- ราง TOR -2 -

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจางกอสรางอูจ อดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูก ําแพงเพชร 2 (พื้นที่ 9 ไร)
.............................
องคการขนสงมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอ สรางอูจอดรถโดยสารและ
อาคารสํานักงาน อูกําแพงเพชร 2 (พื้นที่ 9 ไร) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ราคากลาง 57,284,000.-บาท (หาสิบ
เจ็ดลานสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน) ซึ่งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน(TOR) และรางเอกสาร
ประกวดราคา ไดดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส พ.ศ.
2549 เรียบรอยแลว จึงขอเผยแพรรายละเอียดสาระสําคัญของรางขอบเขตของงาน(TOR)และรางเอกสารประกวด
ราคาของงานดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความเปนมา
อูจอดรถโดยสารถือเปนโครงสรางพื้นฐานในการบริหารจัดการเดินรถ เนื่อ งจากเปนที่จอดเก็บรถ
โดยสารและใชเปนสถานที่ในการซอมบํารุงรักษารถโดยสาร อูจอดรถที่อยูในพื้นที่ที่เหมาะสมและมีขนาดเพียงพอ
ตอการใชประโยชนจะทําใหการบริหารจัดการเดินรถมีประสิทธิภาพ อูที่เชาจากบุคคลภายนอกจะมีปญหาในเรื่อ ง
คาเชาที่มีราคาคอนขางสูง ทําใหองคก ารมีคาใชจายจํานวนมาก เพื่อ เปนการลดคาใชจายขององคการ กระทรวง
คมนาคมจึงสนับสนุนการจัดหาพื้นที่จากหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อใหองคการจัดทําเปนอูจอดรถ
โดยสารแทนการเช า พื้น ที่ จากเอกชน พร อ มทั้ งไดประสาน บริ ษั ท ปตท.จํ ากัด (มหาชน) ในการสร างหัวจ า ย
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV เพื่อรองรับโครงการจัดหารถโดยสารใหมใชเชื้อ เพลิงกาซธรรมชาติ NGV จํานวน
3,183 คัน ซึ่งพื้นที่ที่ไดรับมอบจากหนวยงานเจาของพื้นที่ คือ อูกําแพงเพชร 2 ตลอดจนงบลงทุนประจําป 2558 ที่
ครม.อนุมั ติดํา เนิ นการและเบิก จา ย เปน เงิน 89,945,000.-บาท ตามงบลงทุน ประจํา ป 2558 ที่ งานงบประมาณ
สํานักงานแผนงาน ไดจัดสงให กจซ. เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดหาอูจอดรถโดยสารที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเดินรถ ที่สามารถเชื่อมตอและบูรณา
การกับระบบขนสงสาธารณะอื่นๆในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับรถโดยสารประจําทางที่จะจัดหาใหมซึ่งใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
2.2 เพื่อ พั ฒนาและจั ดสร างสาธารณู ปโภคและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บผู โดยสารและรถ
โดยสารประจําทาง
2.3 เพื่อลดตนทุนในการบริหารจัดการเดินรถขององคการ
3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
3.1 เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3.2 ไมเ ปน ผูที่ถูก ระบุชื่ อไวในบั ญชี รายชื่ อ ผูทิ้งงานของทางราชการ และได แจ งเวีย นชื่ อแล ว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุค คลหรือบุค คลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่
องคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
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3.3ไมเป นผูมี ผลประโยชนรวมกัน กับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และหรือ ตองไมเ ปนผู มี
ผลประโยชน รวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูให บริก ารตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม
3.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
3.5 นิติบุค คลที่จะเขาเป นคูสัญญาตอ งไมอยู ในฐานะเป นผูไมแ สดงบัญชีรายรับรายจาย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.6 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ จัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิก ส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสข องกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูล คาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3.8 เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็ กทรอนิ กสในวงเงิ นไม นอยกว า 28,000,000.-บาท และเป นผลงานที่เ ปน คูสัญ ญาโดยตรงกับส วนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่อ งคการ
เชื่อถือได โดยตองนําหนังสือรับรองของคูสัญญามาประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวย
3.9 ตอ งจัดวิ ศวกรโยธาที่ไดรับอนุ ญาตใหเ ปน ผูประกอบวิ ช าชี พวิ ศวกรรมจากสภาวิ ศวกรใน
ระดับไมต่ํากวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผูควบคุมงานนี้จนกวางานจะแลวเสร็จตาม
สัญญาโดยใหผูประสงคจะเสนอราคานําสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจําตัวของวิศวกรซึ่งออกให
โดย กว.พรอมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรผูน นั้ รับรองวาจะเปนผูควบคุมงานตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งงานแลวเสร็จ
ถูกตองตามแบบและรายการสัญญาขององคการ ใหยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวัน เดียวกับเวลาที่ยื่น
เอกสารประกวดราคา
4. ขอบเขตงาน แบบรูปและรายการ มีดังนี้
4.1 งานวางผัง งานถมดินบดอัด งานวางทอระบายน้ํา บอพัก งานตอกเข็ม พรอมทดสอบเข็ม
