
 
- ราง TOR -2-  

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การจางกอสรางอูจอดรถโดยสาร และอาคารสาํนักงาน  อูรามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม 

............................. 
 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและ
อาคารสํานักงาน อูรามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ราคากลาง 39,958,000.-บาท 
(สามสิบเกาลานเกาแสนหาหม่ืนแปดพันบาทถวน) ซึ่งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน(TOR) และราง
เอกสารประกวดราคา ไดดําเนินการตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ.2549 เรียบรอยแลว จึงขอเผยแพรรายละเอียดสาระสําคัญของรางขอบเขตของงาน(TOR)และรางเอกสาร
ประกวดราคาของงานดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ความเปนมา 
 อูจอดรถโดยสารถือเปนโครงสรางพ้ืนฐานในการบริหารจัดการเดินรถ เนื่องจากเปนที่จอดเก็บรถ
โดยสารและใชเปนสถานท่ีในการซอมบํารุงรักษารถโดยสาร อูจอดรถท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและมีขนาดเพียงพอ
ตอการใชประโยชนจะทําใหการบริหารจัดการเดินรถมีประสิทธิภาพ อูที่เชาจากบุคคลภายนอกจะมีปญหาในเร่ือง
คาเชาท่ีมีราคาคอนขางสูง ทําใหองคการมีคาใชจายจํานวนมาก เพ่ือเปนการลดคาใชจายขององคการ กระทรวง
คมนาคมจึงสนับสนุนการจัดหาพื้นท่ีจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อใหองคการจัดทําเปนอูจอดรถ
โดยสารแทนการเชาพ้ืนท่ีจากเอกชน พรอมท้ังไดประสาน บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ในการสรางหัวจาย
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV เพ่ือรองรับโครงการจัดหารถโดยสารใหมใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV ซึ่งพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับมอบจากหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี คือ อูรามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม ตลอดจนงบลงทุนประจําป 2558 ท่ี ครม.
อนุมัติดําเนินการและเบิกจาย เปนเงิน 48,029,000.-บาท ตามงบลงทุนประจําป 2558 ท่ีงานงบประมาณ สํานักงาน
แผนงาน ไดจัดสงให กจซ. เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินการ 
2. วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อจัดหาอูจอดรถโดยสารท่ีเหมาะสมกับการบริหารจัดการเดินรถ ท่ีสามารถเชื่อมตอและบูรณา
การกับระบบขนสงสาธารณะอื่นๆในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับรถโดยสารประจําทางที่จะจัดหาใหมซึ่งใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 

2.2  เพื่อพัฒนาและจัดสรางสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูโดยสารและรถ
โดยสารประจําทาง 
  2.3  เพ่ือลดตนทุนในการบริหารจัดการเดินรถขององคการ 
3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

3.1  เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
3.2 ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม

เปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูท่ีองคการ
บอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
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3.3ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และหรือ ตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม 

3.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 
  3.5 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

    3.6 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง    
ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

 3.7  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

3.8 เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 19,900,000.-บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการ
เชื่อถือได โดยตองนําหนังสือรับรองของคูสัญญามาประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวย 
  3.9  ตองจัดวิศวกรโยธาท่ีไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรใน
ระดับไมตํ่ากวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  เปนผูควบคุมงานนี้จนกวางานจะแลวเสร็จตาม
สัญญาโดยใหผูประสงคจะเสนอราคานําสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจําตัวของวิศวกรซึ่งออกให
โดย กว.พรอมท้ังหนังสือรับรองของวิศวกรผูนัน้ รับรองวาจะเปนผูควบคมุงานตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งงานแลวเสรจ็ 
ถูกตองตามแบบและรายการสัญญาขององคการ ใหย่ืนตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวันเดียวกับเวลาท่ีย่ืน
เอกสารประกวดราคา  
4. ขอบเขตงาน  แบบรูปและรายการ มีดังนี้ 

