ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประมูลจางเหมารถบรรทุก จํานวน 5 คัน
โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝงพระนครตอนลาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
------------------------------------------------กรุงเทพมหานคร มีความประสงคจะประมูลจางเหมารถบรรทุกจํานวน 5 คัน โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝงพระนครตอนลาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ แบบกระบะเททาย สามารถบรรทุกไดไมนอยกวา
4 ลูกบาศกเมตร พรอมพนักงานขับรถและน้ํามันเชื้อเพลิงและอื่นๆ จํานวน 5 คัน
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ * ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
กรุงเทพมหานครและหรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประมูลจางเหมาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธความคุมกันเชนวานั้น
5.
บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6.
บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7.
คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

-
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8. เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
9. ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคา ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สวนคุณสมบัติดานผลกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของ
ผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได
(2) กรณีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร
กําหนดใหผูเจารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดง
หลักฐานดังกลาวมา พรอมซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชงานผลงาน
กอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ................................-...................................................
ระหวางเวลา... ......... .-........... ...น. ถึง.... .....-..... ......น. และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที.่ .....................-................เวลา............-.........น. เปนตนไป
กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ระหวางเวลา 10.30 ถึง 11.00 น. ณ หอง WAR ROOM ชั้น 2 สํานักการระบายน้ํา ศาลาวาการ กรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และแจงผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน
ใหผูประสงคจะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
กําหนดเสนอราคา

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตั้งแตเวลา 13.45-14.15 น. เปนตนไป

-3ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อ เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ ..........
-.........บาท
ไดที่ฝายบริหารงานทั่วไป กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา (ชั้น 2) ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2
ระหวางวันที่ 27 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดไดที่
เว็บไซต http://dds.bangkok.go.th***หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข 0 2246 0310 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2560
ลงชื่อ .................................................

(นางวาสนา ศิลปเบ็ญจพร)
ผูอํานวยการกองระบบคลอง
กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา

...........................................................................................................................................................................
หมายเหตุ * การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาในประกาศประมูลการจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองตรงกับคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาในเอกสาร
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
** ใหหนวยงานผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน
*** ระบุเว็บไซตของหนวยงานที่ดําเนินการจัดจางสําหรับเงื่อนไขตามขอ 5 - 8
เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

เอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเลขที่ 54/2560
การจางเหมารถบรรทุก จํานวน 5 คัน
โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง พื้นที่ฝงพระนครตอนลาง
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
-----------------------------------กรุงเทพมหานคร มีความประสงคจะประมูลจางเหมารถบรรทุก จํานวน
5 คัน
โครงการรักษาความสะอาดคู คลอง พื้นที่ฝงพระนครตอนลาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของกองระบบคลอง
สํานักการระบายน้ํา รายละเอียดดังนี้
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ แบบกระบะเททาย สามารถบรรทุกไดไมนอยกวา
4 ลูกบาศกเมตร พรอมพนักงานขับรถและน้ํามันเชื้อเพลิงและอื่นๆ จํานวน
5 คัน โดยมีขอเสนอแนะ
และขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (แบบ กวอ.009-2)
1.2 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(แบบ กวอ.011)
1.4 แบบสัญญาจาง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2)
บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ/บัญชีรายชื่อผูถือหุนใหญ/
บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ
ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

หนา 2 ถึง 11
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประมูล จาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.
5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6
บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7
คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.8
เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2554 และทีแ่ กไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
2.9 ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคา ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสราง
ของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประมูลจาดงวยระบบอิเล็กทรอนิกสได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละ
นิติบุคคล ที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดให
ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐาน
ดังกลาวมาพรอมซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชงานผลงานกอสราง
ของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
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3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันเสนอราคา สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม (ถามีและบั
) ญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช
นิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณี
ที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใด
เปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) ตามแบบ กวอ. 011 (ภาคผนวก 23) จํานวน 3 ชุด
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตาม กฎหมายในกรณี
ที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) ใบแจงปริมาณงาน โดยไมตองกรอกคาวัสดุและคาแรงงาน
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (แบบ กวอ.009-2)
(6) หลักฐานการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตามขอ 2.6
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน
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4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 150 วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผู ประสงคจะ เสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะ ตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผู ประสงคจะ เสนอราคาจะตอง ดําเนินการภายในระยะเวลา 148 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจางถึงวันที่ 30 กันยายน2560 หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรุงเทพมหานครใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจ
ดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง
ยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จาหนา
ซองถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซอง
วา “เอกสารประมูล จาง ตามเอกสารประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 54/2560 ” ยื่นตอ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามโครงการ ในวันที่
17 พฤษภาคม 2560
ตั้งแตเวลา 10.30 ถึง 11.00 น. ณ หอง WAR ROOM ชั้น 2 สํานักการระบายน้ํา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส แลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูป ระสงคจะเสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงค

จะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงค

จะเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวม กันระหวางผู ประสงคจะ เสนอราคากับผูใหบริการ ตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบ
ขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผู ประสงคจะ เสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกอนหรือใน
ขณะที่มีการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกสวา มีผปู ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู ประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา รายนั้นออกจากการเปนผู มีสิทธิเสนอราคา และกรุงเทพมหานคร
จะพิจารณาลงโทษผู ประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผู ประสงคจะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู ประสงค
จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงค

จะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่ จัดหาพัสดุ
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
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ในกรณีที่ปรากฏวา มีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากันหลายรายจนไมอาจชี้ขาดไดระบบจะขยายเวลา
ออกไปอีก 3 นาที โดยอัตโนมัติ และเมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมอาจชี้ขาดไดระบบจะขยายเวลาอัตโนมัติ
ไปอีกครั้งละ 3 นาที จนกวาจะมีผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา กระบวนการเสนอ
ราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให
ผูแทน ผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนิน
กระบวนการ เสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคาแตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการดําเนินการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกเห็
ส นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจ
แกไขได ประธานคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ
ระหวางการ ประมูลฯ เพื่อใหการประมูลฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอกรุงเทพมหานคร
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิ ไดรับการคัดเลือกให เปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ปฏิบัติตาม เงื่อนไข ที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจางโดยการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประมูล จาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
อัตรา 3,160 บาทตอคันตอวัน (จํานวน 2,338,400 บาท)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ
(ถามี ) รวม
คาใชจาย ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสู กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประมูลฯ และจะตองเสนอลดราคา
ขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 6.-บาทตอคันตอวัน จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6.- บาทตอคันตอวัน จากราคาสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคา ถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองลงลายมือชื่อยืนยันราคาในแบบ กวอ. 007 ตอประธานคณะกรรมการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
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(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการจัดประมูล ฯ ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะ แจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตั้งแตเวลา
13.45-14.15 น. เปนตนไป ณ บริษัท นิวตรอนการประมูล จํากัด เลขที่ 34 ซอยอารี ถนนพหลโยธิน 7
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
(แบบ กวอ.004) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวน 116,920 .-บาท (หนึ่ง แสนหนึ่ง หมื่น หกพันเการอยยี่สิบ บาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตอง
มีระยะเวลาค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร โดยเปนเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ
ตามแบบหนังสือค้ําประกัดนังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ กรุงเทพมหานครจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคา
รายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาได
พนจากขอผูกพันแลว
การคืน
หลักประกันซอง ไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวมตอหนวยต่ําสุดเปนเกณฑ
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6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ3 หรือยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอ
ของ ผูประสงคจะเสนอราคา รายนั้น เวนแตเปนขอผิด พลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรุงเทพมหานครเทานั้น
6.3 กรุงเทพมหานค ร สงวนสิทธิไมพิจารณา ขอเสนอ ของผู ประสงคจะ เสนอราคา
โดยไมมีการ ผอนผัน ในกรณีดังตอ ไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อ ผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประมูล จางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของกรุงเทพมหานคร
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประมูล จางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผู
ประสงคจะ
เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูล จาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิใหผประสงค
ู
จะเสนอราคา
ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ ผูประสงคจะเสนอราคาได กรุงเทพมหานคร
มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 กรุงเทพมหานคร ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือก จางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัด จางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของกรุงเทพมหานครเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรุงเทพมหานครเปนเด็ดขาด
ผู ประสงคจะ เสนอราคา หรือ ผู มีสิทธิ เสนอราคา จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
จะพิจารณายกเลิกการประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผู มีสิทธิ เสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวา
จะเปนผู มีสิทธิ เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือกรุงเทพมหานครจะ
ใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรุงเทพมหานคร
มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
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6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู มีสิทธิ เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 (2) กรุงเทพมหานครมีอํานาจที่ตัดรายชื่อผู มีสิทธิ เสนอราคา
ดังกลาว และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองสงใบปริมาณงานและ
ราคาตามขอ 1. 2 ที่ไดกรอกตัวเลขการคํานวณตามบัญชีปริมาณงานดังกลาวแลว (การกรอกราคาตอหนวย
ของแตละรายการจะตองไมสูงกวาราคากลางตอหนวยของแตละรายการ) ทั้งนี้ยอดตัวเลขราคารวมตองตรง
กับราคาที่ยืนยันครั้งสุดทาย และจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1. 4 กับกรุงเทพมหานคร
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5
ของราคาคาจางที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดใหกรุงเทพมหานครยึดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดหรือมากกวาหนึ่งอยางดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจาย ใหแกสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร โดยเปนเช็ค
ลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ
ตามแบบหนังสือค้ําประกันระบุ
ดัง ในขอ 1.5 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือบริษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญา
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
กรุงเทพมหานคร จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามผลงานที่ทําเสร็จจริง
เมื่อกรุงเทพมหานครหรือเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวา
ถูกตอง ตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ กรุงเทพมหานครจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น
ใหไวแกผูรับจาง
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9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ17 จะกําหนดในอัตรารอยละ
0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดขอตกลงเปนหนังสือหรือ
ทําสัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจาง
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา - นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครไดรับมอบ โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําป ของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อหนวยงานไดรับอนุมัติเงิน จากงบประมาณ
ประจําปของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 แลวเทานั้น
ราคากลางของงานจางเหมารถบรรทุก จํานวน 5 คัน โครงการ รักษาความสะอาด
คูคลอง พื้นที่ฝงพระนครตอนลาง อัตรา 3,160-บาท ตอคันตอวัน (จํานวนเงิน 2,338,400 บาท)
11.2 เมื่อกรุงเทพมหานครไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และ
ไดตกลงจางตามการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพื่อ
งานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคา
ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจาง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู รับจาง จะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
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11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ตอกรุงเทพมหานครแลว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนด ใน ขอ4.6 (4) (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้น กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี ) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรม
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคา ซึ่งกรุงเทพมหานครไดคัดเลือกแลว ไมไปทําตามสัญญา
หรือขอตกลงภายในเวลาที่กรุงเทพมหานครกําหนดดังระบุในขอ 7 กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น
(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการพัสดุ
11.5 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานกฎหมายและคดี
12. การปฏิบัติตาม
กฏหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการดําเนินงานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
(นางวาสนา ศิลปเบ็ญจพร)
ผูอํานวยการกองระบบคลอง
กองระบบคลอง สํานักการระบายน้ํา
วันที่..........................................