4.2 งานฐานราก โครงสรางชั้นลาง บดอัดหินคลุก งานพื้นลานจอดรถ งานรางระบายน้ํา(CUTTER)
4.3 โครงสรางชั้น 2-3 โครงสรางหลังคา งานระบบทอประปา
4.4 งานกออิฐ ฉาบปูน งานระบบทอไฟฟา งานพื้นลานจอดรถ งานรั้ว งานทาสี ปอมยาม
4.5 งานวัสดุพื้นผิว ประตู หนาตาง งานฝาเพดาน งานรอยสายระบบไฟฟา งานทาสีจริง
4.6 งานติดตั้งสุขภัณฑ ดวงโคม งานทาสีจริง งานทดสอบระบบ
รายละเอียดดังรายการประกอบแบบและแบบรูปรายการละเอียดจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคาร
สํานักงาน
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5. ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบงาน
ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
6. วงเงินในการจัดหา และราคากลาง
วงเงินงบประมาณ 89,945,000.-บาท (แปดสิบเกาลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)
ราคากลางงานกอสราง 57,284,000.-บาท (หาสิบเจ็ดลานสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน) ใน
การเสนอราคาผูเ สนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่าํ (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 100,000.-บาท จากราคากลาง
งานกอสราง และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 100,000.-บาท จากราคาครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว
7. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ องคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอ สรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัตงิ านกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ หรือ ผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอ ยละ 5 (หา)
ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
7.1 ชางไฟฟา
7.2 ชางกอสราง
7.3 ชางประปา
ผูรับจางตองจัดสงแผนงานกอ สราง (WORK SCHEDULE) รวมทั้งแตงตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบ
การกอสราง โดยจะตองจัดใหมวี ิศวกรโยธาที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรใน
ระดับไมต่ํากวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผูควบคุมงานนี้จนกวางานจะแลวเสร็จตาม
สัญญา พรอมสงบัญชีแสดงจํานวนรายชื่อหัวหนางาน คนงาน และอุปกรณเครื่องจักรกลใหผูวาจางพิจารณา
8. การจายเงิน
8.1 การจายเงินลวงหนา
องคก ารจะจายเงิน ลวงหนาใหแก ผูชนะการประกวดราคา เปน เงิน จํานวนรอ ยละ 15 ของราคา
คาจางทั้งหมด ภายใน 15 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา โดยผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบหลัก ประกัน
การรับเงินลวงหนาใหแกองคการ เพื่อ ใชเปนหลักประกันการรับเงินลวงหนา โดยตอ งยื่นหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาในขณะทําสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับวงเงินที่รับลวงหนา
องค ก ารจะคื น หลั ก ประกั น การรั บเงิ น ล วงหน า โดยไม มีดอกเบี้ ย ใดๆทั้ งสิ้ น ให แ ก ผู ช นะการ
ประกวดราคา เมื่อผูชนะการประกวดราคาไดสงมอบงานครบตามจํานวนเงินลวงหนา และคณะกรรมการตรวจการ
จางไดทําการตรวจรับงานจางดังกลาวไวเปนที่เรียบรอยแลว
กรณีหากผูรับจ างได ข อรับเงิ นค าจ างลวงหนา จํา นวนร อยละ 15 ของราคาค าจ างทั้ง หมด จาก
องคการไปแลว องคการจะหักเงินคาจางลวงหนาดังกลาวออกจากคาจางคืนแกองคการในอัตรารอยละ 5 ของราคา
คาจางทั้งหมด รวม 3 งวด โดยเริ่มตั้งแตงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 3 จนครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่รับไป
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8.2 การจายเงิน
องคการจะชําระเงิน แบงเปนงวดงาน โดยจะจายเงินภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจ
การจาง ไดตรวจรับงานจางในแตละงวดงาน ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานวางผัง 100%
- งานถมดินบดอัดดินเดิม 90%
- งานวางทอระบายน้ํา – บอพัก 90%
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานฐานราก 100%
- โครงสรางชั้นลาง 100%
- งานบดอัดทราย 90%
- งานบดอัดหินคลุก 90%
- งานพื้นลานจอดรถ 80%
- งานรางระบายน้ํา (CUTTER) 80%
ใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- โครงสรางชั้น 2 (90%)
- โครงสรางหลังคา 90%
- งานระบบทอประปา 90%
- งานกออิฐ 80%
- ฉาบปูน 80%
- งานระบบทอไฟฟา 90%
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
งวดที่ 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานกออิฐ 100%
- ฉาบปูน 100%
- งานระบบทอไฟฟา 100%
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- งานประปา 100%
- งานพื้นลานจอดรถ 100%
- งานทาสีรองพืน้ 100%
ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน
งวดที่ 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานวัสดุพื้นผิว – ประตู – หนาตาง 95%
- งานฝาเพดาน – งานรอยสายระบบไฟฟา 95%
- งานทาสีจริง ครั้งที่ 1 (95%)
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
งวดที่ 6 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานติดตั้งสุขภัณฑ – ดวงโคม 100%
- งานทาสีจริงครัง้ ที่ 2 (100%)
- งานทดสอบระบบ 100%
- ทําการทดสอบระบบตางๆจนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ
- นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอ ง
ครบถวนตามรูปแบบ รายการกอสราง และสัญญาทุกประการ
- ทําความสะอาดปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบรอย พรอมสงมอบตอคณะกรรมการตรวจการจาง
มอบพื้นทีแ่ ละผานการตรวจจากคณะกรรมการฯองคการ
ใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน
หมายเหตุ 1. แบงงวดงานออกเปน 6 งวดงาน กําหนดเวลาแลวเสร็จทั้งหมด 360 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานนั้นแลวเสร็จเรียบรอยครบถวนตามรายละเอียดที่ระบุไวในแต
ละงวดงาน และหากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวได ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแก
ผูวาจางเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาคาจางทั้งหมด แตตองไมต่ํากวาวันละ 100.-บาท นับถัดจากวันที่
ครบกําหนดแลวเสร็จตามสัญญา
2. งานในงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 5 กําหนดใหงานแลวเสร็จไวเพียงรอยละ 90 สวนงานใน
งวดสุดทายกําหนดใหงานแลวเสร็จทั้งหมดจึงจะตรวจรับงานได
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองรับประกันความชํารุดบกพรอ ง
ของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่องคการไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมปรับปรุงแกไขใหใชการไดดดี ังเดิม ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง
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10. ผูรับจางตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานกอสรางของรัฐ
10.1 ผูรับจาง ตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน(จป.)ที่ไดรับประกาศนียบัตรประจํา
หนวยงาน และตองจัดทําเอกสารแนบทายเอกการประกวดราคาเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางานกอสราง” เพื่อปองกันและควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยฯของกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ กําหนด
10.2 ผูรับจางที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางงานกอสราง ตามขอ 10.1 ตองจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ความปลอดภั ยในงานอยางละเอี ยดและชัด เจนใหส อดคลอ งกับระบบการจัดการความปลอดภั ยในการทํา งาน
กอสราง แลวยื่นตอองคการหรือคณะกรรมการฯกอนการดําเนินการกอสรางภายใน 7 วัน นับแตวันทําสัญญาวาจาง
10.3 ผู รับจ า งต อ งปฏิ บัติง านตามแผนปฏิบัติงานตามข อ 10.2 อย างเคร งครัด และสอดคลอ งกั บ
กฎหมายและระเบียบที่กําหนดไว พรอมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยฯดังกลาว
ใหองคการหรือคณะกรรมการฯรับทราบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูร ับจางพึงปฏิบัตติ ามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด
12. หลักประกันซอง
หลักประกันซอง ในอัตรารอยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ เปนจํานวนเงิน 4,498,000.-บาท (สี่ลานสี่
แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)
โดยหลัก ประกั นซองจะตอ งมี ระยะเวลาการค้ํ า ประกัน ตั้ง แต วัน ยื่น ซองข อเสนอทางดานเทคนิ ค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
13. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
นายชูชาติ ซาปน
โทรศัพท/โทรสาร : 02-919-8949
หากทา นต องการเสนอแนะ วิ จารณ หรื อ มี ความเห็น เกี่ยวกับงานดังกล าว โปรดให ความเห็น เป น
ลายลักษณอักษร หรือทาง e-mail : somsakna@bmta.co.th. มายังองคการโดยเปดเผยตัว
ประกาศ มีกําหนด 3 วันทําการ

(ลงชือ่ )

ชูชาติ ซาปน ประธานกรรมการ
(นายชูชาติ ซาปน)
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(ราง)
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่
/2557
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูกาํ แพงเพชร 2 (พื้นที่ 9 ไร)
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ครั้งที่ 2)
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอ สรางอูจอดรถโดยสารและ
อาคารสํานักงาน อูกําแพงเพชร 2 (พื้นที่ 9 ไร)ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 57,284,000.-บาท (หาสิบเจ็ดลาน
สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน)
หลักประกันซอง จํานวน 4,498,000.-บาท (สี่ลานสี่แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแ จงเวียนชื่อแลว หรือ ไม
เปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่อ งคการ
บอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
3. ไมเปนผูได รับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
4. ไมเ ป น ผู มีผ ลประโยชน รวมกั น กั บผู ประสงค จะเสนอราคารายอื่ น และหรื อ ต อ งไม เ ป น ผู มี
ผลประโยชนรวมกัน ระหว างผู ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิก ส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม
5. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูส ัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. นิ ติบุ ค คลที่ จะเข าเปน คู สั ญ ญากั บหน วยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ได ดํ า เนิ น การจั ดซื้ อ จั ด จ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธ นาคาร เวน แตก ารจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูล คาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
