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ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประมูลจ้าง ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 41 (ซอยเนียมกล่่า) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้าง ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 41 (ซอยเนียมกล่่า)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รบั ผลของการสั่งให้นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
กรุงเทพมหานคร และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รบั เอกสิทธิห์ รือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค่าสัง่ ให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผูท้ ี่จดทะเบียนเป็นผูร้ ับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร
ในประเภท งานทาง ชั้น 1 - 3 ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ถกู จ่ากัดสิทธิโดยกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ จนถึงวันออกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ
ผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับกรุงเทพมหานคร
ก่าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มกราคม 2555
ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา ส่านักงานเขตคลองสามวา และแจ้งผลการพิจารณา
คัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2555
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 9,800.- บาท
ได้ทฝี่ ่ายโยธา ส่านักงานเขตคลองสามวา ชั้น 3 และที่ส่านักงานเลขานุการ ส่านักการโยธา ชั้น 4 กทม.2
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2554
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2548-0307 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2554
(นายนราธิป ภัทรวิมล)
ผู้อ่านวยการเขตคลองสามวา
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การจ้าง ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 41 (ซอยเนียมกล่่า)
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่...................................
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้าง ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 41 (ซอยเนียมกล่่า)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของส่านักงานเขตคลองสามวา โดยมีข้อแนะน่าและข้อก่าหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.009-2)
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 แผนงานปรับปรุง
1.5 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้ และการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ กวอ.011)
1.6 แบบสัญญาจ้าง
1.7 แบบหนังสือค้่าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันผลงาน
1.8 เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค่านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
1.9 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.10 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มอี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทงิ้ งานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผูก้ ระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.9
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค่าสัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผูท้ ี่จดทะเบียนเป็นผูร้ ับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ในประเภท
งานทาง ชั้น 1 - 3 ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ถูกจ่ากัดสิทธิโดยกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
จนถึงวันออกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับกรุงเทพมหานคร
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันออกให้จนถึงวันยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง
- 2 - / (ข) บริษัท....
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(ข) บริษัทจ่ากัดหรือบริษัทมหาชนจ่ากัด ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันออกให้จนถึงวันยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มอี ่านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส่าเนา
บัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้นั้น ส่าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส่าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีทผี่ ู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส่าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิตบิ ุคคล ให้ยื่นเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (1)
(4) ส่าเนาใบส่าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนจ่ากัด / ห้างหุ้นส่วนบริษัท
(5) ส่าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ภ.พ.20 (ถ้ามี)
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ 1.10 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามแบบ กวอ.011 (ภาคผนวก 23) จ่านวน 3 ชุด
(2) หนังสือมอบอ่านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทผี่ ู้เสนอราคามอบอ่านาจให้บุคคลอื่นท่า
การแทน และส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้มอบอ่านาจและผู้รบั มอบอ่านาจ
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) ส่าเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นผูร้ ับจ้างเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร
(5) หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และส่าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมต้องไม่ขาดอายุ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานรายนี้ และต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(6) ส่าเนาหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด.1) และใบแนบ ภงด.1
พร้อมส่าเนาหลักฐานการรับเงินภาษีดังกล่าวจากกรมสรรพากรของเดือนก่อนที่มีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
(8) แผนงานปรับปรุง
(9) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.10 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบทีก่ ่าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้
และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชือ่ ของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก่าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในก่าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก่าหนดเวลาด่าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป
และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลทัง้ หมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงือ่ นไขในเอกสาร
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการด่าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลจ้าง
ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.........................................” ยื่นต่อคณะกรรมการด่าเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ ในวันที่..............................................ตั้งแต่เวลา...........................น.
ถึงเวลา...........................น. ณ ฝ่ายโยธา ส่านักงานเขตคลองสามวา
เมื่อพ้นก่าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
- 3 - / คณะกรรมการ....