4.1  งานวางผัง งานถมดินบดอัด หินคลุก บดอัด งานวางทอระบายน้ํา บอพัก  
4.2  งานฐานราก โครงสรางชั้นลาง งานพ้ืนลานจอดรถ งานรางระบายน้ํา(CUTTER) 
4.3  โครงสรางชั้นลาง โครงสรางหลังคา งานระบบทอประปา  
4.4  งานกออิฐ ฉาบปูน งานระบบทอไฟฟา งานพ้ืนลานจอดรถ งานรั้ว งานทาสี ปอมยาม 
4.5  งานวัสดุพื้นผิว ประตู หนาตาง งานฝาเพดาน งานรอยสานระบบไฟฟา  
4.6  งานติดต้ังสุขภัณฑ ดวงโคม งานทาสีจริง งานทดสอบระบบ 

 รายละเอียดดังรายการประกอบแบบและแบบรูปรายการละเอียดจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคาร
สํานักงาน  
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5. ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบงาน 
   ภายใน  240  วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา  
 

6. วงเงินในการจัดหา และราคากลาง 
 วงเงินงบประมาณ  48,029,000.-บาท (สี่สิบแปดลานสองหมื่นเกาพันบาทถวน) 

  ราคากลางงานกอสราง  39,958,000.-บาท (สามสิบเกาลานเกาแสนหาหม่ืนแปดพันบาทถวน)ใน
การเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นตํ่า(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 70,000.-บาท จากราคากลาง
งานกอสราง และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา 70,000.-บาท จากราคาครั้ง
สุดทายท่ีเสนอลดแลว 
7. มาตรฐานฝมือชาง 

 เม่ือองคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดงักลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และ ปวท. หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 5 (หา) 
ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 

7.1  ชางไฟฟา         
7.2  ชางกอสราง     
7.3  ชางประปา 
 ผูรับจางตองจัดสงแผนงานกอสราง (WORK SCHEDULE) รวมท้ังแตงตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบ

การกอสราง โดยจะตองจัดใหมวิีศวกรโยธาท่ีไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรใน
ระดับไมตํ่ากวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผูควบคุมงานนี้จนกวางานจะแลวเสร็จตาม
สัญญา พรอมสงบัญชีแสดงจํานวนรายชื่อหัวหนางาน คนงาน และอุปกรณเคร่ืองจักรกลใหผูวาจางพิจารณา 

8. การจายเงิน 
 8.1  การจายเงินลวงหนา 

   องคการจะจายเงินลวงหนาใหแกผูชนะการประกวดราคา เปนเงินจํานวนรอยละ 15 ของราคา
คาจางทั้งหมด ภายใน 15 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา โดยผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบหลักประกัน
การรับเงินลวงหนาใหแกองคการ เพ่ือใชเปนหลักประกันการรับเงินลวงหนา โดยตองยื่นหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินท่ีรับลวงหนาในขณะทําสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับวงเงินท่ีรับลวงหนา 
   องคการจะคืนหลักประกันการรับเงินลวงหนาโดยไมมีดอกเบ้ียใดๆท้ังสิ้น ใหแกผูชนะการ
ประกวดราคา เม่ือผูชนะการประกวดราคาไดสงมอบงานครบตามจํานวนเงินลวงหนา และคณะกรรมการตรวจการ
จางไดทําการตรวจรับงานจางดังกลาวไวเปนท่ีเรียบรอยแลว 

กรณีหากผูรับจางไดขอรับเงินคาจางลวงหนาจํานวนรอยละ 15 ของราคาคาจางท้ังหมด จาก
องคการไปแลว องคการจะหักเงินคาจางลวงหนาดังกลาวออกจากคาจางคืนแกองคการในอัตรารอยละ 5 ของราคา
คาจางทั้งหมด รวม 3 งวด โดยเริ่มตั้งแตงวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 3 จนครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีรับไป 
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  8.2  การจายเงิน 
  องคการจะชําระเงิน  แบงเปนงวดงาน โดยจะจายเงินภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจ
การจาง ไดตรวจรับงานจางในแตละงวดงาน ดังนี้ 
  งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานวางผัง  100% 
- งานถมดนิบดอัดดนิเดิม  90% 
- งานวางทอระบายน้ํา – บอพัก  90% 

ใหแลวเสร็จภายใน  30 วัน  
  งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15  ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานฐานราก  100% 
- โครงสรางชั้นลาง  100% 
- งานบดอัดทราย  90% 
- งานบดอัดหินคลุก  90% 
- งานพ้ืนลานจอดรถ  80% 
- งานรางระบายน้ํา (CUTTER)  80%  

