เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 48/2560
งานขุดลอกคลองบางนา จากแม่น้าเจ้าพระยา ถึงคลองเคล็ด
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
---------------------------------กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานขุดลอกคลองบางนา จากแม่น้าเจ้าพระยา
ถึง คลองเคล็ ด ด้ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกองระบบคลอง ส้ า นักการระบายน้้ า โดยมีข้อ แนะน้า และ
ข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.009-2)
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.011)
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
1.7 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.๙ รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอี ยดการค้ านวณราคากลางงานก่ อสร้ างเป็ นการเปิ ดเผย เพื่ อให้ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาได้ รู้ ข้ อมู ล
ได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)
1.1๐ แบบหนังสือรับรองของวิศวกรควบคุม
1.1๑ แบบแผนงานก่อสร้าง
1.1๒ แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จั ดการ/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่/
บัญชีรายชื่อผู้มีอ้านาจควบคุม

-22. คุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น ผู้ มี อ าชี พ รั บ จ้ า งงานที่ ป ระมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
2.๓ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ ง อาจ
ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.๔ ผู ้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งไม่เ ป็น ผู ้ม ีผ ลประโยชน์ร ่ว มกัน กับ ผู ้ ป ระสงค์จ ะ
เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.๗
2.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
2.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้ างด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบี ยนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่า นบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.๘ เมื่อเป็ น คู่สั ญญากั บหน่ว ยงานของรั ฐ แล้ ว คู่สั ญ ญาต้อ งจัดท้ าบัญชี แสดงรายรั บ
รายจ่ายและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท้าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
2.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับจ้างเหมาที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางาน
ก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงานทางชั้น 1 หรือชั้นที่ ๒ หรือชั้นที่ ๓ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ถูกจ้ากัดสิทธิโดยกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
จนถึงวันออกประกาศประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และต้องไม่เป็นผู้ถูกเวียนชื่อทิ้งงานของทาง
ราชการหรือห้ามเข้าเสนอราคากับกรุงเทพมหานคร
2.1๐ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรประจ้าและต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ ประกอบ
อาชีพวิศวกรรมควบคุ ม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทไม่ต่้ากว่าภาคีวิศวกร ท้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงาน
ที่เข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และในกรณีที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และได้เข้า
ท้าสัญญากับกรุงเทพมหานครแล้วจะต้องส่งส้าเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรประจ้า
ตามประเภทงานดังกล่าวด้วย

-32.1๑ ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วม
ค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้าง
ของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า เป็นลายลักษณ์อักษร
ก้าหนดให้ ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดง
หลักฐานดังกล่าวมา พร้อมซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้งานผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มี อ้านาจควบคุม
(ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษัทจ้ ากั ดหรือบริษั ทมหาชนจ้ ากั ด ให้ ยื่ นส้ าเนาหนัง สื อรั บรองการ
จดทะเบี ยนนิติบุ คคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันเสนอราคา ส้าเนาหนังสือบริคณห์ส นธิ บัญชีรายชื่อ
กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคลให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ
เป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณี
ที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้ง
รับรองส้าเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.๘ (1)

-43.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามแบบ กวอ.011 (ภาคผนวก ๒๓) จ้านวน 3 ชุด
(๒) หนั ง สื อ มอบอ้ า นาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมาย ในกรณี ที่ ผู้ ป ระสงค์
จะเสนอราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่นท้าการแทน
(๓) หลักประกันซองตามข้อ 5
(๔) บัญชีร ายการก่อ สร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน โดยไม่ต้องกรอกค่าวัส ดุและ
ค่าแรงงาน
(๕) แผนงานก่อสร้างตามแบบ ข้อ ๑.๑1
(๖) ให้แสดงหลักฐานการจ่ายเงินเดือนวิศวกรประจ้า โดยแนบส้าเนาการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.๑) พร้อมส้าเนาหลักฐานการรับเงินภาษีดังกล่าวจากสรรพากรเขต
ของเดือนก่อนหน้าเดือนที่มีการยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๗) ส้าเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานรายนี้ และ
ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๘) หนังสือรับรองของวิศวกรประจ้า ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานรายนี้ ตามแบบข้อ ๑.10
(๙) ส้าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร
(๑๐) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.009-2)
(๑๑) หลักฐานการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามข้อ 2.๖
(1๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.๘ (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง
ด้ว ยระบบอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ นี้ แ ละหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อและการจ้ า งด้ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 21๐ วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้
แล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรุงเทพมหานคร
ให้เริ่มท้างาน