-3-

คณะกรรมการด่าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะด่าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
หรือเป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.9 (1)
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคา
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีการอื่นใดที่มหี ลักฐานว่าผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคา
รับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการด่าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กอ่ นหรือในขณะที่มกี ารเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ีสิทธิเสนอราคา กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.9 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มสี ิทธิเสนอราคารายนัน้
ออกจากการเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคา และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ีสทิ ธิเสนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มผี ลประโยชน์
ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท่า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค
อาจอุทธรณ์ค่าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันท่าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
ด่าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาต่่าสุดเท่ากันหลายรายจนไม่อาจชี้ขาดได้ระบบจะขยายเวลาออกไปอีก 3 นาที
โดยอัตโนมัติ และเมือ่ ครบก่าหนดแล้วหากยังไม่อาจชี้ขาดได้ระบบจะขยายเวลาอัตโนมัติไปอีกครัง้ ละ 3 นาที
จนกว่าจะมีผเู้ สนอราคาต่่าสุดเพียงรายเดียว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการด่าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด่าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก่าหนดไว้
คณะกรรมการด่าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาโดยมิให้ผู้แทนผูม้ ีสทิ ธิ
เสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมือ่ แก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ด่าเนินกระบวนการเสนอราคา
ต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสัง่ พักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้อง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการด่าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการ
ด่าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสัง่ ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก่าหนดวัน เวลา และสถานที่
เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่โดยจะแจ้งให้ผู้มสี ิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการด่าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สงวนสิทธิในการตัดสินใจด่าเนินการใด ๆ
ระหว่างการประมูลฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกรุงเทพมหานคร
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีม่ ีสทิ ธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงือ่ นไขการซือ้ และการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริม่ ต้นที่ 11,392,000.- บาท
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานทีท่ ี่ก่าหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนทีม่ าลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด่าเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเ่ สนอ
ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ จะต้องต่่ากว่าราคาสูงสุดในการประมูลฯ
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือ่ การประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องลงลายมือชื่อ
ยืนยันราคาในแบบ กวอ.007 ต่อประธานคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้อง
ตรงกับราคาทีเ่ สนอหลังสุด
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(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด
ประมูลฯ ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวัน เวลา และสถานที่ ที่กรุงเทพมหานครก่าหนด
ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานทีเ่ สนอราคา (แบบ กวอ.004) ให้ทราบต่อไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ่านวน
569,600.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้่าประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึง่
อย่างใดดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร (ส่านักงานเขตคลองสามวา) โดยเป็นเช็คลงวันทีท่ ี่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท่าการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้่าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้่าประกันดังระบุในข้อ 1.7 (1)
5.4 หนังสือค้่าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้่าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้่าประกันดังระบุในข้อ 1.7 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กรุงเทพมหานครจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้่าประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซงึ่ เสนอราคา
ต่่าสุดจะคืนให้ตอ่ เมือ่ ได้ท่าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มสี ิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
ซึ่งรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการด่าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงือ่ นไขของเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส่าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พจิ ารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น
6.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก่าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระส่าคัญ หรือมีผลท่าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท่าสัญญา คณะกรรมการด่าเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิทจี่ ะไม่รับราคาหรือไม่ท่าสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิทจี่ ะไม่รบั ราคาต่่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาทีเ่ สนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ่านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิ ารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพือ่ ประโยชน์ของ
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กรุงเทพมหานครเป็นส่าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มสี ิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทงิ้ งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทเี่ ชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท่าการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผมู้ ีสทิ ธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่่าสุด เสนอราคาต่่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด่าเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการด่าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานครจะให้ผู้มีสทิ ธิเสนอราคานั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท่าให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด่าเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค่าชี้แจงไม่เป็นทีร่ ับฟังได้กรุงเทพมหานครมีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคา
รายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มผี ลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้มสี ิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.9
กรุงเทพมหานครมีอ่านาจที่จะตัดรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาดังกล่าว และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้มสี ิทธิ
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การท่าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) จะต้องส่งใบปริมาณงานและราคา ตามข้อ 1.3
ที่ได้กรอกตัวเลขการค่านวณตามบัญชีปริมาณงานดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ยอดตัวเลขราคารวมต้องตรงกับราคาที่ยืนยัน
ครั้งสุดท้าย และจะต้องท่าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.6 กับกรุงเทพมหานครภายใน 5 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ่านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรุงเทพมหานครยึดถือไว้ในขณะท่าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร (ส่านักงานเขตคลองสามวา) โดยเป็นเช็คลงวันทีท่ ี่ท่า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท่าการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้่าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้่าประกันดังระบุในข้อ 1.7 (2)