ใหแลวเสร็จภายใน  30 วัน  
  งวดท่ี 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15  ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- โครงสรางหลังคา  90% 
- งานระบบทอประปา 90% 
- งานกออิฐ  80% 
- ฉาบปูน  80% 
- งานระบบทอไฟฟา 90% 

ใหแลวเสร็จภายใน  45 วัน  
  งวดท่ี 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 20  ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานกออิฐ  100% 
- ฉาบปูน 100% 
- งานระบบทอไฟฟา 100% 
- งานประปา  100% 
- งานพ้ืนลานจอดรถ  100% 
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- งานทาสีรองพ้ืน  100%  
ใหแลวเสร็จภายใน  45 วัน  

  งวดท่ี 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานวัสดุพ้ืนผิว – ประตู – หนาตาง  100% 
- งานฝาเพดาน – งานรอยสายระบบไฟฟา  100% 
- งานทาสีจริง คร้ังท่ี 1   (100%) 

ใหแลวเสร็จภายใน  45 วัน  
  งวดท่ี 6 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้  

- งานติดตั้งสุขภัณฑ – ดวงโคม 100% 
- งานทาสีจริงครั้งท่ี 2 (100%) 
- งานทดสอบระบบ 100% 
- ทําการทดสอบระบบตางๆจนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 
- นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอง 

ครบถวนตามรูปแบบ รายการกอสราง และสัญญาทุกประการ 
- ทําความสะอาดปรับสภาพพ้ืนที่ใหเรียบรอย พรอมสงมอบตอคณะกรรมการตรวจการจาง 

มอบพ้ืนท่ีและผานการตรวจจากคณะกรรมการฯองคการ  
ใหแลวเสร็จภายใน  45 วัน  

  หมายเหตุ  1. แบงงวดงานออกเปน 6 งวดงาน กําหนดเวลาแลวเสร็จท้ังหมด 240 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา เม่ือผูรับจางไดทําการกอสรางงานนั้นแลวเสร็จเรียบรอยครบถวนตามรายละเอียดที่ระบุไวในแต
ละงวดงาน และหากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวได ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแก
ผูวาจางเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาคาจางท้ังหมด แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100.-บาท นับถัดจากวันท่ี
ครบกําหนดแลวเสร็จตามสัญญา 
   2. งานในงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 5 กําหนดใหงานแลวเสร็จไวเพียงรอยละ 90 สวนงานใน
งวดสุดทายกําหนดใหงานแลวเสร็จท้ังหมดจึงจะตรวจรับงานได 
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองรับประกันความชํารุดบกพรอง
ของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา  2  ป นับถัดจากวันท่ีองคการไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลว 
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมปรับปรุงแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง 
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10.  ผูรับจางตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานกอสรางของรัฐ 
   10.1 ผูรับจาง ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน(จป.)ท่ีไดรับประกาศนียบัตรประจํา
หนวยงาน และตองจัดทําเอกสารแนบทายเอกการประกวดราคาเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางานกอสราง” เพ่ือปองกันและควบคุมอุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยฯของกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมและกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของ กําหนด 
   10.2 ผูรับจางท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางงานกอสราง ตามขอ 10.1 ตองจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยในงานอยางละเอียดและชัดเจนใหสอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
กอสราง แลวยื่นตอองคการหรือคณะกรรมการฯกอนการดําเนินการกอสรางภายใน 7 วัน นับแตวันทําสัญญาวาจาง 
   10.3 ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามขอ 10.2 อยางเครงครัดและสอดคลองกับ
กฎหมายและระเบียบที่กําหนดไว พรอมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยฯดังกลาว 
ใหองคการหรือคณะกรรมการฯรับทราบอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  

11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด

ไวโดยเครงครัด 
12. หลักประกันซอง 

 หลักประกันซอง  ในอัตรารอยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ เปนจํานวนเงิน 2,402,000.-บาท (สองลาน
สี่แสนสองพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ต้ังแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
13.  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

 นายชูชาติ  ซาปน     โทรศัพท/โทรสาร :  02-919-8949 
  

หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปน    
ลายลักษณอักษร หรือทาง e-mail : somsakna@bmta.co.th. มายังองคการโดยเปดเผยตัว  
  ประกาศ มีกําหนด  3 วันทําการ  
 
 
                                                                   (ลงชือ่)         ชชูาติ  ซาปน      ประธานกรรมการ 
                                                                                   (นายชชูาติ  ซาปน)  
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(ราง) 
 
 

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขท่ี               /2558 

เรื่อง    ประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูรามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม  
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (คร้ังท่ี 2) 

…………................... 
 