-54.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้
แล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรุงเทพมหานคร
ให้เริ่มท้างาน
4.5 ก่อนยื่น เอกสารประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดู ร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งยื่ น เอกสารประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
จ่าหน้ าซองถึงประธานคณะกรรมการด้าเนินการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ โดยระบุ
ไว้ ที่ หน้ าซองว่ า “เอกสารประมู ลจ้ างตามเอกสารประมู ลจ้ างด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ เลขที่ 48/2560”
ยื่นต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ ในวันที่ 29 เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 2 ส้านักการระบายน้้า
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการด้ า เนิ น การประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะด้ า เนิ น การตรวจสอบ
คุณสมบั ติ ของผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาแต่ ล ะรายว่ าเป็ นผู้ ป ระสงค์ จะเสนอราคาที่ มีผ ลประโยชน์ร่ ว มกั น
กับ ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้ มีผ ลประโยชน์ร่ ว มกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอราคากั บ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.๗ (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
รับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูล ด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ก่อน หรือใน
ขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท้าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.๗ (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคา และกรุงเทพมหานครจะ
พิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิเ ล็ กทรอนิก ส์ ณ วั น ประกาศประมู ล จ้ างด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือเป็น ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันท้าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

-6ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาต่้าสุดเท่ากันหลายรายจนไม่อาจชี้ขาดได้ ระบบจะขยาย
เวลาออกไปอีก 3 นาทีโดยอัตโนมัติ และเมื่อครบก้าหนดแล้วหากยังไม่อาจชี้ขาดได้ ระบบจะขยายเวลา
อัตโนมัติไปอีกครั้งละ 3 นาที จนกว่าจะมีผู้เสนอราคาต่้าสุดเพียงรายเดียว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า กระบวนการเสนอ
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้ แล้ว เสร็จภายในเวลา
ที่ ก้ าหนดไว้ คณะกรรมการด้ าเนิ น การประมู ลด้ ว ยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ จะสั่ ง พั กกระบวนการเสนอราคา
โดยมิ ใ ห้ ผู้ แ ทนผู้ มี สิ ท ธิ ร าคาพบปะหรื อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น และเมื่ อ แก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ งแล้ ว จะให้
ด้าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ
ด้าเนิ นการประมูลด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ เห็ นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้ วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้ อ
ขัดข้ องไม่ อาจแก้ ไขได้ ประธานกรรมการด้ าเนิ นการประมู ลด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ จะสั่ งยกเลิ กกระบวน
การเสนอราคา และก้าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สงวนสิทธิในการตัดสินใจด้าเนินการ
ใด ๆ ระหว่างการประมูลฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร
4.๗ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาที่มีส ิท ธิได้รับ การคัด เลือ กให้ เ ป็นผู ้มีส ิท ธิเสนอราคาจะต้อ ง
ปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบั ติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง โดยการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู ง สุ ด ของการประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะต้ อ งเริ่ ม ต้ น ที่
7,750,000-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก้าหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่ เสนอในการประมู ลจ้ างด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ จะต้ องต่้ ากว่ าราคาสู งสุ ดในการประมู ลฯ และจะต้ อง
เสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000- บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลฯ และ
การเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้ องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้าย
ที่เสนอลดแล้ว