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8. เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็ กทรอนิ กสในวงเงิ นไม นอยกว า 28,000,000.-บาท และเป นผลงานที่เ ปน คูสัญ ญาโดยตรงกับส วนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่อ งคการ
เชื่อถือได โดยตองนําหนังสือรับรองของคูสัญญามาประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวย
9. ตองจัดวิศวกรโยธาที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศ วกรในระดับ
ไมต่ํากว าสามัญ วิศวกร ตามพระราชบั ญญัติ วิศ วกร พ.ศ. 2542 เปน ผูควบคุ มงานนี้จนกวางานจะแลวเสร็จตาม
สัญญาโดยใหผูประสงคจะเสนอราคานําสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจําตัวของวิศวกรซึ่งออกให
โดย กว.พรอมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรผูน นั้ รับรองวาจะเปนผูควบคุมงานตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งงานแลวเสร็จ
ถูกตองตามแบบและรายการสัญญาขององคการ ใหยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวัน เดียวกับเวลาที่ยื่น
เอกสารประกวดราคา
10. ตอ งเปนผูที่มีรายชื่อเปน ผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก สครั้งนี้จาก
องคการ
กําหนดดูสถานที่กอสราง
ดูสถานทีก่ อสรางในวันที่ ................................................ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ
อูกําแพงเพชร 2 (พื้นที่ 9 ไร) เพื่อรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยจะตองลงลายมือ ชื่อไวเ ปนหลัก ฐาน หาก
ไมมารับฟงคําชี้แจงและดูสถานที่ในวันและเวลาตามที่กําหนดไว ถือวารับทราบและยอมรับรายละเอียดที่อ งคการ
แจงใหทราบแลว และจะถือเปนขออางใดๆ มิได สอบถามขอมูล นายชูชาติ ซาปน โทร. 02-919-8949
กํ า หนดยื่ น ซ องเอกสารประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในวั น ที่
.................................................ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวด
ราคา ณ ห อ งประชุ ม องค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเที ย มร ว มมิ ต ร เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาในวันที่.............................................ตั้งแตเวลา ............ น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ............บาท(......................) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคก ารขนสง
มวลชนกรุ งเทพ ชั้ น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเที ย มร วมมิ ตร เขตห วยขวาง กรุ ง เทพมหานคร ระหว า งวั น ที่
.................................................. ถึงวันที่ ............................................. ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเ วลา 08.30 น.ถึง
เวลา 15.30 น.ดูร ายละเอี ย ดได ที่เ ว็ บไซต www.bmta.co.th. หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ สอบถามทาง
โทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ
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ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ 2558

(นางปราณี ศุกระศร)
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอ ํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซือ้
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/2558
การจางกอสรางอูจ อดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูก ําแพงเพชร 2 (พื้นที่ 9 ไร) ครั้งที่ 2
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
กุมภาพันธ 2558
------------------------------------------องคการขนส งมวลชนกรุง เทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีค วามประสงคจะประกวดราคาจา ง
กอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูกําแพงเพชร 2 (พื้นที่ 9 ไร)ดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา ตามแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
1.7 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.9 สูตรการปรับราคา
1.10 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
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2. คุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคา ต องเปน ผู มีอ าชี พรั บจา งงานที่ ประกวดราคาจ างดวยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อ ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชือ่ แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอืน่ เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ หรือผูที่องคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น
และหรื อ ต อ งไม เ ป น ผู มี ผ ลประโยชน ร วมกั น ระหว า งผู ป ระสงค จะเสนอราคากั บผู ให บริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.7
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูป ระสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