     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและ
อาคารสํานักงาน อูรามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น 39,958,000.-บาท (สามสิบเกา
ลานเกาแสนหาหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

 

 หลักประกันซอง  จํานวน  2,402,000.-บาท (สองลานสี่แสนสองพันบาทถวน) 

 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้  
 1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
   2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม
เปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูท่ีองคการ
บอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
   3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 
   4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และหรือ  ตองไมเปนผู มี
ผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม 
   5. นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6. นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ี
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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8. เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 19,900,000.-บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการ
เชื่อถือได โดยตองนําหนังสือรับรองของคูสัญญามาประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวย 

9. ตองจัดวิศวกรโยธาท่ีไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรในระดับ
ไมตํ่ากวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผูควบคุมงานนี้จนกวางานจะแลวเสร็จตาม
สัญญาโดยใหผูประสงคจะเสนอราคานําสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจําตัวของวิศวกรซึ่งออกให
โดย กว.พรอมท้ังหนังสือรับรองของวิศวกรผูนัน้ รับรองวาจะเปนผูควบคมุงานตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งงานแลวเสรจ็ 
ถูกตองตามแบบและรายการสัญญาขององคการ ใหย่ืนตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวันเดียวกับเวลาท่ีย่ืน
เอกสารประกวดราคา  

10. ตองเปนผูท่ีมีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จาก
องคการ 

กําหนดดูสถานท่ีกอสราง  
ดูสถานทีก่อสรางในวันท่ี................................................ระหวางเวลา  10.00 น. ถึง  12.00 น. ณ               

อูรามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม เพ่ือรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยจะตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
หากไมมารับฟงคําชี้แจงและดูสถานท่ีในวันและเวลาตามท่ีกําหนดไว ถือวารับทราบและยอมรับรายละเอียดท่ี
องคการแจงใหทราบแลวและจะถือเปนขออางใดๆมิได สอบถามขอมูล นายชูชาติ  ซาปน โทร. 02-919-8949 
  กํ าหนด ย่ืนซองเอกสารประกวดราคาจ างด วยวิธี ก า รทาง อิ เ ล็ กทรอนิ กส  ใน วัน ท่ี  
.................................................ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวด
ราคา ณ  หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี.............................................ต้ังแตเวลา ............ น. เปนตนไป 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ .........-
บาท(.......................) ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 
.................................................. ถึงวันท่ี ............................................. ในวันและเวลาทําการ ต้ังแตเวลา 08.30 น.ถึง
เวลา 15.30 น.ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ  

 
 
 
 
 

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

http://www.bmta.co.th
http://www.gprocurement.go.th
http://www.pdffactory.com


 9
 
 
 

                                              ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ 2558 

 

(นางปราณี   ศกุระศร) 
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 
ฝายบริหาร 
สํานกับริการและจัดซื้อ   
กลุมงานจัดซือ้ 
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส เลขท่ี            /2558 
การจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูรามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม (ครั้งท่ี 2) 

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ลงวันท่ี           กุมภาพันธ 2558 

------------------------------------------- 
 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
กอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูรามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
 

1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
                1.1 แบบรูปและรายการละเอียด  

1.2 แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา  
1.4 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
1.5 แบบสัญญาจาง 
1.6  แบบหนังสือค้ําประกัน 

                     (1) หลักประกันซอง 
                     (2) หลักประกันสัญญา 
   (3) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา ตามแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคาร 
                1.7  บทนิยาม 
                    (1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
                    (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
                     (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2    
  1.9   สูตรการปรับราคา 
  1.10  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 
 
 
 
 

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

http://www.pdffactory.com


 11
 
 

2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  
2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  

และไดแจงเวียนชือ่แลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสัง่ใหนิติบุคคลหรอืบุคคลอืน่เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ หรือผูท่ีองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 

2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และหรือ  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.7 

2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 
  2.5 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 2.6 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ี
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

 2.7  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ี
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 19,900,000.-บาท และเปนผลงานท่ีเปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนที่องคการเชื่อถือได โดยตองนําหนังสือรับรองของคูสัญญามาประกอบการย่ืนเอกสาร
ประกวดราคาจางดวย 