-7(๗) ห้ ามผู้ มีสิทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูล ฯ เสร็จสิ้ นแล้ ว
จะต้องลงลายมือชื่อยืนยันราคาในแบบ กวอ. 00๗ ต่อประธานคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการจัดประมูลฯ ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้ มี สิ ทธิ เ สนอราคาจะต้ อ งมาเสนอราคาในวั น ที่ 11 เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2560
เวลา 10.45 น. – 11.15 น. เป็นต้นไป (ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จ้ากัด
เลขที่ 408/123 อาคารพหลโยธิน เพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ) ทั้งนี้
จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (แบบ กวอ.004) ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องท้าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก้าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางเทคนิค
จ้านวน 387,500.-บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
ค้้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าหนึ่งอย่าง ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็ คที่ ธ นาคารสั่ งจ่ า ยให้ แ ก่ ส้ า นัก การระบายน้้า กรุง เทพมหานคร โดยเป็ นเช็ ค
ลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุใน ข้อ 1.6 (1)
5.4 หนั ง สื อค้้ าประกัน ของบริษั ทเงิ นทุน หรือบริษัท เงิน ทุนหลั กทรั พย์ หรื อบรรษั ท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กรุงเทพมหานครจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่ง เสนอราคาต่้า สุด จะคืน ให้ต่อ เมื่ อ ได้ท้า สัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง หรือ เมื่อ ผู ้ ม ีส ิท ธิเ สนอราคาได้พ้น จาก
ข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

-86. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวมที่ต่้าสุดเป็นเกณฑ์
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้ อ 4 แล้ ว คณะกรรมการด้ า เนิ น การประมู ล ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะไม่ รั บ พิ จ ารณาข้ อ เสนอ
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่ อ นไขของเอกสารประมูล จ้ า งด้ว ยระบบอิ เ ล็ กทรอนิก ส์ ในส่ ว นที่ มิใ ช่ ส าระส้ า คัญ ทั้ ง นี้เ ฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครเท่านั้น
6.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ รับเอกสารประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
(2) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก้ า หนดในเอกสารประมู ล จ้ า ง
ด้วยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ที่เ ป็น สาระส้า คัญ หรือ มีผ ลท้า ให้เ กิด ความได้เ ปรีย บเสีย เปรีย บแก่ผู้ ป ระสงค์
จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตั ด สิ น การประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ในการท้ า สั ญ ญา
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรุงเทพมหานคร
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5 กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่ เสนอทั้ งหมดก็ ได้ และอาจพิ จารณาเลื อกจ้ างในจ้ านวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ ง รายการใด
หรื ออาจจะยกเลิ กการประมู ลจ้ างด้ วยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยไม่พิ จารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่ จะพิจารณา
ทั้ง นี้ เพื่อ ประโยชน์ข องกรุง เทพมหานครเป็น ส้า คัญ และให้ถือ ว่า การตัด สิน ของกรุง เทพมหา นครเป็น
เด็ดขาดผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
จะพิจ ารณายกเลิ ก การประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ แ ละลงโทษผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาเป็น ผู้ ทิ้ งงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น

-9ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่้า สุด เสนอราคาต่้า จนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานครจะให้
ผู้มีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้ มีสิทธิเสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เ ป็นที่รับฟังได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่ น หรื อ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ มีสิ ทธิเสนอราคาที่กระท้าการ
อั นเป็ นการขั ดขวางการแข่ งขั นราคาอย่ างเป็ นธรรม ตามข้ อ 1.๗ กรุ งเทพมหานครมี อ้ านาจที่ ตั ดรายชื่ อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การท้าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องส่งใบปริมาณงานและ
ราคาตามข้อ 1.3 ที่ได้กรอกตั วเลขการค้านวณตามบัญชีปริมาณงานดังกล่ าวแล้ ว (การกรอกราคาต่อหน่วย
ของแต่ ละรายการจะต้ องไม่ สู งกว่ าราคากลางต่ อหน่ วยของแต่ ละรายการ) ทั้ งนี้ ยอดตั วเลขราคารวมต้ อง
ตรงกับราคาที่ยืนยันครั้งสุดท้าย และจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับกรุงเทพมหานคร
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5
ของราคาค่าจ้ างที่ป ระมูล จ้ างด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ได้ ให้ กรุงเทพมหานครยืดถือไว้ในขณะท้าสั ญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ ส้านักการระบายน้้า กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลง
วันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

-108. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรุ งเทพมหานคร จะจ่ ายเงินค่าจ้าง โดยผู้ รับจ้างจะต้องท้า งานให้ แล้ว เสร็จภายในก้าหนด
120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา การส่งมอบและเบิกเงินค่าจ้างให้เบิกจ่ายเป็นงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท้าสะถานที่ขุดลอกให้สะอาดเรียบร้อย เมื่อ
กรุงเทพมหานครหรือเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ได้ท้าการตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็น
ที่พอใจตามข้อก้าหนดแห่งสัญญาทุกประการ กรุงเทพมหานคร จะออกหนังสือรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งได้ข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท้าสัญญาจ้าง
ตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
1๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปีของกรุงเทพมหานคร
การลงนามในสั ญญาจะกระท้ าได้ ต่ อเมื่ อหน่ วยงานได้ รั บอนุ มั ติ เงิ นค่ าก่ อสร้ างจาก
งบประมาณของกรุงเทพมหานครแล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานขุ ดลอกคลองคลองบางนา จากแม่ น้ าเจ้ าพระยา ถึ ง คลองเคล็ ด
ในการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ครั้งนี้ เป็นเงินทั้ งสิ้ น 7,750,000- บาท (หนึ่งล้านเจ็ด แสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน)
11.2 เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้ มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามการประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ แล้ ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

-11(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จ ะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น
ที่มิ ใช่ เ รื อ ไทย ซึ่ง จะต้ อ งได้รั บ อนุ ญ าตเช่น นั้ นก่ อ นบรรทุ กของลงเรื อ อื่น หรื อเป็ นของที่ รั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
11.๓ ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคา ซึ่งได้ ยื่นเอกสารการประมูล จ้า งด้ว ยระบบอิ เล็ กทรอนิก ส์
ต่อกรุงเทพมหานครแล้วจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้ ว ต้องเข้าร่ ว มเสนอราคาด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในข้อ 4.7 (๔) (๕) (6)
และ (๗) มิฉะนั้นกรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซองจ้านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญา หรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่กรุงเทพมหานครก้าหนดดังระบุในข้อ 7 กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้อง
จากผู้ อ อกหนั ง สื อ ค้้ า ประกั น ซองทั น ที และอาจพิ จ ารณาเรี ย กร้ อ งให้ ช ดใช้ ค วามเสี ย หายอื่ น (ถ้ า มี )
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ
11.5 กรุงเทพมหานคร สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานกฎหมายและคดี
12. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกรุ งเทพมหานครได้คัดเลื อกผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคารายใด ให้ เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้ อ งมี แ ละใช้ ผู้ ผ่ า นการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ ช่ า งจากคณะกรรมการก้ า หนดมาตรฐาน
และทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตรา
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง จ้านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
12.๑ ช่างไม้ (ก่อสร้าง) หรือช่างก่อสร้าง หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม

-๑๒13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้ าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด

(นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร)
ผู้อ้านวยการกองระบบคลอง
ส้านักการระบายน้้า
วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

-13หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงาน
ที่จะจัดหาพัสดุเพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่
จะจัดหาพัสดุให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลา
ติดต่อกันคือ ช่วงแรกตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา)
และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
* ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ด้าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ตามความ
จ้าเป็น
** อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
*** ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ลงนาม
**** การใช้ดุลยพินิจตามเงื่อนไขที่ ก้าหนด ข้อ 6.5 หน่วยงานจะต้องใช้ดุลยพินิจโดย
ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจาก
ข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ
ส้าหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ตามข้อ 2.5 – 2.8 เป็นไป
ตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
การเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค้านวณวงเงินการ
เสนอราคาลดราคาขั้นต่้าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หากค้านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมี
เศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอราคาขั้นต่้าแต่ละครั้ง เช่น
กรณีราคาสูงสุดของการประมูลฯ 155,657,000.-บาท ค้านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314.-บาท ให้
ก้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000บาท ราคาสูงสุดของการ
ประมูลฯ 44,567,500.-บาท ค้านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135.-บาท ให้ก้าหนดการเสนอลดราคา
ขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000.-บาท ราคาสูงสุดของการประมูลฯ 7,759,000.-บาท
ค้านวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578.-บาท ให้ก้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อย
กว่าครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่้าสูงกว่าราคาขั้นต่้าที่ก้าหนดได้ เช่น
กรณีก้าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000.-บาท ผู้ เสนอราคา
สามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000.-บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลด
ราคาตามที่ก้าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส้าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานจะจัดหาพัสดุ
ก้าหนดให้ เสนอราคาในลั กษณะการเสนอราคาต่อหน่ว ย เห็ นควรให้ หน่ว ยงานก้าหนดให้ เสนอราคาและ
พิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