2.5 นิติบุค คลที่จะเขาเป นคูสัญญาตอ งไมอยู ในฐานะเป นผูไมแ สดงบัญชีรายรับรายจาย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ จัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูล คาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผ ลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจา งดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกสในวงเงิ นไม นอ ยกว า 28,000,000.-บาท และเปน ผลงานที่ เป น
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทอ งถิ่น รัฐวิส าหกิจ
หรือหนวยงานเอกชนที่องคการเชื่อถือ โดยตองนําหนังสือรับรองของคูสัญญามาประกอบการยื่นเอกสารประกวด
ราคาจางดวย
2.9 ผู ป ระสงค จะเสนอราคาต อ งจั ด วิ ศ วกรโยธาที่ ไ ด รั บอนุ ญ าตให เ ป น ผูป ระกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมจากสภาวิศวกรในระดับไมต่ํากวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผูควบคุมงานนี้
จนกวางานจะแล วเสร็จตามสัญญาโดยให ผูป ระสงคจะเสนอราคานํา สําเนาใบประกอบวิ ชาชี พวิศ วกรรม บัต ร
ประจําตัวของวิศ วกรซึ่งออกใหโดย กว.พรอ มทั้งหนังสือรับรองของวิศ วกรผูนั้น รับรองวาจะเปนผูค วบคุมงาน
ตั้งแตเ ริ่มต นจนกระทั่ง งานแลวเสร็จ ถูก ตอ งตามแบบและรายการสัญญาขององค การ ใหยื่น ตอ คณะกรรมการ
ประกวดราคา ในวันเดียวกับเวลาที่ยื่นเอกสารประกวดราคา
2.10 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท ี่มีรายชือ่ เปนผูซอื้ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
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3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุค คลธรรมดาที่ มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสํา เนาหนังสื อเดิน ทาง หรือ ผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงือ่ นไขการซือ้ และการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (จํานวน 3 ชุด)
โดยตองลงนาม พรอมประทับตรา
(2) หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูมอบอํานาจ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูรับมอบอํานาจ
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) เอกสารตามขอ 2.6 , 2.8 , 2.9 , 16.1
(7) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(8) บัญชีรายการกอสราง (ใบแจงปริมาณงาน)
(9) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
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4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผู ประสงคจะเสนอราคาจะตอ งกํ า หนดยื นราคาไม นอยกวา 180 วัน นับแต วัน ยืน ยัน ราคา
สุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูม ีสทิ ธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
4.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนวิศ วกรผูค วบคุ มงาน ในระหวางการดําเนิน งานยังไมแ ลวเสร็จตาม
สัญญา ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองแจงเปนหนังสือใหองคการทราบวาวิศวกรผูค วบคุมงานคนเดิมไดเลิกควบคุม
งานนี้ตั้งแตเมื่อใด และวิศวกรที่จะควบคุมงานใหมจะตองควบคุมงานตอเนื่องกันนับตั้งแตวันที่วิศวกรคนเดิมเลิก
ควบคุมงาน พรอมเอกสารดังนี้
4.5.1 หนังสือแจงกําหนดเลิกเปนวิศวกรผูควบคุมงานนี้ของวิศวกรคนเดิม พรอมดวย
ลายมือชื่อเปนหลักฐาน
4.5.2 หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรคนใหม ซึ่งจะตองแสดงหลักฐาน
รายละเอียดตามขอ 2.9
4.6 ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตองจัดทําแผนการทํางานตั้งแตเริ่ม
การทํางานจนถึงงานแลวเสร็จ เสนอตอองคการภายใน 7 วันนับถัดจากวันรับมอบพื้นที่ ถาตองมีการแกไขแผนการ
ทํางาน ใหผูประกวดราคาสงฉบับแกไขใหองคการภายในกําหนด 7 วัน นับตั้งแตวันที่องคการอนุญาตใหแกไข
แผนการทํางานได และมีผลบังคับใชไปจนสิ้นสุดการทํางาน
4.7 บรรดาเครื่องมือเครื่อ งใชตาง ๆ หรือสิ่งอื่นใดที่จะใชในการดําเนินงานจางนี้ใหเปนหนาที่
ของผูรับจางจัดหาและเสียคาใชจายเองทั้งสิ้น และตองจัดใหมีเครื่องหมาย หรืออื่นใดเพื่อความปลอดภัยของผูอื่น
ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน โดยตอ งรับผิดชอบในอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นอันอาจเกิดขึ้นดวย กับทั้งผูรับจาง
จะตองดําเนินการขจัดอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินการดวยตนเองทั้งสิ้น
4.8 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะ
ตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
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4.9 ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส จา
หนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “ เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ........./2558” ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา
ตามโครงการ จํานวน 1 ชุด ในวันที่ ………………………….….. ตั้ง แตเ วลา 09.30 น.ถึงเวลา 10.30 น. ตาม
นาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนน
เทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก สแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตล ะรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือ วิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่ ......................................
