ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
วาจางเหมารักษาความปลอดภัยเขตการเดินรถที่ 4
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
................................
1.ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
1.1 ความเปนมา
เขตการเดินรถที่ 4 มีความจําเปนตองจางเหมารักษาความปลอดภัย จํานวน 14 อัตรา ตอเนื่องอีก
1 ปเนือ่ งจากมีพื้นที่และทรัพยสินที่ดูแลจํานวนมาก
1.2 วัตถุประสงค
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพยใน
บริเวณอูคลองเตย และที่ทําการเขต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1, บริเวณอูสาธุประดิษฐ กลุมงานปฏิบัติการ
เดินรถ 2 บริเวณอูพระราม 9 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 4 โดยปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ชั่ง
โมงทุกวัน ตามแผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัย แนบทายนี้
1.2.1 บริเวณอูคลองเตย และที่ทําการเขต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 จํานวน 6 อัตรา
1.2.2 บริเวณอูสาธุประดิษฐ กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 จํานวน 5 อัตรา
1.2.2 บริเวณอูพระราม 9 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 จํานวน 3 อัตรา
1.3 คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
1.3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3.2 ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม
เปนที่ไดรับผลของการสั่งการใหนิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
1.3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.3.4 ตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.3.6 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.3.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึง่ มีมลู คา ไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
/ทั้งนี้................
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1.3.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
1.4 คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย
1.4.1 ตองเปนเพศชาย ที่มีอายุตั้งแต 25 ป ถึง 55 ปบริบูรณ
1.4.2 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัยโดยตรง
1.4.4 ไมมีโรคประจําตัวทีม่ ีผลตอการปฏิบัตงิ านรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย
1.4.5 ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และทั่วไป
1.4.6 มีบัตรแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน หลักฐาน
การศึกษาและอื่น ๆ
1.4.7 ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด และติดชื่อปายแสดง ชื่อ -นามสกุล
พรอมทั้งหมายเลยประจําตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจงชื่อ -นามสกุล พรอมทั้ง
รูปถายใหผูวาจางทราบลวงหนา
1.4.8 ผูรบั จางเปนผูจดั หาเครือ่ งมือเครือ่ งใชและอุปกรณในการปฏิบัตหิ นาที่ของลูกจาง
ประกอบดวย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-สงสื่อสาร บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และสมุด
รายงานรวมทั้งติดตูจัดเก็บอุปกรณประจําตัวพนักงาน และอุปกรณบางอยางที่จําเปนตอการรักษาความ
ปลอดภัยดวย คาใชจายของผูรบั จางทัง้ สิ้น
1.5 กําหนดเวลาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย
1.5.1 บริเวณอูคลองเตย และที่ทําการเขต กลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 1 อัตราวาจางเหมายามรักษา
ความปลอดภัย จํานวน 6 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัตหิ นาทีเ่ ปนผลัดติดตอกันตลอดวัน (24
ชั่วโมง)
- ผลัด 1 ตั้งแตเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. จํานวน 3 อัตรา
- ผลัด 2 ตั้งแตเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. จํานวน 3 อัตรา
1.5.2 บริเวณอูสาธุประดิษฐ กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 อัตราวาจางเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 5 อัตรา เขาปฏิบัติหนาที่เปนผลัดติดตอกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
- ผลัด 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน 2 อัตรา
- ผลัด 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. จํานวน 3 อัตรา
1.5.3 บริเวณอูพระราม 9 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 อัตราวาจางเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 3 อัตรา เขาปฏิบัติหนาที่เปนผลัดติดตอกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
- ผลัด 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน 1 อัตรา
- ผลัด 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. จํานวน 2 อัตรา
/1.6 เงื่อนไข............