หมายเหตุ
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ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจางที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะ
จัดหาพัสดุเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะ
จัดหาพัสดุใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา โดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็คทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุเปนนับเปน
2 ชวงเวลา ติดตอกัน คือ ชวงแรกตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย
(วันเสนอราคา) และ นับตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุด
การยืนราคา
* ใหหัวหนาหนวยงาน
ผูดําเนินการประมูลจดาวงยระบบอิเล็กทรอนิกสเลือกใชตามความจําเปน
** อัตรารอยละที่ระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม
*** ใหหัวหนาหนวยงานที่จัดซื้อหรือจัดจางเปนผูลงนาม
**** การใชดุลพินิจตามเงื่อนที่กําหนดขอ 6.5 หนวยงานจะตองใชดุลพินิจโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยง
ในดานคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชน
ตอทางราชการ
สําหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา ตามขอ 2.5
– 2.8 เปนไปตาม
แนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา ( Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงิน
การเสนอราคาลดราคาขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดย
ไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอราคาขั้นต่ํา
แตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประมูลฯ 155,657,000.-บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ
311,314.-บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา ( Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000.-บาท
ราคาสูงสุดของการประมูลฯ 44,567,500.-บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 89,135.-บาท
ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา ( Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 80,000.-บาท ราคาสูงสุด
ของการประมูลฯ 7,759,000.-บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 15,578.-บาท ใหกําหนดการเสนอ
ลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคา
ขั้นต่ําสูงกวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา ( Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ 300,000.-บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 300,000.-บาทได และ
การเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับ
กรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานจะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย
เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคา และพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได

