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กรุงเทพมหานครมีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาปรับปรุงบอพักขางกรมการรักษา
ดินแดน โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจางเหมา
1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.7 แบบบัญชีแสดงปริมาณงาน
1.8 รายการทั่วไป
1.9 …….……………….
………….ฯลฯ....................
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจางเหมา
2.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอ
ราคาใหแกกรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางครั้งนี้ ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธความคุมกันเชนวานั้น
2.5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

-22.8. เมือ่ เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม โดยเครงครัด
2.9.
ผู เ สนอราคาต อ งเป น ผู ที่ จ ดทะเบี ย นเป น ผู รั บ จ า งเหมางานก อ สร า งของ
กรุงเทพมหานคร ในประเภทงานทาง ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 หรือชั้น 4 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวา
ดวยการจดทะเบียนผูรับจางเหมางานกอสรางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ตองไมเปนผูถูกจํากัดสิทธิโดยกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอื่นๆ
จนถึงวันออกประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ หรือหามเขาเสนอราคากับกรุงเทพมหานคร
2.10 ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรประจํา และตองเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบอาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาประเภทไมต่ํากวาภาคีวิศวกร และทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เขา
รวมประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และในกรณีที่ประมูลงานจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได และไดเขา
ทําสัญญากับกรุงเทพมหานครแลว จะตองสงสําเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จายของวิศวกรประจํา
ตามประเภทงานดังกลาวทุก ๆ เดือน
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ จด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไมเกิน 1 ป นับถึงวันเสนอราคา หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเ สนอราคาเปน บุ คคลธรรมดาหรือคณะบุ คคลที่มิใช นิติ บุคคล ให ยื่ น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติ ไทย ก็ใหยื่น สําเนาหนังสือเดิน ทาง หรือผูร วมคาฝ ายใดเป นนิ ติบุคคล ใหยื่ น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ
1.6 (1) ในกรณีเอกสารที่ยื่นเปนสําเนา ตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน (พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง)

-3(2) บัญชีแสดงปริมาณงาน ตามขอ 1.7 ใหใสซองใบเสนอราคา
(3) แบบรูปงานสอบราคารายนี้
(4) หลักฐานการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนย
ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตามขอ 2.5 (2)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะตองกรอกขอความให ถูกต องครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเ สนอราคาใหชัด เจน
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง และ
จะตองพิมพดวยเครื่องพิมพดีดเครื่องเดียวกัน หรือเขียนดวยลายมือเดียวกัน น้ําหมึกสีเดียวกัน ตลอดรายการ
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีแสดงปริมาณงานใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ
หนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ ไมเกิน
60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
4.4 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบร อย จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางเหมาปรับปรุงบอสูบน้ําทาพระจันทร โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบ
เสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 19/60” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ 17 กุมภาพันธ
2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ระหวางเวลา 08.00 น. ถึง 16.00น. ณ. ฝายบริหารงานทั่วไป กอง
ระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด เมื่อเจาหนาที่
ลงบัญชีรับแลวจะถอนคืนไมได
คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรื อไม หากคณะกรรมการฯ เชื่ อว าผู เสนอราคามีผ ลประโยชน ร ว มกัน กับ ผู เ สนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาทุกรายดังกลาวออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคาและกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวยและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบ
เสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซอง
ใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด

-4รายชื่ อผูเ สนอราคารายนั้นออกจากการเป นผูเ สนอราคา และประกาศรายชื่อผู เสนอราคาที่มีสิทธิ ไดรั บการ
คัดเลือก และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรุงเทพมหานคร และมิได
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกรุงเทพมหานครภายใน 3 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกรุงเทพมหานครให
ถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ ฝายบริหารงานทั่วไป กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา ในวันที่ 1
มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกกรุงเทพมหานครอยางยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและ เห็นวาการยกเลิกการเปด
ซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกกรุงเทพมหานครอยางยิ่งใหปลัดกรุงเทพมหานครมี
อํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ ผูสั่งจางจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวมต่ําสุดเปนเกณฑ
สําหรับใบเสนอราคาและบัญชีแสดงปริมาณงานในสวนงานของกรุงเทพมหานครจะ
พิจารณาราคาที่เสนอดังนี้
- กรณีราคารวมในใบเสนอราคากับราคารวมทั้งหมดในบัญชีแสดงปริมาณงานมีจํานวนไม
เทากันจะถือวาราคารวมที่ต่ํากวาเปนราคาที่เสนอ
- กรณีตรวจสอบแลวพบวาเมื่อนําราคารวมของแตละรายการในบัญชีแสดงปริมาณงานมา
รวมกันแลวมีจํานวนต่ํากวายอดรวมทั้งหมดที่เสนอไว จะถือวาผลรวมราคาทั้งหมดที่ตรวจสอบได เปนราคารวม
ทั้งหมดของบัญชีแสดงปริมาณงาน และหากปรากฏวารวมกันแลวมีจํานวนสูงกวายอดรวมทั้งหมดที่เสนอไว จะ
ถือวายอดรวมทั้งหมดที่เสนอไวเดิม เปนราคารวมทั้งหมดของบัญชีแสดงปริมาณงาน
- กรณีผูเสนอราคาลงรายการในบัญชีแสดงปริมาณงาน ไมครบทุกรายการ จะถือวาราคา
รวมทั้งหมดทุกรายการตามที่เสนอไวเปนราคารวมทั้งหมดของบัญชีแสดงปริมาณงาน และถือวาครบถวนทุก
รายการตามประกาศสอบราคาครั้งนี้แลว
- กรณีตรวจพบวามีการลงจํานวนหนวยของแตละรายการคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
หรือคํานวณราคารวมในแตละรายการไมถูกตอง ซึ่งเปนผลใหราคารวมในรายการนั้น สู งกวาความเปนจริ ง
กรุงเทพมหานคร จะใชราคารวมที่ถูกตองของรายการนั้นแทนราคารวมของรายการที่เสนอ
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
กรุงเทพมหานครเทานั้น

