เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 12/2560
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อสูบน้้า (COLUMN PIPE) ท่อส่งน้้าฝังปูน (DISCHARGE) และฝากันน้้าไหลย้อนกลับ
(FLAP GATE) ที่สถานีสูบน้้าคลองบางอ้อ
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
-----------------------------กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อสูบน้้า (COLUMN PIPE) ท่อส่งน้้า
ฝังปูน (DISCHARGE) และฝากันน้้าไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ที่สถานีสูบน้้าคลองบางอ้อ ดังต่อไปนี้

ลาดับ

รายการ

จานวน

ตามรายละเอียดและข้อก้าหนดเฉพาะงานที่แนบท้าย

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

หน่วย

หมายเหตุ

- 2 1.5 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.5
.
ฯลฯ
.
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ผู้เสนอ
ราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการซ่อมเปลี่ยนท่อสูบน้้า (COLUMN PIPE) ท่อส่งน้้าฝังปูน
(DISCHARGE) และฝากันน้้าไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกรุงเทพมหานคร หรือกับหน่วยงานของรัฐ หรือกับรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชน ที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.2 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอ้านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส้าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1) ในกรณีเอกสารที่ยื่นเป็นส้าเนาต้องรับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4

- 3 (2) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอ้านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน ผู้มอบอ้านาจและผู้รับ
มอบอ้านาจพร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือส้าเนาคู่สัญญาที่เป็นผลงานของผู้เสนอราคา
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จ้านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่งและต้อง
พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเดียวกันหรือเขียนด้วยน้้าหมึกสีเดียวกันตลอดรายการ
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้
ณ สถานีสูบน้้าคลองบางอ้อ พื้นทีน่ คร 4 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 1 กองระบบอาคารบังคับน้้า .
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า
90 วัน นับแต่วันเปิด
ซองใบเสนอราคา โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาจ้าง
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อสูบน้้า (COLUMN PIPE) ท่อส่งน้้าฝังปูน (DISCHARGE)
และฝากันน้้าไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ที่สถานีสูบน้้าคลองบางอ้อ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคาเลขที่ 12/2560 ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 เดือน
มีนาคม พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบอาคารบังคับน้้า
ส้านักการระบายน้้า (กทม.2)
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
หากคณะกรรมการฯ เชื่อว่าผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้เสนอราคาทุกรายดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ

- 4กรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรุงเทพมหานครและมิได้เป็นผู้ริเริ่ม ให้
มีการกระท้าดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกรุงเทพมหานครให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น
ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบอาคารบังคับน้้า ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่งให้
ปลัดกรุงเทพมหานครมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ ผู้สั่งจ้างจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครเท่านั้น
5.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) * หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ
ส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
5.5 กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
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กรุงเทพมหานครเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
ไม่ว่าจะเป็น ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 กรุงเทพมหานครมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็น
ผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครมีอ้านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การท้าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับกรุงเทพมหานคร
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ
ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้หัวหน้าหน่วยงานยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส้านักการระบายน้้า โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.4
6.4 หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การสอบราคา(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จตาม
สัญญาที่ก้าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 13 จะก้าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ้านวนตายตัวใน
อัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่้ากว่าวันละ 100 บาท
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ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบ
ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า
เดือน
2
ปี นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบงาน
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ช้ารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
* 10.1 เงินค่าจ้างส้าหรับการจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติเงินประจ้างวดแล้ว
10.2 เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นรับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก
ของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่กรุงเทพมหานครก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 กรุงเทพมหานครจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและระเบียบ
ของทางราชการ
10.4 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานกฎหมายและคดี ส้านักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือส้านักงานอัยการสูงสุด
(ถ้ามี)
11. หากส้านักการระบายน้้าไม่ได้รับงบประมาณส้าหรับงานรายนี้หรือมีงบประมาณไม่
เพียงพอหรือมีความจ้าเป็นใด ๆ ส้านักการระบายน้้า อาจยกเลิกการสอบราคาทั้งนี้โดยผู้เข้าสอบราคาไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องค่าเสียหายจากกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น

(นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์)
ผู้อ้านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ต้น
ผูอ้ ้านวยการกองระบบอาคารบังคับน้้า
ปฏิบัติราชการแทนผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาขายในการสอบราคาจ้างเหมาของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างเหมาของกรุงเทพมหานครในคราว
เดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร
หรือผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอ้านาจหรือสามารถใช้
อ้านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคา
ให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จ้ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด อีกราย
หนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
ค้าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก้าหนดส้าหรับกิจการบางประเภทหรือบาง
ขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ้ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาจ้างเหมาครั้งนี้
หรือในนัยกลับกัน
การด้ารงต้าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด้ารงต้าแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือ
การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

