เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 26/60
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมถนน
ศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า โดยมี
ข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.009-2)
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.011)
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
* (3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
* (4) หลักประกันผลงาน
* 1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.10 รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่า
เทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)
1.11 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรควบคุม
1.12 แบบแผนงานก่อสร้าง
1.13 แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่/บัญชี
รายชื่อผู้มีอ้านาจควบคุม
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุค คลอื่นเป็นผู้ทิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
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2.3 ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่วมกั นกับ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.8
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อจัด
จ้ า งด้ วยระบ บ อิ เ ล็ กท รอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ องลงท ะเบี ยน ใน ระบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.8 เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้า
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
2.9 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร
ในประเภทงานทาง ชั้น 1 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ทังนีต้องไม่เป็นผู้ถูกจ้ากัดสิทธิ
โดยกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอื่นๆ จนถึงวันออกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ถู ก แจ้ ง เวี ย นชื่ อ ผู้ ทิ งงานของทางราชการ หรือ ห้ า มเข้ าเสนอราคากั บ
กรุงเทพมหานคร
2.10 ผู้ เสนอราคาต้ อ งมี วิ ศ วกรประจ้ า และต้ อ งเป็ น ผู้ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบอาชี พ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาประเภทไม่ต่ากว่าสามัญวิศวกร และท้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่
เข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และในกรณีที่ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และได้
เข้าท้าสัญญากับกรุงเทพมหานครแล้ว จะต้องส่งส้าเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกร
ประจ้าตามประเภทงานดังกล่าวทุก ๆ เดือน
2.11 ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า ที่จดทะเบียน
เป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขที่ ก้ าหนดไว้ ในเอกสารประมู ล จ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้า
ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่ เข้ าร่ วมค้ าทุ กราย จะต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ วนตามเงื่ อนไขที่ ก้ าหนดไว้ ในเอกสารประมู ล จ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณี ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าว
มา พร้อมซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านันสามารถใช้งานผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้า
หลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
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2.12. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง
(1) งานก่อสร้างโครงการนี ได้ก้าหนดมาตรฐานการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงาน
ก่ อ สร้ างของรั ฐ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2543 แจ้ งโดยหนั งสื อ ส้ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 ก้าหนดให้ ผู้เสนอราคาจะต้องด้าเนินการ
ดังต่อไปนี
(2) ผู้เสนอราคาต้องเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึนให้เพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยฯของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อด้าเนินการตามสัญญาว่าจ้าง
(3) ผู้เสนอราคาต้องเตรียมจัดท้าเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการ
จัดการความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง” เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึนตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ยื่นพร้อมกับซองเอกสาร
ประมูลฯ โดยมีข้อก้าหนดที่ส้าคัญ ๆ ประกอบด้วย
1) ก้าหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท้างาน
2) การจัดองค์กรความปลอดภัยฯในงานก่อสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ
3) กฎหมายและข้อก้าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท้างาน
5) การก้าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย
6) การตรวจความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง
7) ก้าหนดกฎความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง
8) การควบคุม ดูแลความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมาช่วง
9) การตรวจสอบและติดตามผลความปลอดภัยในการท้างาน
10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ
11) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการท้างาน
12) การปฐมพยาบาล
13) การวางแผนฉุกเฉิน
14) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(4) เมื่อผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้ างงานก่อสร้างโครงการนี จะต้องจัดท้า
แผนปฏิ บั ติงานความปลอดภั ย ในการท้ างานอย่างละเอียดและชัดเจน แล้ วยื่น ต่อผู้ ว่าจ้างก่อนด้าเนิ นการ
ก่อสร้างภายใน 30 วัน นับแต่วันท้าสัญญาจ้าง และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและชัดเจนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคา ส้าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มี
อ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
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(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่น ส้าเนาบั ตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ นัน ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้ าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทังรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผู้ ป ระสงค์ จะเสนอราคาเป็ นผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาร่ วมกั นในฐานะเป็ น