2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองจัดวิศวกรโยธาที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมจากสภาวิศวกรในระดับไมตํ่ากวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผูควบคุมงานนี้
จนกวางานจะแลวเสร็จตามสัญญาโดยใหผูประสงคจะเสนอราคานําสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตร
ประจําตัวของวิศวกรซึ่งออกใหโดย กว.พรอมท้ังหนังสือรับรองของวิศวกรผูนั้น รับรองวาจะเปนผูควบคุมงาน
ต้ังแตเร่ิมตนจนกระท่ังงานแลวเสร็จ ถูกตองตามแบบและรายการสัญญาขององคการ ใหยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคา ในวันเดียวกับเวลาท่ียื่นเอกสารประกวดราคา  

2.10  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายชือ่เปนผูซือ้เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้จากองคการ 
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                     3.   หลักฐานการเสนอราคา                               
       ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน  2 สวน  คือ 
                      3.1 สวนท่ี 1   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
   (1)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

       (ก)  หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด              
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง              
     (3)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย   ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืน
เอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)      
                             (4)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  (ถามี)  
                             (5)   บัญชีเอกสารสวนที่ 1  ท้ังหมด ที่ไดย่ืนตามแบบในขอ 1.8 (1) 
      3.2 สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้  
     (1)  หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส (จํานวน  3 ชดุ) 
โดยตองลงนาม พรอมประทับตรา   
  (2)  หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน   
         (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูมอบอํานาจ 
                             (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูรับมอบอํานาจ 
         (5)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส 
                    (6)  เอกสารตามขอ  2.6 , 2.8 , 2.9 , 16.1  

 (7)  หลกัประกันซอง ตามขอ 5 
    (8)  บัญชีรายการกอสราง (ใบแจงปริมาณงาน)  

                      (9)  บัญชเีอกสารสวนท่ี  2 ทั้งหมด  ท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2) 
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4. การเสนอราคา 
4.1  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองย่ืนขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคา
ใหชัดเจน 

4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน  
   4.3  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทายโดยภายในกําหนดยนืราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสทิธเิสนอราคาจะตองรบัผดิชอบราคาที่ตนเสนอ
ไว และจะถอนการเสนอราคามิได   
   4.4  ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จ 
ไมเกิน  240  วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา  

4.5 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนวิศวกรผูควบคุมงาน ในระหวางการดําเนินงานยังไมแลวเสร็จตาม
สัญญา ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองแจงเปนหนังสอืใหองคการทราบวาวิศวกรผูควบคมุงานคนเดมิไดเลกิควบคมุ
งานนี้ต้ังแตเม่ือใด และวิศวกรท่ีจะควบคุมงานใหมจะตองควบคุมงานตอเนื่องกันนับตั้งแตวันท่ีวิศวกรคนเดิมเลิก
ควบคุมงาน พรอมเอกสารดังนี้ 
                       4.5.1  หนังสือแจงกําหนดเลิกเปนวิศวกรผูควบคุมงานนี้ของวิศวกรคนเดิม พรอมดวย 
ลายมือชื่อเปนหลักฐาน 

     4.5.2  หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรคนใหม ซึ่งจะตองแสดงหลักฐาน 
รายละเอียดตามขอ 2.9  

4.6 ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ตองจัดทําแผนการทํางานตั้งแตเริ่ม
การทํางานจนถึงงานแลวเสร็จ เสนอตอองคการภายใน 7 วันนับถัดจากวันรับมอบพ้ืนท่ี ถาตองมีการแกไขแผนการ
ทํางาน ใหผูประกวดราคาสงฉบับแกไขใหองคการภายในกําหนด 7 วัน นับตั้งแตวันที่องคการอนุญาตใหแกไข
แผนการทํางานได และมีผลบังคับใชไปจนสิ้นสุดการทํางาน 

4.7 บรรดาเครื่องมือเคร่ืองใชตาง ๆ หรือสิ่งอื่นใดท่ีจะใชในการดําเนินงานจางนี้ใหเปนหนาท่ี
ของผูรับจางจัดหาและเสียคาใชจายเองท้ังสิ้น และตองจัดใหมีเคร่ืองหมาย หรืออื่นใดเพ่ือความปลอดภัยของผูอื่น
ท้ังในเวลากลางวัน และกลางคืน โดยตองรับผิดชอบในอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นอันอาจเกิดขึ้นดวย กับทั้งผูรับจาง
จะตองดําเนินการขจัดอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินการดวยตนเองท้ังสิ้น 
          4.8  กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร 
ตรวจดูรางสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนท่ีจะ 
ตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
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          4.9  ผูประสงคจะเสนอราคา  จะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จา
หนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ เอกสารประกวดราคา 
ตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส  เลขท่ี ........./2558”  ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา
ตามโครงการ จํานวน 1 ชุด   ในวันท่ี ………………………….….. ต้ังแตเวลา  09.30 น.ถึงเวลา 10.30 น. ตาม
นาฬิกาของสาํนักงานรับซองประกวดราคา  ณ หองประชุม  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขที ่ 131 ถนน
เทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310  
     เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด           

             คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคา กับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิสหรือไม  พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2  และแจงผูประสงค 
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอื่นใดท่ีมี
หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว  ภายในวันที่ ...................................... 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสทิธิเสนอราคา  และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูท้ิงงาน   
 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกนักบัผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการ ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนท่ีสุด 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา  กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมใิหผูแทนผูมีสทิธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล
อื่น  และเม่ือแกไขขอขัดของแลวจะไดดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของ
การเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน  เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด
วัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ี
นั้นทราบ  
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 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆระหวางการประกวดราคาฯ
เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ  

4.10  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค   
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนท่ี 

39,958,000.-บาท (สามสิบเกาลานเกาแสนหาหม่ืนแปดพันบาทถวน)  
(3) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่น ๆ(ถามี)รวมคาใชจายท้ังปวงไว

ดวยแลว 
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตาม วัน  

เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด  
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง  LOG IN  เขาสูระบบ 
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ

ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและจะตอง
เสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 70,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
การเสนอลดราคาคร้ังถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 70,000.-บาท จากราคาคร้ังสุดทายท่ีเสนอลด
แลว  

(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลวจะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคดัเลอืกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการ
เสนอราคาทางอเิล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดนิทางของผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส ท้ังนี้ จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา  

(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา  ณ  บริษัท  กสท. โทรคมนาคม จํากัด  (มหาชน)      
ในวันท่ี ……………………………………..   ต้ังแตเวลา  ................ น. เปนตนไป  ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบ
แจง วัน เวลาและสถานท่ีเสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป 

(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท่ีแสดงในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทํา
การทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 
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5. หลักประกันซอง 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเสนอดานเทคนิค จํานวน
2,402,000.-บาท (สองลานสี่แสนสองพนับาทถวน)โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ต้ังแตวัน
ย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้          
      5.1 เงินสด 
                    5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการโดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
หรือกอนหนานั้นไมเกนิ 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค) 
      5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 
       5.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.6 

 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลกัประกันซองตามขอนี ้องคการจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน 

นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด
จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว  
         การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการจะพิจารณาตัดสินดวย

ราคารวมตํ่าสุด   
       6.2  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิมถูกตอง ตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไม
ถูกตอง ตามขอ 4  แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น 
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการ เทานั้น   
       6.3  องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้ 
   (1)  ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางขององคการ   
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    (2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคญั หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสยีเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น  

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง  
                          6.5  องคการทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด 
ก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน
ขององคการเปนสาํคญั   และใหถือวาการตัดสนิขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตท่ีุเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสจุริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรอืใช
ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
               ในกรณีท่ีผูมีสิทธเิสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่า เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได   คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการจะใหผูมีสิทธเิสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน 
ท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น   

6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
วาผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธเิสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ 
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ  1.7 องคการมีอํานาจท่ีจะตัดรายชือ่ผูมีสิทธเิสนอราคาดังกลาว และองคการ
จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
          7.  การทําสัญญาจาง 
                       ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางกับองคการ
ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากองคการ  และจะตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวน
เงินไมนอยกวารอยละ 10 ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหองคการยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 5   
  หลักประกันสัญญาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญา พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว   
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 8.  ระยะเวลาสงมอบงาน  กําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนาม
สัญญา 
 9.  การจายเงิน 