- 2 ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ้านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
จ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาจ้างเหมาคราว
เดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา รายหนึ่งหรือ
หลายรายกระท้าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะกระท้าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับ
ว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่า
จะใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท้าการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
แสวงหาประโยชน์ในระหว่าง ผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิ
ท้าสัญญากับกรุงเทพมหานคร หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
กรุงเทพมหานคร โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

----------------------------------------

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวัน
เสนอราคา จ้านวน
แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) จ้านวน
แผ่น
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด
ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวัน
เสนอราคา จ้านวน
แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จ้านวน
แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) จ้านวน
แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ้านวน
แผ่น
2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น จ้านวน
แผ่น
(ข) คณะบุคคล
ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จ้านวน
แผ่น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จ้านวน
แผ่น
3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จ้านวน
แผ่น
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน จ้านวน
แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
ส้าเนาหนังสือเดินทาง จ้านวน
แผ่น
(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวัน
เสนอ จ้านวน
แผ่น

- 2 บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) จ้านวน
แผ่น
- บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด
ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึง
วันเสนอราคา จ้านวน
แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จ้านวน
แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) จ้านวน
แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ้านวน
แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาจ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอราคา
(

)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้านวน

แผ่น

2. หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จ้านวน
แผ่น
3. อื่น ๆ (ถ้ามี)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาจ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอราคา
(

)

รายละเอียดงานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อสูบนา (COLUMN PIPE) ท่อส่งนาฝังปูน (DISCHARGE) และฝากันนา
ไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ที่สถานีสูบนาคลองบางอ้อ
๑. เปลี่ยนท่อสูบน้้า (COLUMN PIPE) ขนาด ø ๑,๔๐๐ มม.
ยาวไม่น้อยกว่า 4000 มม. หนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 2 ชุด
๒. เปลี่ยนท่อส่งน้้าฝังปูน (DISCHARGE) ฝังปูน ขนาด ø ๑,๒๐๐ มม.
ยาวไม่น้อยกว่า 2000 มม. หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 2 ชุด
๓. เปลี่ยนฝากันน้้าไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ขนาด ø ๑๒๐๐ มม.
จ้านวน 2 ชุด
พร้อมอุปกรณ์
๔. เปลี่ยนฝาปิดท่อสูบน้้า (COLUMN) ประเก็นยางพรัอมอุปกรณ์ยึดสายไฟ จ้านวน 2 ชุด
๕. เปลี่ยนขารับท่อสูบน้้า (COLUMN) ยึดกับคานปูน
จ้านวน 8 ชุด
6. ทาสีกันสนิม(สีโคลทาร์อีพ็อกซี่)
เหมาจ่าย
7. ค่ารื้อถอน + BLOCK น้้า + ขนย้าย และติดตัง้
เหมาจ่าย

จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อสูบนา (COLUMN PIPE) ท่อส่งนาฝังปูน (DISCHARGE) และฝากันนาไหลย้อนกลับ
(FLAP GATE) ที่สถานีสูบนาคลองบางอ้อ
รายการ