ผู้ ร่ วมค้ า ให้ ยื่ น ส้ าเนาสั ญ ญาของการเข้ าร่ วมค้ า ส้ าเนาบั ตรประจ้ าตั วประชาชนของผู้ ร่ วมค้ า และในกรณี
ที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทังหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)
3.2 ส่วนที 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนั งสื อแสดงเงื่อนไขการซื อและการจ้ างโดยการประมู ลด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์
โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามแบบ กวอ. 011 (ภาคผนวก 23) จ้านวน 3 ชุด
(2) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ้านาจให้บุคคลอื่นท้าการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
* (4) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน
(5) แผนงานก่อสร้าง
(6) ให้ แสดงหลั กฐานการจ่ายเงินเดือนวิศวกรประจ้า โดยแนบส้ าเนาการยื่ นแบบแสดง
รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1) พร้อมส้าเนาหลักฐานการรับเงินภาษีดังกล่าวจากสรรพากรเขตของเดือน
ก่อนหน้าเดือนที่มีการยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) ส้าเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานรายนีและต้อง
ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(8) หนังสือรับรองของวิศวกรประจ้า ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานรายนี
(9) ส้าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร
(10) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.009-2)
(11) หลักฐานการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ ตราข้อ 2.6
(12) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทังหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ประสงค์จ ะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูล จ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทังสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทังลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ บัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....150…….วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่
เกิน…390..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรุงเทพมหานคร ให้เริ่มท้างาน*
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4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สั ญ ญา แบบรู ป และรายละเอีย ด ฯลฯ ให้ ถี่ถ้ว นและเข้าใจเอกสารประมูล ทังหมดเสี ยก่อนที่ จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
“เอกสารประมูลจ้าง ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 26/60” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตังแต่เวลา 10.30 น.
ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้อง War room ชัน 2 ส้านักการระบายน้า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 123 ถนน
มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ
วิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มี
การเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท้าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่ างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอราคารายนั นออกจากการเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอราคา และกรุงเทพมหานคร
จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิงงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบืองต้น เพราะเหตุเป็น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุท ธรณ์ค้า สั่ง ดัง กล่า วต่อ หัว หน้า หน่ว ยงานที่จัด หาพัส ดุ
ภายใน 3 วันท้าการนับแต่วันที่ได้รั บแจ้งจากคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี ที่ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาต่้าสุดเท่ากันหลายรายจนไม่อาจชีขาดได้ระบบจะขยายเวลา
ออกไปอีก 3 นาทีโดยอัตโนมัติ และเมื่อครบก้าหนดแล้ว หากยังไม่อาจชีขาดได้ ระบบจะขยายเวลาอัตโนมัติไป
อีกครังละ 3 นาทีจนกว่าจะมีผู้เสนอราคาต่้าสุดเพียงรายเดียว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า กระบวนการเสนอ
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้ แล้วเสร็จภายในเวลาที่
ก้าหนดไว้ คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้
ผู้ แทนผู้ มีสิ ท ธิเสนอราคาพบปะหรื อ ติด ต่อ สื่ อ สารกับ บุ คคลอื่น และเมื่ อแก้ไขข้ อขัดข้องแล้ ว จะให้ ด้ าเนิ น
กระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง เหลือ ก่อ นจะสั่ง พัก
กระบวนการเสนอราคา แต่ต้อ งสิ นสุด กระบวนการเสนอราคาภายในวัน เดีย วกัน เว้น แต่ค ณะ กรรมการ
ด้าเนิ น การประมู ล ด้วยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ เห็ นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้ วเสร็จได้โดยง่าย หรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ ไขได้ ประธานคณะกรรมการด้าเนินการประมูล ด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ จะสั่ งยกเลิ ก
กระบวนการเสนอราคา และก้าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นันทราบ

6

คณะกรรมการด้าเนิ นการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สงวนสิทธิในการตัดสินใจด้าเนินการใด ๆ
ระหว่างการประมูลฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซือและการจ้างโดยการประมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 491,500,000.-บาท
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทังปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก้าหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่้ากว่าราคาสูงสุดในการประมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคา
ขันต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครังละ…900,000…..บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และการเสนอ
ลดราคา ครังถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครังละไม่น้อยกว่า....900,000.บาท จากราคาครังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสินแล้ว จะต้อง
ลงลายมือชื่อยืนยันราคาในแบบ กวอ. 007 ต่อประธานคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยัน
จะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการจัดประมูลฯ ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทังนีจะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที 26 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา
13.45-14.15 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานทีเสนอราคา (แบบ กวอ.
004) ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้องท้าการทดลองวิธีการการเสนอราคาก่อนถึงก้าหนดวันเสนอราคาที่ เว็บไซต์ของผู้ ให้ บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อ งวางหลัก ประกัน ซองพร้อ มกับ การยื่น ซองข้อ เสนอด้า นเทคนิค
จ้านวน ……24,575,000….. บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาค้าประกัน ตั งแต่ วัน ยื่ น ซองข้ อเสนอด้านเทคนิ ค ครอบคลุ มไปจนถึงวัน สิ นสุ ดการยืน ราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ ส่านักการระบายน้่า กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านันไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.4 หนั งสื อค้าประกัน ของบริษัทเงินทุ น หรือบริษัทเงินทุน หลั กทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุ น
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
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5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกัน ซองตามข้อนี กรุงเทพมหานครจะคืนให้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่้าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทังนี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็ นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
กรุงเทพมหานครเท่านัน
6.3 กรุ ง เทพมหานคร สงวนสิ ท ธิ ไม่ พิ จ ารณาราคาของผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคา โดยไม่ มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี
(1) ไม่ ป รากฏชื่อ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายนั น ในบั ญ ชี ผู้ รับ เอกสารประมู ล จ้างด้ ว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก้าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญาคณะกรรมการ
ด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชีแจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
****6.5 กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพื่อประโยชน์
ของกรุงเทพมหานครเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทังกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ ได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ
ใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ มีสิ ทธิเสนอราคารายที่ เสนอราคาต่้าสุ ด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด้าเนินการประมูล ด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ห รือกรุงเทพมหานคร
จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคานั นชี แจงและแสดงหลัก ฐานที่ท้าให้เชื่อได้ ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด้าเนินงาน
ตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรุงเทพมหานคร
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนัน
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข้ อเท็ จ จริงภายหลั งจากการประมู ล จ้ างด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ว่ า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง
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การแข่งขัน ราคาอย่ างเป็ น ธรรม ตามข้อ 1.8 กรุงเทพมหานครมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อ ผู้ มีสิท ธิเสนอราคา
ดังกล่าว และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนันเป็นผู้ทิงงาน
7. การท่าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องส่งใบปริมาณงานและราคา
ตามข้อ 1.3 ที่ได้กรอกตัวเลขการค้านวณตามบัญชีปริมาณงานดังกล่าวแล้ว ทังนี ยอดตัวเลขราคารวมต้องตรงกับ
ราคาที่ยืนยันครังสุดท้าย และจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญ ญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับกรุงเทพมหานคร
ภายใน......7........วัน นั บ ถัดจากวัน ที่ได้รับ แจ้ง และจะต้องวางหลั กประกัน สั ญ ญาเป็ น จ้านวนเงินเท่ ากั บ
ร้อยละ.......5........ของราคาค่าจ้ างที่ ป ระมู ล จ้างด้ว ยระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ได้ให้ก รุงเทพมหานครยึด ถือ ไว้
ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง ต่อไปนี
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ ส่านักการระบายน้่า กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านันไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน ข้อ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
* 8.1 (ส้าหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)
กรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จจริงตามราคา
ต่อหน่วยที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี
** (1) เมื่ อ ปริ ม าณงานที่ ท้ าเสร็ จ จริงในส่ ว นที่ เกิ น กว่ าร้ อ ยละ 125 (หนึ่ งร้อ ยยี่ สิ บ ห้ า )
แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา
จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
** (2) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ ) ของ
ปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม)
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
** (3) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ก้าหนด
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย
เป็ น ค่า overhead และ mobilization ส้ าหรับ งานรายการนั น ในอั ต ราร้อ ยละ 17 (สิ บ เจ็ ด ) ของผลต่ าง
ระหว่างปริมาณงานทังหมดของงานรายการนันตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ ท้าเสร็จจริงคูณด้วย
