ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ที่สถานีสูบน้า
บึงรับน้าหนองบอน
-------------------------กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB
ที่สถานีสูบน้าบึงรับน้าหนองบอน ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
1. เป็น (นิติบุคคล) ** ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบ
ราคาจ้างครังนี
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้า และ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
ก้าหนดยื่นซองสอบราคาตังแต่บัดนีเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ในวันและเวลา
ราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบอาคารบังคับน้า ส้านักการระบายน้า
ก้าหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ปรากฏว่า มีคุณสมบัติไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบ
อาคารบังคับน้า ส้านักการระบายน้า
ก้าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ตังแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ณ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบอาคารบังคับน้า ส้านักการระบายน้า

-2ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ
บาท **
ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบอาคารบังคับน้า ส้านักการระบายน้า (กทม.2) ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป ถึงวันที่
1 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dds.bangkok.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2246 0255 และ 0 2245 9097 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายเกรียงไกร ภมรพล)
วิศวกรไฟฟ้าช้านาญการพิเศษ
กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้า 2
รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการกองระบบอาคารบังคับน้า
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ * การก้าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในประกาศสอบราคา
จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเอกสารสอบราคา
** ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจ้าเป็น

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 7 / 2560
การจ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ที่สถานีสูบน้าบึงรับน้าหนองบอน
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
-----------------------------กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ที่
สถานีสูบน้าบึงรับน้าหนองบอน โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี

ลาดับ

รายการ
ตามรายละเอียดและข้อก้าหนดเฉพาะงานที่แนบท้าย

จานวน

หน่วย

หมายเหตุ

- 2 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7
.
ฯลฯ
.
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผูม้ ีอ้านาจควบคุม พร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นัน ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทังรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส้าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น บุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
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(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1) ในกรณีเอกสารที่ยื่นเป็นส้าเนาต้องรับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอ้านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน ผู้มอบอ้านาจและผู้รับ
มอบอ้านาจพร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทังสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ้านวนเงินที่เสนอต้อง
ระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้อง
ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่งและต้องพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเดียวกัน
หรือเขียนด้วยน้าหมึกสีเดียวกันตลอดรายการ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังนีราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้า
ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทังปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถานีสูบน้าบึงรับน้า
หนองบอน พืนทีน่ คร 5 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้า 1
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง
ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ที่สถานีสูบน้าบึงรับน้า
หนองบอน โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 7 /2560 ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
รับซองสอบราคาตังแต่บัดนีเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.
ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบอาคารบังคับน้า ส้านักการระบายน้า (กทม.2)
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
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ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
หากคณะกรรมการฯ เชื่อว่าผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้เสนอราคาทุกรายดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิงงานด้วย
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรุงเทพมหานคร
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนันเป็น
ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรุงเทพมหานครและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกรุงเทพมหานครให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น
ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ 2 มีนาคม 2560 ตังแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครมี
อ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
ในการสอบราคาครังนี ผู้สั่งจ้างจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทังนี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อกรุงเทพมหานครเท่านัน
กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนัน ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) * หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทังหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
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ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้
ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
กรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทังนีเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็น
ส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทัง
กรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิงงาน ไม่ว่า
จะเป็น ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.5 กรุงเทพมหานครมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนันเป็นผู้ทิงงาน
ในกรณีนีหากปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การท้าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับกรุงเทพมหานคร
ภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 .
ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้หัวหน้าหน่วยงานยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส้านักการระบายน้า โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญา
หรือก่อนหน้านันไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.4
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบียภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การสอบราคา(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือขายแล้ว
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กรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทังหมดแล้วเสร็จตาม
สัญญาที่ก้าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 13 จะก้าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ้านวนตายตัวใน
อัตราร้อยละ
0.1
ของราคางานจ้างนัน แต่จะต้องไม่ต่้ากว่าวันละ 100 บาท
9. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซือขายที่เกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า . - .
เดือน 1 ปี นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
*10.1 เงินค่าจ้างส้าหรับการจ้างครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปีของ
กรุงเทพมหานคร
การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากงบประมาณประจ้าปีของ กรุงเทพมหานคร
10.2 เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นรับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนันต้อง
น้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี
(1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม การพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนันโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุก ของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่กรุงเทพมหานครก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 กรุงเทพมหานครจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิงงานตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและระเบียบ ของทาง
ราชการ
10.4 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานกฎหมายและคดี ส้านักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือส้านักงานอัยการ
สูงสุด (ถ้ามี)

-711. หากส้านักการระบายน้าไม่ได้รับงบประมาณส้าหรับงานรายนีหรือมีงบประมาณไม่
เพียงพอหรือมีความจ้าเป็นใด ๆ ส้านักการระบายน้าอาจยกเลิกการสอบราคาทังนีโดยผู้เข้าสอบราคาไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องค่าเสียหายจากกรุงเทพมหานครทังสิน

(นายเกรียงไกร ภมรพล)
วิศวกรไฟฟ้าช้านาญการพิเศษ
กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้า 2
รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการกองระบบอาคารบังคับน้า
ปฏิบตั ิราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

..................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
* ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ด้าเนินการสอบราคาเลือกใช้ตามความจ้าเป็น
** ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่ด้าเนินการสอบราคา พร้อมลงชื่อและต้าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานและลงวันที่ประกาศสอบราคา