7.4 หนังสือค้่าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้่าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้่าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.7 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(ส่าหรับการจ้างทีเ่ ป็นราคาต่อหน่วย)
กรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท่าส่าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย
ที่ก่าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้
(1) เมื่อปริมาณงานที่ท่าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยีส่ ิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก่าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตรา
ร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(2) เมื่อปริมาณงานที่ท่าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน
ที่ก่าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย
ตามสัญญา
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(3) เมื่อปริมาณงานที่ท่าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ก่าหนดไว้ใน
สัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead
และ mobilization ส่าหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมด
ของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท่าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(4) กรุงเทพมหานครจะจ่ายเงินที่เพิม่ ขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดงั กล่าวข้างต้นในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตามทีเ่ ห็นสมควร
กรุงเทพมหานครจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผรู้ ับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท่าเสร็จจริง
เมื่อกรุงเทพมหานครหรือเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้ท่าการตรวจสอบผลงานที่ท่าเสร็จแล้วและปรากฏว่า
เป็นที่พอใจตรงตามข้อก่าหนดแห่งสัญญาทุกประการ กรุงเทพมหานครจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น
ให้ไว้แก่ผู้รบั จ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามข้อ 17 ในแบบสัญญาจ้าง จะก่าหนดในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ได้ท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท่าสัญญาจ้างตามแบบ
ดังระบุในข้อ 1.6 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช่ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครได้รบั มอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช่ารุดบกพร่อง
11. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มสี ิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้างทัง้ หมด แต่ทั้งนี้
จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้่าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบ
ดังระบุใน ข้อ 1.7 (3) หรือหนังสือค้่าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้่าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้่าประกันดังระบุในข้อ 1.7 (3) ให้แก่กรุงเทพมหานครก่อนการรับช่าระเงินล่วงหน้านั้น และกรุงเทพมหานคร
จะจ่ายให้เมือ่ ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด่าเนินการดังต่อไปนีเ้ รียบร้อยแล้ว
1. ปลูกสร้างอาคารส่านักงานชั่วคราวมีเครื่องอ่านวยความสะดวกพร้อมที่จะเข้าท่างานได้
2. จัดเตรียมสิง่ ป้องกันมลภาวะที่เหมาะสมในจ่านวนที่เพียงพอ
3. จัดท่าและติดตั้งป้ายประกาศและป้ายแนะน่าในการด่าเนินการก่อสร้าง ผู้รบั ผิดชอบในการก่อสร้าง
ป้ายเตือน เครือ่ งหมาย และสัญญาณต่าง ๆ ต้องมีเพียงพอและมีส่ารองอีก 1 ชุด เพื่อใช้ในการป้องกันอันตราย
ทั้งกลางวันและกลางคืน
12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรุงเทพมหานครจะหักเงินจ่านวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า 6 เดือน (ส่าหรับสัญญาที่
เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (ส่าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้รบั จ้างมีสทิ ธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รบั จ้างจะต้องวางหนังสือค้่าประกันของธนาคารซึง่ ออก
โดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้่าประกันดังระบุในข้อ 1.7 (4) หรือหนังสือค้่าประกันของบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้่าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้่าประกันดังระบุในข้อ 1.7 (4) มาวางไว้ต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
หลักประกันแทนก็ได้
กรุงเทพมหานครจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้่าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผรู้ ับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
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13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 เงินค่าจ้างส่าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2555
การลงนามในสัญญาจะกระท่าได้ต่อเมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติเงินประจ่างวดแล้วเท่านั้น
ราคากลางของงาน ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร์ 41 (ซอยเนียมกล่่า) ในการประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,392,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
13.2 เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รบั จ้างและได้ตกลงจ้างตามการประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รบั จ้างจะต้องสัง่ หรือน่าสิ่งของมาเพือ่ งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องน่าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก่าหนด ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาซึ่งเป็นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือน่าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่
ผู้รบั จ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก
โดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นทีม่ ิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
13.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึง่ ได้ยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรุงเทพมหานคร
แล้วจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอ
ราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก่าหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้นกรุงเทพมหานครจะริบ
หลักประกันซองจ่านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทงิ้ งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
13.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึง่ กรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท่าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก่าหนดดังระบุในข้อ 7 กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้่าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็นผูท้ ิ้งงาน
ตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ
13.5 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิทจี่ ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก่าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส่านักงานกฎหมายและคดี
14. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.8 จะน่ามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้าง
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น
สูตรการปรับราคา (สูตร ค่า K) จะต้องคงทีท่ ี่ระดับทีก่ ่าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก่าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.8
15. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้มสี ิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ
นี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผผู้ ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมอื ช่างจากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒบิ ัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่าง
จ่านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
15.1 ช่างก่อสร้าง
15.2 ช่างประปาและสุขาภิบาล
15.3 ช่างอื่น ๆ ที่จ่าเป็นส่าหรับใช้ในงานนี้
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ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายและระเบียบได้ก่าหนดไว้
โดยเคร่งครัด
(นายนราธิป ภัทรวิมล)
ผู้อ่านวยการเขตคลองสามวา
วันที่..................................