หากปรากฏต อ คณะกรรมการประกวดราคาก อ นหรือ ในขณะที่ มี ก ารเสนอราคาด วยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผปู ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูม ีสทิ ธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูป ระสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ ไมผานการคัดเลือ กเบื้องตน เพราะเหตุเ ปนผู ประสงคจะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
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หากปรากฏต อ คณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสทิ ธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะไดดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือกอ นจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตอ งสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดี ย วกั น เว น แต ค ณะกรรมการประกวดราคาเห็ น ว ากระบวนการเสนอราคาจะไม แ ล วเสร็ จได โ ดยง า ย หรื อ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด
วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่
นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.10 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิ บัติ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุไว ในหนั งสือ แสดงเงื่อ นไขการซื้อ และการจ า งดวยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู ง สุ ด ของการประกวดราคาจ า งด วยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จะต อ งเริ่ ม ต น ที่

57,284,000.-บาท (หาสิบเจ็ดลานสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน)
ดวยแลว

(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ(ถามี)รวมคาใชจายทั้งปวงไว

(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตาม วัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและจะตอ ง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 100,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
การเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 100,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลด
แลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อ การประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลวจะตอ ง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
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(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูช นะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิท ธิเ สนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ บริษั ท กสท. โทรคมนาคม จํา กัด (มหาชน)
ในวันที่ …………………………………….. ตั้งแตเ วลา .................. น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตาม
แบบแจง วัน เวลาและสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธี การเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตอ งทํา
การทดลองวิธีก ารเสนอราคากอ นถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริก ารตลาดกลางอิเ ล็ก ทรอนิก ส
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตอ งวางหลักประกันซองพรอ มกับการยื่นซองเสนอดานเทคนิค จํานวน
4,498,000.-บาท (สี่ลานสี่แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)โดยหลัก ประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิน้ สุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการโดยเปน เช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอ เสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6
5.4 หนั ง สื อ ค้ํา ประกัน ของบริ ษั ทเงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ทเงิ น ทุน หลัก ทรั พย ที่ไ ด รับอนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.6
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผปู ระสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิ ธีก ารทางอิเ ล็กทรอนิกสนี้ องค การจะพิจารณาตัด สินดวย
ราคารวมต่ําสุด
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6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ มถูกตอง ตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถู ก ตอ ง หรือไม ครบถวนตามขอ 3 หรื อ ยื่น เอกสารประกวดราคาจางด วยวิ ธีการทางอิเล็ก ทรอนิก ส ไม
ถูกตอง ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเ ล็ กทรอนิ ก ส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็น วาจะเปนประโยชนตอ
องคการ เทานั้น
6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูป ระสงคจะเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น
6.4 ในการตั ดสิน การประกวดราคาจางดวยวิธี การทางอิเ ล็ กทรอนิ ก ส หรือ ในการทํ า สัญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือองคก ารมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ขอเท็จจริงอื่น ใดที่ เกี่ยวขอ งกับผูประสงคจะเสนอราคาได องค ก ารมีสิทธิที่จะไม รับราคาหรือไมทํา สัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะเรียกรอ งคา เสียหายใด ๆ มิ ได รวมทั้ งองคก ารจะพิ จารณายกเลิก การประกวดราคาจางดวยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิก ส และลงโทษผูมีสิทธิเ สนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสจุ ริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ํา เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้น
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6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกเปนผูม ีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเ สนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิกส ณ
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือ เปนผูมีสิทธิเ สนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชือ่ ผูม ีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการ
จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางกับองคการ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากองคการ และจะตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวน
เงินไมนอยกวารอยละ 10 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก สได ใหองคการยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 5
หลักประกันสัญญาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญา พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. ระยะเวลาส งมอบงาน กํา หนดเวลาดํา เนิ นการแลวเสร็จภายใน 360 วัน นับถั ดจากวั นลงนาม