  9.1  การจายเงินลวงหนา 
    องคการจะจายเงินลวงหนาใหแกผูชนะการประกวดราคา เปนเงินจํานวนรอยละ 15 ของราคา
คาจางทั้งหมด ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา โดยผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบหลักประกัน
การรับเงินลวงหนาใหแกองคการ เพ่ือใชเปนหลักประกันการรับเงินลวงหนา โดยตองยื่นหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินท่ีรับลวงหนาในขณะทําสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับวงเงินท่ีรับลวงหนา 
    องคการจะคืนหลักประกันการรับเงินลวงหนาโดยไมมีดอกเบ้ียใดๆท้ังสิ้น ใหแกผูชนะการ
ประกวดราคา เม่ือผูชนะการประกวดราคาไดสงมอบงานครบตามจํานวนเงินลวงหนา และคณะกรรมการตรวจการ
จางไดทําการตรวจรับงานจางดังกลาวไวเปนท่ีเรียบรอยแลว 
    กรณีหากผูรับจางไดขอรับเงินคาจางลวงหนาจํานวนรอยละ 15 ของราคาคาจางท้ังหมด จาก
องคการไปแลว องคการจะหักเงินคาจางลวงหนาดังกลาวออกจากคาจางคืนแกองคการในอัตรารอยละ 5 ของราคา
คาจางทั้งหมด รวม 3 งวด โดยเริ่มตั้งแตงวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 3 จนครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีรับไป 
   9.2  การจายเงิน 
   องคการจะชําระเงิน  แบงเปนงวดงาน โดยจะจายเงินภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจ
การจาง ไดตรวจรับงานจางในแตละงวดงาน ดังนี้ 
  งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานวางผัง  100% 
- งานถมดนิบดอัดดนิเดิม  90% 
- งานวางทอระบายน้ํา – บอพัก  90% 

ใหแลวเสร็จภายใน  30 วัน  
  งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15  ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานฐานราก  100% 
- โครงสรางชั้นลาง  100% 
- งานบดอัดทราย  90% 
- งานบดอัดหินคลุก  90% 
- งานพ้ืนลานจอดรถ  80% 
- งานรางระบายน้ํา (CUTTER)  80%  

ใหแลวเสร็จภายใน  30 วัน  
  งวดท่ี 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15  ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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- โครงสรางหลังคา  90% 
- งานระบบทอประปา 90% 
- งานกออิฐ  80% 
- ฉาบปูน  80% 
- งานระบบทอไฟฟา 90% 

ใหแลวเสร็จภายใน  45 วัน  
  งวดท่ี 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 20  ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานกออิฐ  100% 
- ฉาบปูน 100% 
- งานระบบทอไฟฟา 100% 
- งานประปา  100% 
- งานพ้ืนลานจอดรถ  100% 
- งานทาสีรองพ้ืน  100%  

ใหแลวเสร็จภายใน  45 วัน  
  งวดท่ี 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานวัสดุพ้ืนผิว – ประตู – หนาตาง  100% 
- งานฝาเพดาน – งานรอยสายระบบไฟฟา  100% 
- งานทาสีจริง คร้ังท่ี 1   (100%) 

ใหแลวเสร็จภายใน  45 วัน  
  งวดท่ี 6 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเหมาตามท่ีตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายให 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้  

- งานติดตั้งสุขภัณฑ – ดวงโคม 100% 
- งานทาสีจริงครั้งท่ี 2 (100%) 
- งานทดสอบระบบ 100% 
- ทําการทดสอบระบบตางๆจนใชการไดเรียบรอยสมบูรณ 
- นอกจากนี้ใหทําการกอสรางงานสวนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอง 

ครบถวนตามรูปแบบ รายการกอสราง และสัญญาทุกประการ 
- ทําความสะอาดปรับสภาพพ้ืนที่ใหเรียบรอย พรอมสงมอบตอคณะกรรมการตรวจการจาง 

