
 
 

 
 
 
 

 ประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง   ประมลูจ้างเหมางานปรบัปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

 
 
   กรุงเทพมหานคร   มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย  ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้.- 
     ตามแบบ ขคล.๙/๒๕๖๐ 
     ๑. ปรับปรุงห้องน้้านกัเรียน  จ้านวน  ๑  รายการ 
     ๒. ปรับปรุงโรงอาหาร   จ้านวน  ๑  รายการ 
     ๓. ปรับปรุงอาคารเรียน  ๑  จ้านวน  ๑  รายการ 
     ๔. ติดตั้งอ่างล้างจาน ๓ หลุม  จ้านวน  ๒  ชุด    
  

   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี ้
   ๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ดังกล่าว 

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช้ือผู้ทิง้งานของทางราชการและได้แจง้เวียนช่ือแล้ว   หรือไม ่
เป็นผู้ที่ได้รบัผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

๓. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผูป้ระสงค์  จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพ 
มหานคร และ/หรือ ต้องไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร์่วมกันกบัผูใ้ห้บรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส์ ณ  วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ครั้งนี้  

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งใหส้ละสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
            ๕.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ที่ ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานคร  ในประเภท.....งานอาคาร.....ช้ันที่.....๑,๒,๓ และชั้นท่ี ๔......ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการจดทะเบียน  เป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕  ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผู้ถูก
จ้ากัดสิทธิโดยกรุงเทพมหานคร   หรือหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ  จนถึงวันออกประกาศประมูลจ้าง    
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
             ๖.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรประจ้าและสถาปนิกต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างไว้กับกรุงเทพมหานครท้าหน้าที่
รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมูลและได้เข้าท้าสัญญากับกรุงเทพมหานครแล้ว จะต้องส่งส้าเนาหลักฐาน
การหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรประจ้าและสถาปนิก ตามประเภทงานดังกล่าวทุก ๆ  เดือนด้วย 
            /-๒ 
 
 
 
 



                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารการประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เลขที่ ขคล.๙/๒๕๖๐ 
การจ้างเหมางานปรบัปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย 

ตามประกาศกรงุเทพมหานคร 
ลงวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 
  
 กรุงเทพมหานคร  มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย  ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   ของส้านักงานเขตคลองเตย    โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดและข้อก้าหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนกิส์ 
๑.๑   แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมลูจ้างด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์  (แบบ กวอ.๐๐๙-๒) 

      ๑.๓  แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 
           ๑.๔  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์  (แบบ กวอ.๐๑๑) 

๑.๕  แบบสัญญาจ้าง 
๑.๖  แบบหนังสือค้้าประกัน 
   (๑)  หลักประกันซอง 
       (๒)  หลักประกันสัญญา 
       (๓)  หลักประกันการรบัเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
       (๔)  หลักประกันผลงาน 
๑.๗  สตูรการปรบัราคา 
๑.๘  บทนิยาม 
        (๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
        (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

     ๑.๙   แบบบัญชีเอกสาร 
        (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
        (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
๑.๑๐ รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)  

(รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผย    เพื่อให้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมลูได้
เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 

๑.๑๑ แบบแผนด้าเนินงาน (กรณีวงเงินเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) 
                     /-๒ 
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๒. คณุสมบตัิของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
๒.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างงานทีป่ระมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

๒.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มปีระโยชน์ร่วมกันกับผู้ใหบ้ริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์  ณ   วันประกาศประมลูจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 
๑.๘ 

๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสทิธ์ิหรอืความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้นกันเช่นว่าน้ัน 
               ๒.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานคร  ในประเภท....งานอาคาร....ช้ันที่.....๑,๒,๓ และชั้นท่ี ๔......ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผู้ถูก
จ้ากัดสิทธิโดยกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจอื่นๆ จนถึงวันออกประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
               ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมวิีศวกรประจ้าและสถาปนิก  ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างไว้กับกรุงเทพมหานครท้าหน้าที่
รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมูล  และได้เข้าท้าสัญญากับกรุงเทพมหานครแล้ว จะต้องส่งส้าเนา
หลักฐานการหักภาษีเงินเดือน  ณ  ที่จ่ายของวิศวกรประจ้าและสถาปนิก  ตามประเภทงานดังกล่าวทุก ๆ  
เดือนด้วย 
      ๒.๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ  