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1.6 เงื่อนไขการวาจาง
1.6.1 แจงรายชื่อพรอมประวัติลกู จางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันลงนามใน
สัญญา และหากมีการเปลี่ยนตัวลูกจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกครั้ง
1.6.2 ตองใหลูกจางรักษาความปลอดภัยรับมอบหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยกอนเวลา
ปฏิบัติหนาที่อยางนอย 10 นาที เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรับ-สงหนาที่ โดยจะตองทําการจดแจงในสมุด
รายงานประจําวัน
1.6.3 ตองปฏิบัตหิ นาที่ตลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอืน่ ใดในขณะปฏิบัตหิ นาที่
1.6.4 ตองตอกบัตรเขา-ออกทุกครั้งเมื่อมาปฏิบัติงาน พรอมทั้งลงชื่อทุกครั้ง โดยผูรบั จางเปนผูจ ดั หา
บัตรและลงใบลงชื่อในการปฏิบัติงาน
1.6.5 ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําสัง่ ของผูวาจางที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
โดยเครงครัด
1.6.6 ตองปฏิบัติหนาที่ตรวจตราการนําทรัพยสินอื่นใดของผูวาจางหรือของพนักงานของผูวาจาง
หรือของบุคคลอื่นที่นําเขาออกในบริเวณที่รบั ผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน (ยี่สิบสี่ชั่วโมง)
1.6.7 การดูแลรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมบริเวณพื้นทีอ่ ูทั้งหมด
1.6.8 ผูรับจางไมมีสิทธิจัดลูกจางคนหนึ่งคนใดเขาปฏิบัติงานเกินกวา 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 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจางรักษา
ความปลอดภัยคนที่ผูวาจางเห็นวาไมเ หมาะสมนั้นเขาปฏิบัติห นาที่อีก ตลอดอายุสัญ ญา ถาผูรับ จางไม
ดําเนินการเปลี่ยนตัวลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนําลูกจางรักษาความ
ปลอดภัยคนที่ผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาที่อีก ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับ เปนรายคน
ที่ยังไมเปลี่ยนตัวคนละ 500.-บาทตอผลัดหรือปรับเปนรายคนรายครั้งที่นําลูกจางเขาปฏิบัติหนาที่อีก คนละ
ครั้งละ 500.-บาทตอผลัด และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย
1.6.10 กรณีทผี่ รู บั จางปฏิบัติผิดสัญญาในขอ 1.6.8, 1.6.9 อยูเนืองๆ ผูวาจางมีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญาได
1.7 ระยะเวลาการดําเนินการ
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยมีกําหนดระยะ 1 ป ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่
15สิงหาคม 2559
/1.8 วงเงิน..............
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1.8 วงเงินในการจัดหา
งบประมาณในการวาจางรัก ษาความปลอดภัยบริเวณอูคลองเตย และที่ทําการเขต กลุม งาน
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 รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 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 เปนเงินทั้งสิ้น 2,798,092.80 บาท รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้ง
ละ 5,000 บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้ง
ละไมนอยกวา 5,000 บาท
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 13 /2558
เรื่อง ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 จํานวน 14 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
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 (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
ถวน)
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรบั จางงานทีป่ ระกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนติ บิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผู ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผ ลประโยชนรวมกันกับ ผูใหบริการตลาดกลางอิเ ล็ก ทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึง่ อาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสัง่ ใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.5. บุคคลหรือ นิติบุคคลที่จ ะเขาเปนคูสัญ ญาตองไมอ ยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญ ชี
รายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.6 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเขาเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับ-รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลู คา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
ทั้งนี้.....................
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1.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้ งตนในการจางขององคการ
1.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มรี ายชื่อเปนผูซ อื้ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครัง้ นี้จากองคการ
2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 19 สิงหาคม
2558 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร กําหนดเสนอ
ราคาในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ตั้งแตเวลา 10.30 น เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา ชุดละ
300.- บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 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
(ลงชื่อ)
ปราณี ศุกระศร
(นางปราณี ศุกระศร)
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซือ้
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 13 /2558
การจางเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558
…..................................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมา
การรักษาความปลอดภัย บริเวณอูคลองเตย และที่ทําการเขต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1,บริเวณอูสาธุประดิษฐ
กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 , บริเวณอูพระราม 9 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 4 ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รูปแบบและรายการละเอียด (เอกสารแนบ 1,2)
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงือ่ นไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาจาง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเ สนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
/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 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเขาเปนคูสัญ ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญ ชีร ายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มรี ายชื่อเปนผูซ ื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิตบิ ุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดั การ ผูมอี ํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ ดั การ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูร ว มคา ให
ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร ว มคา และในกรณีทผี่ ูรว มคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาทีม่ ิใชสญ
ั ชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรว มคาฝายใดเปนนิตบิ คุ คลใหยนื่ เอกสารตามทีร่ ะบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง
นามพรอมประทับตรา (ถามี) จํานวน 3 ชุด
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบคุ คลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
/4. การเสนอ.............
