
 
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 

วาจางเหมารกัษาความปลอดภัยเขตการเดินรถที ่4 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

................................ 
1.ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 
 1.1 ความเปนมา  
     เขตการเดินรถที ่4 มีความจําเปนตองจางเหมารกัษาความปลอดภัย จํานวน 14 อัตรา ตอเน่ืองอกี 
1 ปเน่ืองจากมีพื้นที่และทรพัยสินที่ดูแลจาํนวนมาก 
        1.2 วัตถุประสงค 
              การวาจางยามรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพยใน
บริเวณอูคลองเตย และที่ทําการเขต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1, บริเวณอูสาธุประดิษฐ กลุมงานปฏิบัติการ
เดินรถ 2 บริเวณอูพระราม 9 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 4 โดยปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ช่ัง
โมงทุกวัน ตามแผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัย แนบทายน้ี 
             1.2.1 บรเิวณอูคลองเตย และที่ทําการเขต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 จํานวน 6 อัตรา 
             1.2.2 บรเิวณอูสาธุประดิษฐ กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 จํานวน 5 อัตรา 
 1.2.2 บริเวณอูพระราม 9 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3  จํานวน 3 อัตรา 
       1.3 คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
            1.3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส 
            1.3.2 ตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไม
เปนที่ไดรับผลของการสั่งการใหนิติบุคคลหรอืบคุคลอื่นเปนผูทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
            1.3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
            1.3.4 ตองไมเปนผูไดรบัเอกสทิธ์ิหรอืความคุมกนัซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งสละสทิธ์ิและความคุมกนัเชนวาน้ัน 
            1.3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
            1.3.6 บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญัญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรบั-รายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ 
            1.3.7 คูสัญญาตองรบัจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึง่มีมลูคา ไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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              1.3.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มีรายช่ือเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ีจากองคการ 
          1.4 คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย 
         1.4.1 ตองเปนเพศชาย ที่มีอายุต้ังแต 25 ป ถึง 55 ปบรบิูรณ 
                1.4.2 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.4.3 มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่มีอาชีพรกัษาความปลอดภัยโดยตรง 
 1.4.4 ไมมีโรคประจําตัวทีม่ีผลตอการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย 
 1.4.5 ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และทั่วไป 
 1.4.6 มีบัตรแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน หลกัฐาน
การศึกษาและอื่น ๆ 
 1.4.7 ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด และติดช่ือปายแสดง ช่ือ-นามสกุล 
พรอมทั้งหมายเลยประจําตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจงช่ือ-นามสกุล พรอมทั้ง
รูปถายใหผูวาจางทราบลวงหนา 
 1.4.8 ผูรบัจางเปนผูจดัหาเครือ่งมอืเครือ่งใชและอปุกรณในการปฏิบัติหนาที่ของลูกจาง
ประกอบดวย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-สงสื่อสาร บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และสมุด
รายงานรวมทั้งติดตูจัดเกบ็อุปกรณประจําตัวพนักงาน และอปุกรณบางอยางที่จําเปนตอการรักษาความ
ปลอดภัยดวย คาใชจายของผูรบัจางทัง้สิ้น 
 1.5 กําหนดเวลาปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
 1.5.1 บรเิวณอูคลองเตย และที่ทําการเขต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1  อัตราวาจางเหมายามรักษา
ความปลอดภัย จํานวน 6 อัตรา จัดยามรกัษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาทีเ่ปนผลัดติดตอกันตลอดวัน (24 
ช่ัวโมง) 

- ผลัด 1 ต้ังแตเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. จํานวน 3 อัตรา 
                     - ผลัด 2 ต้ังแตเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. จํานวน 3 อัตรา 
 1.5.2 บริเวณอูสาธุประดิษฐ กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 อัตราวาจางเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 5 อัตรา เขาปฏิบัติหนาที่เปนผลัดติดตอกนัตลอดวัน (24 ช่ัวโมง) 

- ผลัด 1 ต้ังแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน 2 อัตรา 
                     - ผลัด 2 ต้ังแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. จํานวน 3 อัตรา 
 1.5.3 บริเวณอูพระราม 9 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3  อัตราวาจางเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 3 อัตรา เขาปฏิบัติหนาที่เปนผลัดติดตอกนัตลอดวัน (24 ช่ัวโมง) 