  ๒.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ   ซึ่งได้ด้าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง    
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์  (e-Government Procurement : e-GP)   ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
               ๒.๙  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่  การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ๒.๑๐ เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว  คู่สัญญาต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ 
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท้าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๕๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด 
                                 /-๓ 
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๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๓.๑   ส่วนท่ี  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
 (๑)   ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิตบิุคคล 
       (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด   ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
          (ข)  บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด   ให้ยื่นส้าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติ 

บุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี)  และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส้าเนาถูกตอ้ง 
                     (๒)   ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น 
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตร
ประจ้าประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                     (๓)   ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์ จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วม
ค้าให้ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส้าเนาบัตรประจา้ตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า   และในกรณีที่ผู้เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑)  
                     (๔)   ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทซึ่งอายุไม่เกิน  ๑  ปี  และส้าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)   พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                     (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยืน่ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) 
                     ๓.๒  ส่วนท่ี ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                    (๑)   หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจา้งโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    โดย
ต้องลงนามพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ตามแบบ กวอ.๐๑๑  (ภาคผนวก ๒๓) 

(๒)  หนังสือมอบอ้านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย    ในกรณีทีผู่้ประสงค์จะเสนอราคา 
มอบอ้านาจใหบุ้คคลอื่นท้าการแทน 
 (๓)  หลักประกันซอง  ตามข้อ ๕ 
 (๔)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
 (๕)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (แบบ กวอ.๐๐๙-๒) 
 (๖)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) 
 (๗)  จะต้องแนบหนังสือรบัรองของวิศวกรและสถาปนิก ว่าเป็นผู้รบัผดิชอบงานวิศวกรรมของ
บริษัท ห้าง ร้าน  และใบอนุญาตควบคุมประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปนิก ใบอนุญาตต้องไม่ขาดอายุและ
วิศวกรรมผู้นั้นต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(๘) หลักฐานการจ่ายเงนิเดือนวิศวกรและสถาปนิก  โดยแนบส้าเนาการยื่นแบบแสดงรายการ  
หักภาษี  ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด.๑) พรอ้มหลักฐานการรับเงนิภาษีดังกล่าว จากสรรพากรเขตของเดือนก่อนหน้า
เดือนที่มกีารประมูลงานจ้าง 
                     (๙)  หลักฐานการจดทะเบียนเป็นผูร้ับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร 
 (๑๐)  แบบแผนด้าเนินงาน (กรณีวงเงินเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) 
                                  /-๔ 
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 ๔.  การเสนอราคา 
  ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความใหถู้กต้องครบถ้วน  รวมทั้งลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน 
  ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
  ๔.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...๑๒๐.....วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก้าหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  ๔.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  จะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจา้งให้แลว้
เสร็จไม่เกิน...๑๒๐.....วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจา้ง   หรือวันที่ได้รับหนังสือแจง้จากกรงุเทพมหานคร
ให้เริ่มท้างาน  
  ๔.๕  ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสียก่อน ที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                   ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง 
ถึงประธานคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า 
“เอกสารประมูลจ้างตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ขคล.๙/๒๕๖๐” ยื่นต่อ
คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ ในวันที่...๖ มกราคม  ๒๕๖๐........
ตั้งแต่เวลา......๐๙.๐๐.....น. ถึงเวลา.....๑๕.๐๐......น. ณ ฝ่ายโยธา ชั้น 4 อาคารส านักงานเขตคลองเตย....... 
                   เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์  จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา   ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑.๘ (๑)  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒  และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า   ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มี
การเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท้าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๘ (๒)  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และกรุงเทพมหานคร
จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
                       /-๕ 
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 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผา่นการคัดเลือกเบือ้งต้น    เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่าง   ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา
พัสดุภายใน ๓ วันท้าการ  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้เสนอราคาต้่าสุดเท่ากันหลายราย    จนไม่อาจช้ีขาดไดร้ะบบจะขยายเวลา
ออกไปอีก ๓ นาทีโดยอัตโนมัติ  และเมื่อครบก้าหนดแล้ว หากยังไม่อาจช้ีขาดได้ ระบบจะขยายเวลาอัตโนมัติ
ไปอีกครั้งละ ๓ นาที จนกว่าจะมีผู้เสนอราคาต้่าสุดเพียงรายเดียว 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่ากระบวนการเสนอ
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
ก้าหนดไว้  คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาโดยมิให้
ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ด้าเนิน
กระบวนการเสนอราคาต่อไป  จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคา  ที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ
ด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และก้าหนดวันเวลาและสถานที่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่โดยจะแจ้งให้ผู้
มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สงวนสิทธิในการตัดสินใจด้าเนินการใดๆ 
ระหว่างการประมูลฯ  เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร 
 ๔.๗   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีม่ีสทิธิได้รับการคัดเลือกใหเ้ข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี ้
                       (๑)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง   โดยการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
         (๒)   ราคาสูงสุดของการประมูลจ้ างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จะต้อง เริ่มต้นที่ 
๓,๑๐๖,๐๐๐.-บาท  (สามล้านหน่ึงแสนหกพันบาทถ้วน)  
         (๓)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
         (๔)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียน    เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานที่ทีก่้าหนด 
         (๕)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนทีม่าลงทะเบียนแลว้  ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
     (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่  LOG IN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคาโดยราคา
ที่เสนอในการประมลูจา้งด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส ์จะต้องต่้ากว่าราคาสูงสุดในการประมูลฯและจะต้องเสนอลด
ราคาข้ันต้่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๖,๐๐๐.-บาท จากราคาสูงสุดในการประมลูฯและการเสนอลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ๖,๐๐๐.-บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  
               /-๖ 
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        (๗)  ห้ามผู้มสีิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา   และเมื่อการประมลูฯเสรจ็สิ้นแล้ว  จะต้อง 
ลงลายมือช่ือยืนยันราคาในแบบ กวอ.๐๐๗ ต่อประธานคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่
ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
        (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รบัคัดเลอืกใหเ้ป็นผู้ชนะการเสนอราคา   ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการจัดประมูลฯ  ของผู้ให้บริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
       (๙)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่........๑๙  มกราคม  ๒๕๖๐.............
ตั้งแต่เวลา......๑๓.๔๕....................น.  เป็นต้นไป  ทั้งนี ้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน  เวลา  และสถานที่
เสนอราคา (แบบ กวอ.๐๔)   ให้ทราบต่อไป                          
                    (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบ และวิธีการเสนอราคาของ 
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์   www.gprocurement.go.th    และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องท้าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก้าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซด์ของผู้ใหบ้รกิารตลาดกลาง 
อิเลก็ทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
  ๕.  หลักประกันซอง 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้าน
เทคนิคจ้านวน  ๑๕๕,๓๐๐.-บาท  (หน่ึงแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาค้้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑  เงินสด 
   ๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร  (ส้านักงานเขตคลองเตย)  โดยเป็นเช็คลง
วันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ 
   ๕.๓  หนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ 
(๑)   
   ๕.๔  หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์    หรือบรรษัทเงินทุน 
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
   ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อนี้ กรงุเทพมหานครจะคืนให้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา หรือผู้ค้้าประกัน 
ภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มสีิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 
ซึ่งเสนอราคาต้่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสญัญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสทิธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
   การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย  
  ๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