-55.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของหนวยงานเจาของเรื่อง
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)* หรือไมลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการรับและเปดซองสอบ
ราคาหรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จ ะไมรับราคาหรื อไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 กรุงเทพมหานครทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
กรุงเทพมหานครเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรุงเทพมหานครเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้ง
งานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดย
ไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีทผี่ ูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรุงเทพมหานครจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 กรุงเทพมหานครมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.5 และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผู
ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกกรุงเทพมหานครอยางยิ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจยกเลิกการเปด
ซองใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผู ช นะการสอบราคาจะต อ งทํ า สั ญ ญาจ า งตามแบบสั ญ ญาดั ง ระบุ ใ นข อ 1.3 กั บ
กรุงเทพมหานครภายใน 7 วัน นับถัดจากวัน ที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เท า กั บ ร อ ยละห า ของราคาค า จ า งที่ ส อบราคาได ให หั ว หน า หน ว ยงานยึ ด ถื อ ไว ใ นขณะทํ า สั ญ ญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

-66.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักการระบายน้ํา โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือ-ค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.4 (1)
6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ชนะการสอบ
ราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางการจายเงิน
กรุงเทพมหานครจะจายคาจางเมื่อผูรับจางไดดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญาทุกประการ
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางเหมาขอ 1.3 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจาง
ตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ
1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน
นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับการจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2560 ของกรุงเทพมหานคร
การลงนามในสัญญาจะกระทํ
าไดตอเมื่อกรุงเทพมหานคร ไดรับอนุมัติเงินคาจางจาก
กรุงเทพมหานครแลวเทานั้น
ราคากลางของจางเหมาปรับปรุงบอพักขางกรมการรักษาดินแดน ในการสอบราคาจางครั้งนี้
เปนเงิน 1,850,000.-บาท (หนึ่งลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน)
10.2 เมื่อกรุงเทพมหานครไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน 7
วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่น

-7ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่กรุงเทพมหานครกําหนดดังระบุไวในขอ 6 กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงานตามขอบัญญัติของกรุงเทพมหานครและระเบียบของทางราชการ
10.4 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานอัยการสูงสุด
(ถามี)
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการดําเนินงานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

(นายวรวัฒน หินซุย)
ตําแหนงผูอํานวยการกองระบบทอระบายน้ํา
สํานักการระบายน้ํา

.......................................................................................................................................................................
หมายเหตุ

* ใหหัวหนาหนวยงานผูดําเนินการสอบราคาเลือกใชตามความจําเปน
** ใหระบุชื่อหนวยงานที่ดําเนินการสอบราคา พรอมลงชื่อและตําแหนงหัวหนา
หนวยงานและลงวันที่ประกาศสอบราคา

บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของกรุงเทพมหานคร เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขาย ในการสอบราคาซื้อของกรุงเทพมหานครในคราว
เดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน
ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือ
สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่
เสนอราคาใหแกกรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปน
หุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกกรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการ
นั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่งเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกกรุงเทพมหานครในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวนหรือ
การถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง
หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหาง-หุนสวนหรือบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกกรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน
ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคา รายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอกรุงเทพมหานคร ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให
ขอใหหรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลัง
ประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอ
ราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับกรุงเทพมหานคร
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบกรุงเทพมหานคร โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
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