- ผลัด 1 ต้ังแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน 1 อัตรา 
                     - ผลัด 2 ต้ังแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. จํานวน 2 อัตรา 
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             1.6 เง่ือนไขการวาจาง 
 1.6.1 แจงรายช่ือพรอมประวัติลกูจางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันลงนามใน
สัญญา และหากมีการเปลี่ยนตัวลกูจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกครั้ง 
 1.6.2 ตองใหลูกจางรักษาความปลอดภัยรับมอบหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยกอนเวลา
ปฏิบัติหนาที่อยางนอย 10 นาท ีเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรับ-สงหนาที่ โดยจะตองทําการจดแจงในสมุด
รายงานประจําวัน 
 1.6.3 ตองปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาโดยไมหลบั ไมด่ืมสรุา หรอืของมนึเมาอืน่ใดในขณะปฏิบัติหนาที ่
 1.6.4 ตองตอกบัตรเขา-ออกทุกครั้งเมื่อมาปฏิบัติงาน พรอมทั้งลงช่ือทุกครั้ง โดยผูรบัจางเปนผูจดัหา
บัตรและลงใบลงช่ือในการปฏิบัติงาน 
 1.6.5 ตองปฏิบัติตามขอบงัคับ ระเบียบ และคําสัง่ของผูวาจางที่เกี่ยวกบัการรักษาความปลอดภัย 
โดยเครงครัด 
 1.6.6 ตองปฏิบัติหนาที่ตรวจตราการนําทรัพยสินอื่นใดของผูวาจางหรือของพนักงานของผูวาจาง
หรือของบุคคลอื่นที่นําเขาออกในบริเวณที่รบัผิดชอบรกัษาความปลอดภัยน้ันตลอดวัน (ย่ีสิบสี่ช่ัวโมง) 
 1.6.7 การดูแลรกัษาความปลอดภัย ครอบคลุมบรเิวณพื้นทีอู่ทั้งหมด 
 1.6.8 ผูรับจางไมมีสิทธิจัดลูกจางคนหน่ึงคนใดเขาปฏิบัติงานเกินกวา 1 ผลัด กรณีผูรับจางเขา
ปฏิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ตอที่อูอื่น ในสัญญาที่ทํากับผูวาจาง หรือกรณีที่ลูกจางรักษา
ความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่ไมครบจํานวน ในผลัดใด หรือขาดจํานวนไปในระหวางผลัด และผูรับจางไมสงลูกจาง
รักษาความปลอดภัยเขาทดแทน ผูวาจางจะไมชําระคาจางใหแกผูรับจางในผลัดที่ไดปฏิบัติงานเกินกวา 1 ผลัด หรือ
สงลูกจางรักษาความปลอดภัยไมครบจํานวนและผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับในอัตราคนละ..............บาทตอ
ผลัด โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย 
 1.6.9 กรณีที่ผูวาจางเห็นวาลูกจางรักษาความปลอดภัยผูใดไมเหมาะสมดวยประการใดๆ ที่จะ
ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย เมื่อผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางตองนําลูกจางรักษาความ
ปลอดภัยคนใหมเขาเปลี่ยนทดแทนภายใน 24 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจางรักษา
ความปลอดภัยคนที่ผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมน้ันเขาปฏิบัติหนาที่อีกตลอดอายุสัญญา ถาผูรับจางไม
ดําเนินการเปลี่ยนตัวลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนําลูกจางรักษาความ
ปลอดภัยคนที่ผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมน้ันเขาปฏิบัติหนาที่อีก ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายคน
ที่ยังไมเปลี่ยนตัวคนละ 500.-บาทตอผลัดหรือปรับเปนรายคนรายครั้งที่นําลูกจางเขาปฏิบัติหนาที่อีก คนละ
ครั้งละ 500.-บาทตอผลัด และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย 
 1.6.10 กรณีทีผู่รบัจางปฏิบัติผิดสัญญาในขอ 1.6.8, 1.6.9 อยูเนืองๆ ผูวาจางมสีทิธิบอกเลกิ
สัญญาได 
           1.7 ระยะเวลาการดําเนินการ 
                การวาจางยามรักษาความปลอดภัยมีกําหนดระยะ 1 ป ต้ังแตวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ถึงวันที ่
15สิงหาคม 2559 
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1.8 วงเงินในการจัดหา 
 งบประมาณในการวาจางรักษาความปลอดภัยบริเวณอูคลองเตย และที่ทําการเขต กลุมงาน
ปฏิบัติการเดินรถ 1 จํานวน 6 อัตรา ในอัตราคาจาง อัตราละ 15,370. -บาทตอเดือน รวมเปนเงิน 1,106,640.-
บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 77,464.80.-บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,184,104.80 บาท , บริเวณอูสาธุประดิษฐ กลุมงาน
ปฏิบัติการเดินรถ 2 จํานวน 5 อัตรา ในอัตราคาจางอัตราละ 15,600.-บาท รวมเปนเงิน 936,000.-บาท 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 65,520.-บาท รวมเปนเงินทัง้สิ้น 1,001,520.-บาท , บริเวณอูสาธุประดิษฐ กลุมงานปฏิบัติการ
เดินรถ 2 จํานวน 3 อัตรา ในอัตราคาจางอัตราละ 15,900.-บาท รวมเปนเงิน 572,400.-บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 
40,068.-บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 612,468.-บาท จํานวน 3 อูรวม เปนเงินท้ังสิ้น 2,798,092.80 บาท รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้ง
ละ 5,000 บาท จากราคาสงูสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้ง
ละไมนอยกวา 5,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