 ๖.๑  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินด้วย 
........................(ราคารวม)........................................... 

           /-๗ 
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๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐาน

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการด้าเนินการประมลูด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกสจ์ะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
                     ๖.๓  กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้.- 
            (๑)  ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 
            (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ  หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น 
                     ๖.๔ ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญาคณะกรรมการ 
ด้าเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาช้ีแจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอืน่ใดที่เกีย่วข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  กรุงเทพมหานครมสีิทธิ
ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
       ๖.๕  กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต้่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด  ผู้
ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะ
พิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่
สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
       ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่้าสุดเสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการด้าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานครจะให้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาน้ัน  ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เช่ือได้ว่า  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด้าเนินงานตาม
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสใ์ห้เสรจ็สมบรูณ์ หากค้าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรุงเทพมหานคร มีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
                     ๖.๖   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ 
วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ กรุงเทพมหานครมีอ้านาจที่จะตัดรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
               /-๘ 
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  ๗.  การท าสญัญาจ้าง 
                          ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (ผู้รับจ้าง)  จะต้องส่งใบปริมาณงานและ
ราคาตามข้อ ๑.๓ ที่ได้กรอกตัวเลขการค้านวณตามบัญชีปรมิาณงานดังกลา่วแล้ว ทั้งนี้ยอดตัวเลขราคารวมต้อง
ตรงกับราคาที่ยืนยันครั้งสุดท้ายและท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๕ กับกรุงเทพมหานคร
ภายใน......๗....วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ...
๕....ของราคาค่าจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้หน่วยงานยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้.- 
       ๗.๑  เงินสด 
       ๗.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร (ส้านักงานเขตคลองเตย)   โดยเป็นเช็ค
ลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ 
       ๗.๓  หนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกัน   ดังระบุในข้อ  
๑.๖ (๒)  
       ๗.๔ หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรื อบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบ
ธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว 
โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
       ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
           หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘.   ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
      กรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้.- 
      งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐๐ ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
๙.  อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗  จะก้าหนดในอัตราร้อยละ....๐.๑๐.....ของค่าจ้าง