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4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูม ีสทิ ธิเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 13/2558”ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา
ตามโครงการ ในวันที่ 19 สิงหาคม ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับ
ซองประกวดราคา ณ.หองประชุม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
วาผูเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
หากปรากฏตอ คณะกรรมการประกวดราคากอ นหรือในขณะที่มีก ารเสนอราคาดวยวิธีก าร
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ ไ ม ผ า นการคั ด เลื อ กเบื้ อ งต น เพราะเหตุ เ ป น ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่
ไม ผ า นคุ ณ สมบั ติ อ าจอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ดั ง กลา วต อ ผู อํ า นวยการ ภายใน 3 วัน นั บ แต วั น ที่ ได รั บ แจ ง จาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ประสบข อ ขั ด ข อ ง จนไม อ าจดํ า เนิ น การต อ ไปให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอน
ที่คา งอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยัง เหลื อ ก อ นจะสั่ ง พัก กระบวนการเสนอราคา แตตอ งสิ้ นสุ ด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะ
ไมแลวเสร็จ ไดโ ดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง ยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงให
ผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสทิ ธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงือ่ นไขการซือ้ และการจางดวยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่
ราคา 2,798,092.80 บาท (สองลานเจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันเกาสิบสองบาทแปดสิบสตางค) รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่ วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแ ทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (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
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ 28 สิงหาคม 2558ตั้งแตเวลา 10.30
น. เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
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(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอ
ราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส
5. หลักประกันซอง
ผู เสนอราคาต องวางหลั กประกั นซองพร อมกั บการยื่ นซองข อเสนอด านเทคนิ ค จํ านวน
140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุก ารค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน
ตามแบบหนังสือ ค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียน
ชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิท ธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคาต่ําสุด
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง ตาม
ขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ เทานั้น
6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผซู ื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่ นไข ที่กาํ หนดในเอกสารการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผเู สนอราคารายอื่น
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6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือ องค ก ารมีสิท ธิให ผูเ สนอราคาชี้แจงขอเท็จ จริง สภาพ ฐานะ หรื อ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิทจี่ ะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมสี ิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมสี ิทธิเสนอราคาเปนผูท ิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมสี ิทธิเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็ าม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสจุ ริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอืน่ มาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรบั การคัดเลือกเปนผูมสี ิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจาง ตามแบบสัญญา
จางดังระบุ ไวในขอ 1.5 กับองคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาใน
วันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกัน ตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2)
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7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจาง ขอ 7 จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด โดยจะหักจากคาจาง
ตามสัญญาจาง
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เมื่อองคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย เรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
9.2 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอองคการแลว จะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.5 (4) (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้ง งานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
9.3 ผูมสี ิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบขององคการ
9.4 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา และ
เอกสารอื่นๆ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
ในการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการประกาศประกวดราคาจางเหมารักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4
/หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 4 กลุม งานปฏิบัติการเดินรถ 1,2,3
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 3,077,902.08.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 12 มิถุนายน 2558 เปนเงิน 2,798,092.80
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใชราคากลางทีเ่ คยจางครั้งสุดทายภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ.74/2557
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557, ตามสัญญาเลขที่ จ.71/2557 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557,ตามสัญญาเลข
ที่ จ.70/2557 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นางสาวสุวรรณี ลีลาธนาวิทย
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 4
5.2 นายวิโรจน อํานวยกิจ
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 4
5.3 นายวิรตั น สาขาว
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 4
5.4 นายตันติกร จันทรโพธิ์
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 4
5.5 นายเทียบ เขียวเข็ม
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 4
5.6 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช
นิติกร 5 กลุม งานนิติกรรม สํานักกฎหมาย
5.7 นางศิริวรรณ บัวทอง
เจาหนาที่พสั ดุ 4 กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
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