8 
 

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
เลขที่   13 /2558 

เรื่อง    ประกวดราคาวาจางเหมาการรกัษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที ่4 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

…………................... 
 

     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรกัษาความ
ปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 จํานวน 14 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังน้ี 

   1. บริเวณอูคลองเตย และที่ทําการเขต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 จํานวน 6 อัตรา 
                     2. บริเวณอูสาธุประดิษฐ กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 จํานวน 5 อัตรา 
  3. บริเวณอูพระราม 9 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3  จํานวน 3 อัตรา 

 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน  140,000.- บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นบาท
ถวน)  
       1.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี  
              1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรบัจางงานทีป่ระกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส 

          1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ 
และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรอืบุคคลอื่นเปนผู  ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
     1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม          
             1.4 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกนัซึง่อาจปฏิเสธไม
ยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสัง่ใหสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวาน้ัน  
   1.5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  
            1.6 บุคคลหรอืนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสญัญากบัหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจดัซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับ-รายจายหรือแสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
            1.7 คูสัญญาตองรบัจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการรบัจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีลูคา
ไมเกินสามหมื่นบาท  คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

ทั้งน้ี..................... 
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    1.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้งตนในการจางขององคการ   
       1.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มรีายช่ือเปนผูซือ้เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครัง้น้ีจากองคการ 

 
      2. วัน  เวลา สถานท่ีในการยื่นเอกสาร 

 กําหนดย่ืนเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี 19 สิงหาคม 
2558 ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น.    ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  ณ  หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่   131  ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  กําหนดเสนอ
ราคาในวันที ่20 สิงหาคม 2558 ต้ังแตเวลา 10.30 น เปนตนไป                                         

        ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา  ชุดละ    
300.- บาท (สามรอยบาทถวน)  ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่  ไดที่  กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ  ฝายบริหาร 
องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ  ช้ัน 2 อาคารเลขที่  131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  ต้ังแต
วันท่ี  4  สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาทําการ  ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  
15.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท  0-2246-0974  หรือ  www.bmta.co.th.  ในวันและเวลาราชการ  

                          ประกาศ   ณ   วันที่ 4 สิงหาคม 2558                                
                        (ลงช่ือ)          ปราณี  ศุกระศร 
                     

(นางปราณี  ศุกระศร) 
กรรมการบรหิารกจิการองคการ รกัษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
 

ฝายบริหาร  
สํานักบริการและจัดซื้อ 
กลุมงานจัดซือ้ 
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี  13 /2558 
 การจางเหมาการรักษาความปลอดภัย  เขตการเดินรถท่ี 4 

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 ลงวันท่ี  4 สิงหาคม 2558 

….................................. 
            องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมา
การรักษาความปลอดภัย บริเวณอูคลองเตย และที่ทําการเขต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1,บริเวณอูสาธุประดิษฐ 
กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 , บริเวณอูพระราม 9 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3  เขตการเดินรถที ่4 ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 
                1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
                1.1 รูปแบบและรายการละเอียด  (เอกสารแนบ 1,2)  
                1.2   แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                      1.3   หนังสือแสดงเงือ่นไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
               1.4   แบบสญัญาจาง 