สัญญา
9. การจายเงิน
9.1 การจายเงินลวงหนา
องคการจะจายเงินลวงหนาใหแกผชู นะการประกวดราคา เปนเงินจํานวนรอยละ 15 ของราคา
คาจางทั้งหมด ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา โดยผูชนะการประกวดราคาจะตอ งสงมอบหลัก ประกัน
การรับเงินลวงหนาใหแกองคการ เพื่อ ใชเปนหลักประกันการรับเงินลวงหนา โดยตอ งยื่นหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาในขณะทําสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับวงเงินที่รับลวงหนา
องคการจะคืนหลักประกันการรับเงินลวงหนาโดยไมมีดอกเบี้ยใดๆทั้งสิ้น ใหแกผูชนะการ
ประกวดราคา เมื่อผูชนะการประกวดราคาไดสงมอบงานครบตามจํานวนเงินลวงหนา และคณะกรรมการตรวจการ
จางไดทําการตรวจรับงานจางดังกลาวไวเปนที่เรียบรอยแลว
กรณีหากผูรับจางไดขอรับเงินคาจางลวงหนาจํานวนรอ ยละ 15 ของราคาคาจางทั้งหมด จาก
องคการไปแลว องคการจะหักเงินคาจางลวงหนาดังกลาวออกจากคาจางคืนแกองคการในอัตรารอยละ 5 ของราคา
คาจางทั้งหมด รวม 3 งวด โดยเริ่มตั้งแตงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 3 จนครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่รับไป
9.2 การจายเงิน
องคการจะชําระเงิน แบงเปนงวดงาน โดยจะจายเงินภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจ
การจาง ไดตรวจรับงานจางในแตละงวดงาน ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
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- งานวางผัง 100%
- งานถมดินบดอัดดินเดิม 90%
- งานวางทอระบายน้ํา – บอพัก 90%
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานฐานราก 100%
- โครงสรางชั้นลาง 100%
- งานบดอัดทราย 90%
- งานบดอัดหินคลุก 90%
- งานพื้นลานจอดรถ 80%
- งานรางระบายน้ํา (CUTTER) 80%
ใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- โครงสรางชั้น 2 (90%)
- โครงสรางหลังคา 90%
- งานระบบทอประปา 90%
- งานกออิฐ 80%
- ฉาบปูน 80%
- งานระบบทอไฟฟา 90%
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
งวดที่ 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานกออิฐ 100%
- ฉาบปูน 100%
- งานระบบทอไฟฟา 100%
- งานประปา 100%
- งานพื้นลานจอดรถ 100%
- งานทาสีรองพื้น 100%
ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน
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งวดที่ 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานวัสดุพื้นผิว – ประตู – หนาตาง 95%
- งานฝาเพดาน – งานรอยสายระบบไฟฟา 95%
- งานทาสีจริง ครั้งที่ 1 (95%)
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
งวดที่ 6 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานติดตั้งสุขภัณฑ – ดวงโคม 100%
- งานทาสีจริงครั้งที่ 2 (100%)
- งานทดสอบระบบ 100%
- ทําการทดสอบระบบตางๆจนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ
- นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอื่นๆที่เ หลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอ ง
ครบถวนตามรูปแบบ รายการกอสราง และสัญญาทุกประการ
- ทําความสะอาดปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบรอย พรอมสงมอบตอคณะกรรมการตรวจการจาง
มอบพื้นทีแ่ ละผานการตรวจจากคณะกรรมการฯองคการ
ใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน
หมายเหตุ 1. แบงงวดงานออกเปน 6 งวดงาน กําหนดเวลาแลวเสร็จทั้งหมด 360 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานนั้นแลวเสร็จเรียบรอยครบถวนตามรายละเอียดที่ระบุไวในแตละ
งวดงาน และหากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวได ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแ กผูวา
จางเปนรายวันในอัตรารอ ยละ 0.10 ของราคาคาจางทั้งหมด แตตองไมต่ํากวาวันละ 100.-บาท นับถัดจากวันที่ครบ
กําหนดแลวเสร็จตามสัญญา
2. งานในงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 5 กําหนดใหงานแลวเสร็จไวเพียงรอยละ 90 สวนงานใน
งวดสุดทายกําหนดใหงานแลวเสร็จทั้งหมดจึงจะตรวจรับงานได
10. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง จะกําหนดคาปรับในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอ วัน
แตตองไมต่ํากวาวันละ 100.- บาท นับถัดจากวันที่ครบกําหนดแลวเสร็จตามสัญญา
11. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทํา
สัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ 1.5 แลวแตก รณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่องคการไดรับมอบงานเรียบรอยแลว โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

21

12. การบอกเลิกสัญญา
ในระหวางที่องคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการเสนอราคาไม
อาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลัก ประกันหรือเรียกรอ งจากธนาคารผู
ออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึน้ ในกรณีที่ตองดําเนินการจางนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาดวย
ในการบอกเลิกสัญญาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิก สัญญา
หรือไมก็ได ทั้งนี้ตามที่องคการเห็นสมควร
13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 เงิน ค าจ า งสํา หรั บงานจ างครั้ งนี้ ได ม าจากเงิ น งบประมาณประจํา ป 2558 การลงนาม
ในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณประจําปแลวเทานั้น
13.2 องคการสงวนสิทธิ การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคก ารไดรับมอบพื้น ที่จาก
หนวยงานเจาของพื้นที่แลวเทานั้น ซึ่งผูชนะการเสนอราคายินยอมเลือ่ นเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ
ทั้งสิ้นจากองคการ
13.3 เมื่อองคการไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขา
มาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับ
ขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอ กรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้ง แตวัน ที่ผูรับจางสั่ งหรื อซื้อ ขายของจากตางประเทศ เวนแต เ ปนของที่รั ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม ปฏิ บัติ ตาม (1) หรือ (2) ผู รับ จา งจะต อ งรั บผิดตามกฎหมายวาด วยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
13.4 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส ตอ
องคการ แลวจะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.10 (4) (5) (6) และ (7) มิฉ ะนั้น
องค การจะริ บหลักประกั นซองจํ านวน 2.5 ของวงเงิน ที่จั ดหาทั นที และอาจพิ จารณาเรี ยกรอ งใหช ดใชค วาม