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(4) กรุงเทพมหานคร จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึน หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
กรุ งเทพมหานครจะจ่ ายเงิน ค่ าจ้ างให้ แก่ ผู้ รับ จ้างเป็ น รายเดื อ นตามเนื องานที่ ท้ าเสร็จ จริ ง
เมื่อกรุงเทพมหานคร หรือเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ได้ท้าการตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จ แล้ว และ
ปรากฏว่า เป็น ที่พ อใจตรงตามข้อ ก้าหนดแห่ งสั ญ ญาทุกประการ กรุงเทพมหานครจะออกหนังสือรับ รอง
การรับมอบงานนันให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทังหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
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9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก้าหนดในอัตราร้อยละ..0.50..ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท้าสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้ อยกว่า……2……ปี นั บถัดจากวันที่ กรุงเทพมหานครได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบ จัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน……15..….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
**11. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้เสนอราคามีสิ ทธิเสนอขอรับเงินล่ วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ...….10......ของราคาค่าจ้าง
ทังหมด แต่ทังนีจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6 (3) หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือบริษัทเงิน ทุน หรือบริษัทเงิน ทุน หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิช ย์
และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (3) ให้แก่กรุงเทพมหานครก่อนการรับช้าระเงิน
ล่วงหน้านัน
การจ่ ายเงินค่ าจ้ างล่ วงหน้ า ผู้ ว่ าจ้ างจะพิ จารณาจ่ ายเงิน ค่ าจ้ างล่ วงหน้ าให้ ต่ อเมื่ อผู้ รั บจ้ างได้
ด้าเนินการดังต่อไปนีเรียบร้อยแล้ว
1. ปลูกสร้างอาคารส้านักงานชั่วคราว มีเครื่องอ้านวยความสะดวกพร้อมที่จะเข้าท้างานได้
2. จัดเตรียมสิ่งป้องกันมลภาวะที่เหมาะสมในจ้านวนที่เพียงพอ
3. จัดท้าและติดตังป้ายประกาศ และป้ายแนะน้าในการด้าเนินการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบใน
การก่อสร้างป้ ายเตือน เครื่องหมายเลขสัญ ญาณต่าง ๆ ต้องมีเพียงพอและมีส้ารองอีก 1 ชุด เพื่อใช้ในการ
ป้องกันอันตรายทังกลางวันและกลางคืน
* 12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรุงเทพมหานครจะหักเงินจ้านวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนัน
เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทังสินไม่ต่้ากว่า 6 เดือน (ส้าหรับสัญญา
ที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทังหมด (ส้าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (4) หรือหนังสือค้าประกันของ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (4)
มาวางไว้ต่อกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
กรุงเทพมหานครจะคืน เงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารดังกล่าว
ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
*13.1 เงิน ค่ า จ้ างส้ าหรั บ งานจ้ างครั งนี กรุงเทพมหานครได้ ข ออนุ มั ติ จั ด สรรงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ก้ า วหน้ า ของประเทศตามแนวทางปฏิ รู ป (โครงการก่ อ สร้ า งระบบระบายน้ า ในถนนสายหลั ก พื นที่
กรุงเทพมหานคร) การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติเงิน งบประมาณแล้ว ส้าหรับ
กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ หรือได้รับในวงเงินต่้ากว่าราคาประมูล กรุงเทพมหานครสามารถยกเลิกการ
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จัดหาได้หรือต่อรองราคาในวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ราคากลางของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้่าเพือแก้ไขปัญหาน้่าท่วมถนนศรีอยุธยาและ
ถนนพระรามที 6 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครังนี เป็นเงินทังสิน 491,500,000.-บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
13.2 เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้น ทางที่มีเรือไทยเดิน อยู่ และสามารถ
ให้บ ริก ารรับ ขนได้ต ามที ่ร ัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงคมนาคมประกาศก้ า หนด ผู้ มี สิ ทธิเสนอราคาซึ ่ง เป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี
(1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน
นับ ตังแต่วันที่ผู้รับจ้า งสั่ง หรือซือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จั ดการให้ สิ่ งของดั งกล่ าวบรรทุ กโดยเรือไทย หรือเรือที่ มีสิ ทธิเช่ นเดี ยวกั บเรือ ไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนัน โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้ รับ อนุ ญ าตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณี ที่ ไม่ ป ฏิ บัติ ตาม (1) หรือ (2) ผู้ รับ จ้างจะต้ องรับ ผิ ด ตามกฎหมายว่าด้ ว ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
13.3 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาซึ่ ง ได้ ยื่ น เอกสารการประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ต่อกรุงเทพมหานครแล้ ว จะถอนตัว ออกจากการประมูล ฯ มิได้ และเมื่ อได้รับ การคั ดเลื อกให้ เป็น ผู้ มีสิ ทธิ
เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดใน ข้อ 4.7 (4) (5) (6)
และ (7) มิฉะนัน กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซองจ้านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
13.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กรุงเทพมหานครจะริบหลั กประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิงงาน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ
13.5 กรุงเทพมหานครสงวนสิท ธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสั ญ ญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานกฎหมายและคดี
*14. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะน้ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน โดยวิธีการต่อไปนี
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก้าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ ในข้อ 1.7
๑5. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนีแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
มีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก้าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
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สถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบั นการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ เข้ารับราชการได้ * ในอัตราไม่ต่้ากว่า ร้อยละ…10….ของแต่ล ะ
สาขาช่างจ้านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี
15.1 ช่างเชื่อมไฟฟ้าหรือช่างเชื่อมโลหะแผ่นหรือช่างเทคนิคโลหะ
15.2 ช่างติดตังและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารหรือช่างไฟฟ้า หรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
15.3 ช่างไม้ (ก่อสร้าง) หรือช่างก่อสร้าง หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม
16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด
(ลงชื่อ)................................................
(นายวรวัฒน์ หินซุย)
ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้า
ส้านักการระบายน้า
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทีเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานทีจะจัดหาพัสดุ
เพือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานทีจะจัดหาพัสดุ
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ
ช่วงแรกตังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่สอง คือ ตังแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสินสุดการยืนราคา
* ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ด้าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ตามความจ้าเป็น
** อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
*** ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซือหรือจัดจ้างเป็นผู้ลงนาม
**** การใช้ดุลยพินิจตามเงือนไขทีก่าหนด ข้อ 6.5 หน่วยงานจะต้องใช้ดุลยพินิจโดยชอบด้วย
กฎหมาย ระเบียบทีเกียวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงทีชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้ง
ในด้านคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอืนใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ
ส่าหรับเงือนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ตามข้อ 2.5 – 2.8 เป็นไปตาม
แนวทางทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
การเสนอลดราคาขันต่้า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค้านวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขันต่้าแต่ละครังในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หากค้านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใด ๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนัน โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอราคาขันต่้าแต่ละครัง เช่น กรณีราคาสูงสุด
ของการประมูลฯ 155,657,000 บาท ค้านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314 บาท ให้ก้าหนดการเสนอ
ลดราคาขันต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครังละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ 44,567,500 บาท
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ค้านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้ก้าหนดการเสนอลดราคาขันต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครังละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ 7,759,000 บาท ค้านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578 บาท
ให้ก้าหนดการเสนอลดราคาขันต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครังละ 10,000 บาท ทังนี ผู้เสนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาขันต่้าสูงกว่าราคาขันต่้าที่ก้าหนดได้ เช่น กรณีก้าหนดการเสนอลดราคาขันต่้า (Minimum Bid)
ไม่น้อยกว่าครังละ 300,000 บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครังละมากกว่า 300,000 บาท ได้
และการเสนอลดราคาครังถัด ๆ ไปต้องเสนอลดราคาตามที่ก้าหนดจากราคาครังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส้าหรับ
กรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานจะจัดหาพัสดุก้าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควร
ให้หน่วยงานก้าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