งานซ่อมเปลี่ยนท่อสูบน้้า ( COLUMN PIPE ) ท่อส่งน้้าฝังปูน (DISCHARGE) และฝากันน้้าไหล
ย้อนกลับ (FLAP GATE) พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 2 ชุด ที่สถานีสูบน้้าคลองบางอ้อ
วัตถุประสงค์ กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะท้าการซ่อมเปลี่ยนท่อส่งน้้า (COLUMN PIPE ) ท่อส่งน้้า
ฝังปูน (DISCHARGE) และฝากันน้้าไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ที่สถานีสูบน้้าคลองบางอ้อ
ปริมาณงาน
1. เปลี่ยนท่อสูบน้้า (COLUMN PIPE) ขนาด ø ๑,๔๐๐ มม.
ยาวไม่น้อยกว่า 4000 มม. หนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 2 ชุด
2. เปลี่ยนท่อส่งน้้าฝังปูน (DISCHARGE) ฝังปูน ขนาด ø ๑,๒๐๐ มม.
ยาวไม่น้อยกว่า 2000 มม. หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน 2 ชุด
3. เปลี่ยนฝากันน้้าไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ขนาด ø ๑๒๐๐ มม.
จ้านวน 2 ชุด
พร้อมอุปกรณ์
1. เปลี่ยนฝาปิดท่อสูบน้้า (COLUMN) ประเก็นยางพร้อมอุปกรณ์ยึดสายไฟ จ้านวน 2 ชุด
2. เปลี่ยนขารับท่อสูบน้้า (COLUMN) ยึดกับคานปูน
จ้านวน 8 ชุด
3. ทาสีกันสนิม(สีโคลทาร์อีพ็อกซี่)
เหมาจ่าย
7. ค่ารื้อถอน + BLOCK น้้า + ขนย้าย และติดตั้ง
เหมาจ่าย
ข้อก้าหนดเฉพาะงาน
๑. ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้องยื่ นเอกสารรายละเอียดท่อสูบน้้า (COLUMN PIPE ) ท่อส่ งน้้า ฝังปูน
(DISCHARGE) และฝากันน้้าไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ในวันยื่นซองสอบราคา ดังต่อไปนี้
๑.๑ แบบแสดงรายละเอียดท่อสูบน้้า ( COLUMN PIPE ) ท่อส่งน้้าฝังปูน ( DISCHARGE ) และฝากันน้้า
ไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ที่ท้าการซ่อมเปลี่ยน ขนาด มิติ ให้เป็นไปตามตัวอย่างเดิม (ให้ผู้รับจ้าง
ไปดูได้ที่หน้างาน)
๑.๒ แบบแปลนการติดตั้งซ่อมเปลี่ยนท่อสูบน้้า (COLUMN PIPE) ท่อส่งน้้าฝังปูน (DISCHARGE ) และ
ฝากันน้้าไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) แสดงรายละเอียด และอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน พร้อม
ใช้งานและมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพลงนามก้ากับ
๑.๓ เอกสารแสดงรายละเอียดแผนงานการรื้อถอน การปรับปรุง และการติดตั้ง
1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีผลงานการซ่อมเปลี่ยนท่อสูบน้้า (COLUMN PIPE) ท่อส่งน้้าฝังปูน
(DISCHARGE) และฝากันน้้าไหลย้อนกลับ (FLAP GATE) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.-บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกรุงเทพมหานคร หรือกับหน่วยงานของรัฐ
หรือกับรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่กรุงเทพมหานคร เชื่อถือ พร้อมแนบส้าเนาหนังสือรับรอง
ผลงานหรือส้าเนาคู่สัญญามาในวันเสนอราคาด้วย ถ้าไม่น้ามาขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณา
๑.5 อื่นๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์

-2๒. ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบ ส่วนประกอบ, โครงสร้าง และอุปกรณ์ของท่อสูบน้้า (COLUMN PIPE ) ท่อส่งน้้า
ฝั่งปูน ( DISCHARGE ) และฝากันน้้าไหลย้อนกับ (FLAP GATE) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน พร้อม
แสดงรายการช้ารุดที่ท้าการเปลี่ยน และรายการช้ารุดที่ท้าการซ่อมเปลี่ยนจากสถานที่จริงซึ่งรับรองโดย
วิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาขอ
ความเห็นชอบต่อหน่วยงานก่อนด้าเนินการปรับปรุง
๓. ผู้รับจ้างจะต้องท้ารายการแผนการด้าเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จ้านวน ๒ ชุด
๓.๑ แผนงานแต่ละส่ว น (ส้ารวจ, ปิดกั้นน้้า,การรื้อถอน, จัดซื้อวัสดุ, ขึ้นรูปชิ้นงาน,ปรับแต่งชิ้นงาน,
ประกอบชิ้นงาน, ทดสอบและการติดตั้ง) พร้อมระยะเวลาด้าเนินการแต่ละขั้น
๓.๒ แผนงานแต่ละส่วนพร้อมรูปถ่าย
๓.๓ อื่นๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์
๔. ในการซ่อมเปลี่ ย นไม่อนุญาตให้ ใช้เครื่องสูบน้้าประจ้าบ่อสู บท้างาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องสู บน้้า
ชั่วคราวท้าการติดตั้งเพื่อการสูบน้้า และสามารถใช้งานได้เพียงพอต่อการรั่วของแผงปิดกั้นน้้า
๕. ก่อนการเปิดที่ปิดกั้นน้้าทุกครั้ง ผู้รับจ้างมีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานตรวจสอบว่า ในบ่อสูบน้้า มี
สภาพปกติ และไม่มีขยะหรือเศษวัสดุตกค้างภายในบ่อสูบโดยให้มีเจ้าหน้าที่ลงนามในแผนงานการท้างาน
ของผู้รับจ้างทุกครั้ง
๖. วิธีการเชื่อม และผลงานเชื่อมต้องมีมาตรฐานและมีคุณภาพงานที่ดี
๗. การขันสลัก Bolt และ Nut เพื่อจับยึดชิ้นส่วนต่างๆต้องมีขนาดพอดีกันกับรู (Holes) และต้องมีการ
ป้องกันการคลายตัวของ Nut ในการใช้งานจริง ทุกตัว
8. ผู้รับจ้างต้องท้าการเปลี่ยนท่อส่งน้้า ( DISCHARGE ) พร้อมปะเก็นยางความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. และ
Bolt และ Nut ที่ท้าการยึดทั้งหมด โดย Bolt และ Nut วัสดุที่ใช้ต้องเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม (SUS 304)
จ้านวนไม่น้อยกว่าของเดิม
9. ชิ้นส่วนที่เป็นโครงสร้างทุกจุดจะต้องท้าความสะอาด ผิวของส่วนที่จะท้าสีดังกล่าวจะต้องปราศจาก คราบ
ไขมัน สนิม และรอยสะเก็ดไฟเชื่อมก่อนด้าเนินการท้าสี
10. ในการทาสี พ่นสีที่ส่วนประกอบของโลหะ จะต้องทาหรือพ่นด้วย Epoxy Primer ๑ ชั้น เมื่อสีแห้งทาหรือ
พ่นด้วย Marine Finish Epoxy ๒ ชั้น Shade ของสีจะก้าหนดขณะซ่อมเปลี่ยน
๑1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือส้าหรับการแก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาการท้างานหรือซ่อมบ้ารุงประจ้าวัน
๑2. กรณีชิ้นส่วนที่ผู้ว่าจ้างไม่แน่ใจว่าวัสดุชิ้นงานนั้นเป็นไปตามข้อก้าหนดหรือไม่ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิน้าชิ้นงานนั้นไป
ตรวจสอบยังสถานบันที่เชื่อถือได้และผ่านการรับรอง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๑3. การติดตั้งและทดสอบ ท่อสูบน้้า ( COLUMN PIPE ) ฝากันน้้าไหลย้อนกลับ ( Flap-gate) และชุดท่อส่งน้้า
( DISCHARGE ) ผู้รับจ้างมีภาระต้องจัดท้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมข้อเสนอแนะ