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยาง
เปนธรรม
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13.5 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางองคการกําหนด ดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรอ งจากผูอ อกหนังสือ ค้ําประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรอ งใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบขององคการ
กรณี องคการมี ความจํ าเป นไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดั งกลาว ผู ชนะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
13.6 องคการสงวนสิทธิ การคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาไม
ยื่นคําขอหลักประกัน คืนภายใน 5 ป นับแตวัน ที่องคการไดพิจารณาในเบื้อ งตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือไดพน จากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคา หรือผูคํา้ ประกัน หรือคูสัญญาสละสิทธิในหลักประกัน
และแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ
13.7 องคการสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอ กําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
14. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา ดังระบุในขอ 1.9 จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องคการไดขยายออกไป โดยมีเงื่อนไขตามหลักเกณฑสตู รและวิธีการคํานวณที่ใชกับ
สัญญาแบบปรับราคาได (สูตรคา K) แนบทายสัญญา
15. มาตรฐานฝมอื ชาง
เมื่อองคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอ สรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัตงิ านกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ หรือ ผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอ ยละ 5 (หา)
ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
15.1 ชางไฟฟา
15.2 ชางกอสราง
15.3 ชางประปา
ผูรับจางตองจัดสงแผนงานกอ สราง (WORK SCHEDULE) รวมทั้งแตงตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบ
การกอสราง โดยจะตองจัดใหมวี ิศวกรโยธาที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรใน
ระดับไมต่ํากวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผูควบคุมงานนี้จนกวางานจะแลวเสร็จตาม
สัญญา พรอมสงบัญชีแสดงจํานวนรายชื่อหัวหนางาน คนงาน และอุปกรณเครื่องจักรกลใหผูวาจางพิจารณา
ผูรับจางตองสงแผนการจัดจราจร ซึ่งตองไมมีผ ลกระทบตอการจราจรภายหลังเวลาดําเนินการ
กอสรางในแตละวัน และเสนอแผนการปองกันมลภาวะขณะกอสราง
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โดยแผนงานที่เสนอจะตองแสดงขั้นตอนของการทํางาน กําหนดเวลาที่ตองใชในการทํางานหลัก
ตางๆใหแ ลวเสร็จและเสนอโดยผูมีอํา นาจ พร อมลงนามประทั บตราสําคัญบริษั ท โดยต องนําเสนอใหผู วาจา ง
พิจารณาใหความเห็นชอบภายในกําหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
16. ผูรับจางตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานกอสรางของรัฐ
16.1 ผูรับจาง ตองจัดใหมีเจาหนาที่ค วามปลอดภัยในการทํางาน(จป.)ที่ไดรับประกาศนียบัตร
ประจําหนวยงาน และตองจัดทําเอกสารแนบทายเอกการประกวดราคาเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยใน
การทํางานกอ สราง” เพื่อปอ งกันและควบคุมอุ บัติเ หตุ ที่จะเกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยฯของกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ กําหนด
16.2 ผูรับจางที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูร ับจางงานกอสราง ตามขอ 16.1 ตองจัดทําแผนปฏิบัติ
งานความปลอดภัยในงานอยางละเอียดและชัดเจนใหสอดคลอ งกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
กอสราง แลวยื่นตอองคการ หรือคณะกรรมการฯกอนการดําเนินการกอสรางภายใน 7 วัน นับแตวันทําสัญญาวาจาง
16.3 ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามขอ 16.2 อยางเครงครัดและสอดคลองกับ
กฎหมายและระเบียบที่กําหนดไว พรอมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยฯดังกลาว
ใหองคการหรือคณะกรรมการฯรับทราบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
17. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย และระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
18. ปญหาการขัดแยงหรือการตีความ
ในกรณีที่มีค วามจําเปนตอ งตีความขอใด หรือมีขอความใดที่โตแ ยงในประกาศประกวดราคา
หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอื่นใดก็ตาม ซึ่งมีความจําเปนตองวินิจฉัยตัดสิน เพื่อใหการประกวดราคา
ครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคการสงวนสิทธิที่จะเปนผูตีความ และวินิจฉัย
ขอขัดแยง ซึ่งใหถือเปนอันเด็ดขาดและถึงที่สุด
19. การแกไขเอกสารประกวดราคา
19.1 กอนวันยื่นซองประกวดราคา หากมีค วามจําเปนองคการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
แกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคา
19.2 การแกไขเอกสารประกวดราคาตางๆ องคการจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทราบโดยทั่ว
กันทุกรายเปนลายลักษณอักษร
19.3 หากองคการพิจารณาเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาตางๆ มีเหตุทําใหผู
มีสิทธิเสนอราคาจะตองใชเวลาในการพิจารณาและจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อความถูกตอ งครบถวน
องคการอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารประกวดราคาไดตามความจําเปน
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
………../………../……….
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

1. โครงการ จางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูกําแพงเพชร 2 (พื้นที่ 9 ไร)
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 8 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 89,945,000.-บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูกําแพงเพชร 2
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2558
เปนเงิน 57,284,000.-บาท (หาสิบเจ็ดลานสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4
5.2 แบบ ปร.5(ก)
5.3 แบบ ปร.6
6. รายชือ่ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายชูชาติ ซาปน
ผอ.ขดร.8
6.2 นายรุงโรจน วงศบุญอุปถัมภ ห.กซบ.
6.3 นายวัฒนพงษ รัตนะวิศ
ผูแทน ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
6.4 นายพัฒณรินทร มังคุด
ชาง 3 (กซบ.)
6.5 นายไกรเลิศ วิไลประภากร ห.กบท.8
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