1.5  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                    (1) หลกัประกันซอง 
                    (2) หลกัประกันสัญญา 
                1.6  บทนิยาม 
                   (1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกนั 
                         (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                1.7 แบบบญัชีเอกสาร 
                   (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
                    (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
 2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
    2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

   2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                   2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกนักบัผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
   2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกนัซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทยศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกนัเชนวาน้ัน  
 

/2.5 บุคคล.............. 
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   2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ-รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  
  2.6 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท  คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
  2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ 
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ   
   2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มรีายช่ือเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ีจากองคการ 
                   3. หลักฐานการเสนอราคา                               
       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 
                      3.1 สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
         (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
     (ก)  หางหุนสวนสามญัหรอืหางหุนสวนจํากัด  ใหย่ืนสาํเนาหนังสอืรบัรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจดัการ ผูมอีํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
       (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสาํเนาหนังสือรบัรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสอืบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม และบญัชีผูถือหุน
รายใหญ  พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง  
                     (2)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถาม)ี  สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
                             (3)   ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให
ย่ืนสําเนาสญัญาของการเขารวมคา สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีทีผู่รวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาทีม่ิใชสญัชาติไทย กใ็หย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบคุคลใหย่ืนเอกสารตามทีร่ะบุไวใน (1)
           (4)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี  
                          (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดย่ืน ตามแบบในขอ 1.7 (1) 
  3.2 สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  
      (1)  หนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส  โดยตองลง
นามพรอมประทบัตรา (ถามี)  จํานวน 3 ชุด 
           (2)  หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบคุคลอื่นทาํการแทน 
                          (3)   หลักประกันซอง ตามขอ 5 
      (4)   แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส 
                           (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดย่ืน ตามแบบในขอ   1.7 (2) 
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4. การเสนอราคา 
                   4.1  ผูเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ีโดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน  
                   4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน  นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมีสทิธิเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได        
       4.3  กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส    
       4.4  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ   โดยระบุไวที่หนาซองวา   “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 13/2558”ย่ืนตอคณะกรรมการประกวดราคา
ตามโครงการ  ในวันท่ี 19 สิงหาคม ต้ังแตเวลา  09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับ
ซองประกวดราคา  ณ.หองประชุม  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขที่ 131  ถนนเทียมรวมมิตร  เขต
หวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
  เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  
   คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเสนอราคาแตละรายวาเปน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูเสนอราคารับทราบแลว  ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 
                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม 
ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา   
และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
   ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผู เสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ
ผูใหบรกิารตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรอืเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่
ไมผานคุณสมบัติอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ ผูอํานวยการ ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอน
ที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเหน็วากระบวนการเสนอราคาจะ
ไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงให
ผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ  
     คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสทิธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ  
                     4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสทิธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 
                        (1) ปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางดวยวิธี การทาง
อิเลก็ทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกบัซองขอเสนอทางเทคนิค  
  (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส  จะตองเริ่มตนท่ี
ราคา 2,798,092.80 บาท (สองลานเจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันเกาสิบสองบาทแปดสิบสตางค) รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม                            
       (3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถาม)ี รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว                                                                   
       (4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรอืผูแทนจะตองมาลงทะเบยีนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด 
                      (5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
  (6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid)  ไมนอยกวาครั้งละ  5,000.-บาท   จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา  5,000.- บาท  จาก
ราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 
       (7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
       (8)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา  ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา   
                       (9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันท่ี 28 สิงหาคม 2558ต้ังแตเวลา 10.30
น. เปนตนไป  ทั้งน้ีจะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)  ใหทราบตอไป 
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  (10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต  www.gprocurement.go.th   และผูมีสิทธิเสนอ
ราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส    
                     5. หลักประกันซอง 
        ผู เสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน 
140,000.- บาท   (หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน  ต้ังแตวันย่ืน
ซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใชอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี                     
       5.1  เงินสด 
                    5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)                           
                   5.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการคํ้าประกันไมนอยกวา  180 วัน 
ตามแบบหนังสือ  คํ้าประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)  
    5.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียน
ช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.5 (1) 
              5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย    
                 หลักประกันซองตามขอน้ีองคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคา
ตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
             การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
 