-3ทางด้านเทคนิค และให้สอดคล้องครบถ้วนตามความต้องการของผู้ว่าจ้างในเรื่องการท้างานซึ่งรับรองผลการ
ติดตั้งและทดสอบโดยวิศวกร ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ลงนามก้ากับ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณา
เห็นชอบ และพิจารณาในวันตรวจรับ
๑4. รายละเอีย ดต่า งๆที่ไม่ ได้ก้ าหนดไว้ ในรายการฉบับ นี้ วิ ศวกรผู้ ออกแบบหรือ เจ้ าหน้ าที่ค วบคุ มงานจะ
ก้าหนดให้ในระหว่างท้าการซ่อมหรือปรับปรุง
๑5. วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่รื้อถอน ซ่อมเปลี่ยน ให้ผู้รับจ้างท้ารายการอะไหล่เก่าพร้อมส่งคืนอะไหล่เก่าและ
แนบส้าเนาใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างเหมาให้ส่งคืนกลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้้า 1
กองระบบอาคารบังคับน้้า ส้านักการระบายน้้า (หนองบอน)
๑6. โครงสร้างและส่วนประกอบของท่อสูบน้้า (COLUMN PIPE) ท่อส่งน้้าฝังปูน (DISCHARGE) และฝากันน้้า
ไหลย้อนกลับ ( FLAP GATE) ส่วนอื่นที่ช้ารุดไม่สามารถให้เครื่องท้างานได้ นอกเหนือจากรายการให้ ผู้รับ
จ้างเป็นผู้ด้าเนินการเปลี่ยน หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและไม่ถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงสัญญา
๑7. ก่อนการส่งมอบผู้รับจ้างจะต้องท้าการทดสอบท่อสูบน้้า (COLUMN PIPE) ท่อส่งน้้าฝังปูน (DISCHARGE)
และฝากันน้้าไหลย้อนกลับ (FLAP GATE)) ให้สามารถใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพและต้องรับผิดชอบต่อ
ความช้ารุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา 1 ปี หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระท้าการ
ดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท้าการแก้ไขให้ถูกต้อง
เรียบร้อยภายในเวลาที่ก้าหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท้าการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท้าการนั้น โดยผู้รับจ้างต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
๑8. การซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ท่อสูบน้้า ( COLUMN PIPE ) ท่อส่งน้้าฝังปูน (DISCHARGE) และฝากัน
น้้าไหลย้อนกลับ ((FLAP GATE)) ทั้งหมด จะต้องไม่ท้าให้รูปแบบและโครงสร้างเดิมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
๑9. หากการซ่อมท้าให้ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง เกิดความช้ารุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการซ่อมแซมแก้ไข ให้
อยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ดังเดิม โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเอง
ทั้งสิ้น
20. ก้าหนดแล้วเสร็จภายใน 6๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

