเทพมหานคร จะจายเงินคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริง ตามราคา
ตอหนวยที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ 125 (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน รอย
ละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหใน
อัตรารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
(2) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริง ในสวนที่เกินกวารอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณ
งานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคา
ตอหนวยตามสัญญา
(3) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนดไวใน
สัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเงินเพิ่มชดเชยเปน
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณงาน
ทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําสําเร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา
(4) กรุงเทพมหานคร จะจายเงินที่เพิ่ มขึ้น หรือหักลดเงินในแต ละกรณีดังกลา วขา งต นในงวด
สุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามที่กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
กรุงเทพมหานคร จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ
กรุงเทพมหานครหรือเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวา
เปนที่พอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ กรุงเทพมหานครจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงาน
นั้นใหไวแกผูรับจาง
การจายเงินงวดสุดทาย จะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูล จา งดวยระบบอิเ ล็กทรอนิ กส ซึ่งไดขอตกลงเป นหนั งสือหรือทําสั ญญาจา ง
ตามแบบ ดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ 10 ของราคาคาจาง
ทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเต็มจํานวนที่เบิกลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบ ดังระบุในขอ 1.6 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (3)
ใหแกกรุงเทพมหานครกอนการรับชําระเงินลวงหนา นั้น
/การจายเงิน...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)

-11การจายเงินคาจางลวงหนา ผูวาจางจะพิจารณาจายเงินคาจางลวงหนาใหตอเมื่อผูรับจางไดดําเนินการ
ดังตอไปนี้เรียบรอยแลว
1. ปลูกสรางอาคารสํานักงานชั่วคราว มีเครื่องอํานวยความสะดวกพรอมที่จะเขาทํางานได
2. จัดเตรียมสิ่งปองกันมลภาวะที่เหมาะสมในจํานวนที่เพียงพอ
3. จัดทําและติดตั้งปายประกาศ และปายแนะนําในการดําเนินการกอสราง ผูรับผิดชอบในการ
กอสรางปายเตือน เครื่องหมายเลขสัญญาณตาง ๆ ตองมีเพียงพอและมีสํารองอีก 1 ชุด เพื่อใชในการปองกัน
อันตรายทั้งกลางวันและกลางคืน
12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กรุงเทพมหานครจะหักเงินจํานวนรอยละ 10 ของเงินที่ตองจายในงวด
นั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 เดือน (สําหรับสัญญา
ที่เปนราคาตอหนวย) หรือของคาจางทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ซึง่ ออกโดยธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (4) หรือหนังสือค้ําประกันของ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไว แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุ โลมให ใชตามแบบหนั งสือค้ําประกัน ดังระบุ ในขอ
1.6 (4) มาวางไวตอกรุงเทพมหานครเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได
กรุงเทพมหานคร จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวใหแก
ผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย
13. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ กรุงเทพมหานครไดขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจายทั่วไป กรณีคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับน้ําทวม โดยเบิกจายในลักษณะ
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินฯ)
ราคากลางของงานกอสรางเขื่อนชนิดกําแพงกันดิน ค.ส.ล. พรอมเสริมความแข็งแรงเขื่อน
เดิ มคลองพระโขนง บริ เวณซอยเริ่มเจริญ สุ ขุมวิ ท 50 ในการประมูล จา งดว ยระบบอิเล็ กทรอนิ กส ครั้งนี้
เปนเงินทั้งสิ้น 46,800,000.- บาท (สี่สิบหกลานแปดแสนบาทถวน)
13.2 เมื่อกรุงเทพมหานครไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขา มาจากตา งประเทศและของนั้ นต องนํ า เขา มาโดยทางเรือในเส นทางที่ มีเรือไทยเดิ นอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
/(1) แจงการสั่ง...

(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)

-12(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจา งสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไ มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจ างจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดว ย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
13.๓ ผูประสงคจะเสนอราคา ซึ่งไดยื่น เอกสารการประมูลจ างด วยระบบอิเล็กทรอนิกสต อ
กรุงเทพมหานครแลวจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.7 (๔) (๕) (6) และ (๗) มิฉะนั้น
กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
13.4 ผูมี สิ ทธิ เสนอราคา ซึ่ งกรุง เทพมหานครได คัดเลือกแล วไม ไปทํ า สัญ ญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่กรุงเทพมหานครกําหนดดังระบุในขอ 7 กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการพัสดุ
13.5 กรุงเทพมหานคร สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานกฎหมายและคดี
14. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา ดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน
ขอ 1.7
15. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกรุงเทพมหานครไดคัดเลือกผูม ีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคา
จะตองมีและใชผูผา นการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกํา หนดมาตรฐานและทดสอบฝมือ
แรงงาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส.
และ ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
/15.1 ชางเชื่อม...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)

-1315.1 ชางเชื่อมไฟฟาหรือชางเชื่อมโลหะแผนหรือชางเทคนิคโลหะ
15.2 ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคารหรือชางไฟฟา หรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟา
15.3 ชางไม (กอสราง) หรือชางกอสราง หรือเทคนิคสถาปตยกรรม
16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

(นายศิริชัย จงตระกูล)
ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก
กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้ํา
วันที่............เดือน..............................พ.ศ.............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/หมายเหตุ...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)

-14หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุเพื่อเปนผูมี
สิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน 2 ชวงเวลาติดตอกัน คือ ชวงแรกตั้งแต
วันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวัน
ถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
* ใหหัวหนาหนวยงานผูดําเนินการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเลือกใชตามความจําเปน
** อัตรารอยละที่ระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม
*** ใหหัวหนาหนวยงานที่จัดซื้อหรือจัดจางเปนผูลงนาม
****การใชดุลยพินิจตามเงื่อนไขที่กําหนด ขอ 6.5 หนวยงานจะตองใชดุลยพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของ ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยงในดานคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค
หรือเหตุอื่นใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทางราชการ

สําหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา ตามขอ 2.7 – 2.10 เปนไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละ
หนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุด
ของการประมูลฯ 155,657,000 บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 311,314 บาท ใหกําหนดการเสนอ
ลดราคาขั้ น ต่ํ า (Minimum Bid) ไม น อยกว า ครั้ ง ละ 300,000 บาท ราคาสู ง สุ ด ของการประมู ล ฯ
44,567,500 บาท คํา นวณร อยละ 0.2 ไดเท ากับ 89,135 บาท ใหกํา หนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํ า
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ 7,759,000 บาท คํานวณ
รอยละ 0.2 ไดเทากับ 15,578 บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ
10,000 บาท ทั้ งนี้ ผู เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ํ า สู งกว า ราคาขั้นต่ํ า ที่ กํา หนดได เช น กรณี
กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000 บาท ผูเสนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 300,000 บาทได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคา
ตามที่ กํา หนดจากราคาครั้งสุ ด ท า ยที่ เสนอลดแล ว สํ า หรับ กรณี การจั ด หาพัส ดุ ที่หน ว ยงานจะจั ด หาพั ส ดุ
กํา หนดใหเสนอราคาในลั กษณะการเสนอราคาตอหนว ย เห็ นควรใหหนวยงานกํา หนดใหเสนอราคาและ
พิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได

(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี่)