ตามสัญญาต่อวัน 
๑๐.  การรบัประกันความช ารุดบกพรอ่ง 
 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท้า

สัญญาจ้าง  ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.......๒....ปี.....-...เดือน  นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบงานโดย
ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.......วัน นับถัดจากวันที่ได้รับความช้ารุด
บกพร่อง 

           /-๙ 
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๑๑.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ... ....-....ของ

ราคาค่าจ้างทั้งหมด   แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือค้้า
ประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้
แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๓)  
ให้แก่กรุงเทพมหานครก่อนการรับช้าระเงินล่วงหน้านั้น และกรุงเทพมหานครจะจ่ายให้เมื่อผู้ชนะการประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้าเนินการดังต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
  ๑๑.๑  ปลูกสร้างอาคารส้านักงานช่ัวคราว   มีเครื่องอ้านวยความสะดวกพร้อมที่จะ
เข้า ท้างานได้ 
  ๑๑.๒  จัดเตรียมสิ่งป้องกันมลภาวะที่เหมาะสมในจ้านวนทีเ่พียงพอ 
  ๑๑.๓  จัดท้าและติดตั้งป้ายประกาศและป้ายแนะน้าในการด้าเนินการกอ่สร้าง ผูร้ับผิด  
ชอบในการก่อสร้างป้ายเตือนเครื่องหมายและสญัญาณต่าง ๆ  ต้องมีเพียงพอและมสี้ารองอีก 1 ชุด    เพื่อใช้ใน 
ในการป้องกันอันตรายทั้งกลางวันและกลางคืน 

๑๒.  การหักเงนิประกันผลงาน 
 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด  กรุงเทพมหานครจะหักเงนิจ้านวนร้อยละ ๑๐  ของเงินที่ต้อง

จ่ายในงวดน้ันเพื่อเป็นประกนัผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่้ากว่า ๖ เดือน  (ส้า 
หรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)  หรือของค่าจ้างทั้งหมด (ส้าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)  รับจ้างมีสิทธิที่
จะขอเงินประกันผลงานคืน    โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้้าประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารรายใน
ประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๔)   หรือหนังสือค้้าประกันของบรษัิทเงนิทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรพัย์ หรือบรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว    โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๔)  มาวางไว้
ต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
             กรุงเทพมหานครจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้้าประกันของธนาคาร
ดังกล่าว  ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

๑๓.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
๑๓.๑   เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๐ แผน 

งานบริหารการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าท่ีดินฯ) 
การลงนามในสัญญา  จะกระท้าได้ต่อเมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง จากประมาณ

ประจ้าปี ๒๕๖๐  แผนงานบริหารการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) 
                 /-๑๐

  
 
 



 
 

                                  - ๑๐ - 
         
      ราคากลางของงานปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๑๐๖,๐๐๐.-บาท  (สามล้านหน่ึงแสนหกพันบาทถ้วน) 
                     ๑๓.๒  เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตก
ลงจ้างตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนดผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

(๑)   แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                     (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น 
                     (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑)  หรือ  (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
       ๑๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งได้ยื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ต่อกรุงเทพมหานครแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯมิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
มิฉะนั้น กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซองจ้านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
        ๑๓.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรุงเทพมหานครจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ 

  ๑๓.๕  กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานกฎหมายและคดี 
       ๑๔.  การปรบัราคาค่างานก่อสร้าง 

   การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบใุนข้อ ๑.๗   จะน้ามาใช้ใน    
กรณีที่ค่างานกอ่สร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน  โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุไว้ในข้อ ๑.๗  

                  /-๑๑ 
 
 



 