  6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
    6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพจิารณาตัดสนิดวย
ราคาตํ่าสุด 
      6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง ตาม
ขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสาํคัญ  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ เทาน้ัน  
      6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี  ดังตอไปน้ี 
         (1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบญัชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส ขององคการ                                      
    (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่นไข ที่กาํหนดในเอกสารการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอเิล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมผีลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
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      6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือองคการมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม  หรือไมถูกตอง   
  6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิทีจ่ะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาทีเ่สนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลอืกจางในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลกิการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี  
เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสนิขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมสีิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส และลงโทษผูมสีิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมสีิทธิเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็าม หากมเีหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสจุรติ เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอืน่มาเสนอราคาแทน เปนตน  
               ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได  คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเช่ือไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน           
      6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลอืกเปนผูมสีิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผู
มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเลก็ทรอนิกส หรอืเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน  
  

 7.  การทําสัญญาจาง 
                     ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส จะตองทําสญัญาจาง ตามแบบสญัญา
จางดังระบุ ไวในขอ 1.5  กบัองคการภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลกัประกันสญัญาใน
วันทําสญัญาเปนจํานวนเงนิไมนอยกวารอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส  
ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทาํสญัญา โดยใชหลักประกนัอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
     7.1  เงินสด 
                    7.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ  (แคชเชียรเช็ค)                           
                    7.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการคํ้าประกัน  ตามแบบหนังสือคํ้า
ประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2)  
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     7.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกจิคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.5 (2) 
  7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกนัน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

           8. อัตราคาปรับ  
              คาปรับตามสัญญาจาง ขอ 7 จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด โดยจะหักจากคาจาง
ตามสัญญาจาง 
 

  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ                
                   9.1 เมื่อองคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
   (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน  7 
วัน นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย เรืออื่นได 
   (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น  
                           (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
    9.2  ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอองคการแลว จะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ  4.5 (4) (5) (6) และ (7) 
มิฉะน้ันองคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ  2.5 ของวงเงินท่ีจัดหา และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม        
    9.3  ผูมสีิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะรบิหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า
ประกันซองทันท ีและอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสยีหายอื่น ๆ (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบขององคการ                 
                        9.4  องคการสงวนสทิธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรอืขอกําหนดในแบบสญัญา และ
เอกสารอื่นๆ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสงูสุด (ถาม)ี               
                

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมใชงานกอสราง 

1.ชื่อโครงการประกาศประกวดราคาจางเหมารักษาความปลอดภัย  เขตการเดินรถท่ี 4  
    /หนวยงานเจาของโครงการ  เขตการเดินรถท่ี 4 กลุมงานปฏบิัติการเดินรถ 1,2,3  
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 3,077,902.08.-บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม   
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  (ราคาอางอิง) 12 มิถุนายน 2558 เปนเงิน 2,798,092.80 
รวมภาษีมูลคาเพ่ิม   
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  
    4.1 ใชราคากลางท่ีเคยจางคร้ังสดุทายภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสญัญาเลขท่ี จ.74/2557 
ลงวันท่ี 7 สงิหาคม  2557, ตามสัญญาเลขท่ี จ.71/2557 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557,ตามสัญญาเลข 
ท่ี จ.70/2557 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557  
          

5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     5.1 นางสาวสุวรรณี  ลีลาธนาวิทย               ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถท่ี 4 
     5.2 นายวิโรจน  อํานวยกิจ                        หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถท่ี 4 
     5.3 นายวิรัตน  สาขาว                             หัวหนากลุมงานปฏบิัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 4  
     5.4 นายตันติกร     จันทรโพธ์ิ                    หัวหนากลุมงานปฏบิัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถท่ี 4  
     5.5 นายเทียบ  เขยีวเข็ม                           หัวหนากลุมงานปฏบิัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถท่ี 4 
     5.6 นายสมศกัดิ ์ นาคะปกษิราช                 นิติกร 5 กลุมงานนิติกรรม สาํนักกฎหมาย 
     5.7 นางศิริวรรณ  บัวทอง                       เจาหนาท่ีพัสดุ 4 กลุมงานจัดซ้ือ สาํนักบริการและจัดซ้ือ      
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