มอบพ้ืนท่ีและผานการตรวจจากคณะกรรมการฯองคการ  
ใหแลวเสร็จภายใน  45 วัน  
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  หมายเหตุ  1. แบงงวดงานออกเปน 6 งวดงาน กําหนดเวลาแลวเสร็จท้ังหมด 240 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา เม่ือผูรับจางไดทําการกอสรางงานนั้นแลวเสร็จเรียบรอยครบถวนตามรายละเอียดที่ระบุไวในแต
ละงวดงาน และหากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวได ผูรับจางตองชําระคาปรับใหแก
ผูวาจางเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาคาจางท้ังหมด แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100.-บาท นับถัดจากวันท่ี
ครบกําหนดแลวเสร็จตามสัญญา 
   2. งานในงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 5 กําหนดใหงานแลวเสร็จไวเพียงรอยละ 90 สวนงานใน
งวดสุดทายกําหนดใหงานแลวเสร็จท้ังหมดจึงจะตรวจรับงานได 
 
10.  อัตราคาปรับ  
                       คาปรับตามแบบสัญญาจาง  จะกําหนดคาปรับในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน    
แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100.- บาท นับถัดจากวันที่ครบกําหนดแลวเสร็จตามสัญญา         

11.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                           ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทํา
สัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ 1.5  แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา ไมนอยกวา 2  ป นับถัดจากวันท่ีองคการไดรับมอบงานเรียบรอยแลว โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วันนับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  

 12.  การบอกเลิกสัญญา 
                       ในระหวางท่ีองคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการเสนอราคาไม
อาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผู
ออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมขึน้ ในกรณีที่ตองดําเนนิการจางนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาดวย  
                     ในการบอกเลิกสัญญาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
หรือไมก็ได  ท้ังนี้ตามท่ีองคการเห็นสมควร 
 13. ขอสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
      13.1  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2558 การลงนาม           
ในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณประจําปแลวเทานั้น        
  13.2  องคการสงวนสิทธิ การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการไดรับมอบพื้นท่ีจาก
หนวยงานเจาของพื้นท่ีแลวเทานั้น ซึ่งผูชนะการเสนอราคายินยอมเลือ่นเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
ท้ังสิ้นจากองคการ 
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  13.3  เม่ือองคการไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขา
มาจากตางประเทศ   และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับ
ขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้   

  (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน 
นับต้ังแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
          (2)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น  
    (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ  (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี   
  13.4 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอ
องคการ แลวจะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว  
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอ 4.10 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
องคการจะริบหลักประกันซองจํานวน  2.5  ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม              
 

  13.5 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ี
ทางองคการกําหนด ดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบขององคการ 
  กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
 13.6 องคการสงวนสิทธ ิการคืนหลักประกนั หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาไม
ย่ืนคําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันท่ีองคการไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคา หรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละสิทธิในหลักประกัน 
และแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ     	
   13.7  องคการสงวนสิทธิท์ี่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
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   14.  การปรับราคาคางานกอสราง                              

การปรับราคาคางานกอสรางตามสตูรการปรับราคา ดังระบุในขอ 1.9 จะนํามาใชในกรณีท่ีคางาน
กอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น 

สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสรจ็ตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องคการไดขยายออกไป โดยมีเง่ือนไขตามหลกัเกณฑสตูรและวิธีการคาํนวณที่ใชกับ
สัญญาแบบปรับราคาได (สูตรคา K) แนบทายสัญญา 

15. มาตรฐานฝมือชาง 
 เม่ือองคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดงักลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และ ปวท. หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 5 (หา) 
ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 

15.1  ชางไฟฟา 
15.2  ชางกอสราง 
15.3  ชางประปา 
ผูรับจางตองจัดสงแผนงานกอสราง (WORK SCHEDULE) รวมท้ังแตงตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบ

การกอสราง โดยจะตองจัดใหมวิีศวกรโยธาท่ีไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรใน
ระดับไมตํ่ากวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผูควบคุมงานนี้จนกวางานจะแลวเสร็จตาม
สัญญา พรอมสงบัญชีแสดงจํานวนรายชื่อหัวหนางาน คนงาน และอุปกรณเคร่ืองจักรกลใหผูวาจางพิจารณา 

ผูรับจางตองสงแผนการจัดจราจร ซึ่งตองไมมีผลกระทบตอการจราจรภายหลังเวลาดําเนินการ
กอสรางในแตละวัน และเสนอแผนการปองกันมลภาวะขณะกอสราง 

โดยแผนงานที่เสนอจะตองแสดงขั้นตอนของการทํางาน กําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางานหลัก
ตางๆใหแลวเสร็จและเสนอโดยผูมีอํานาจ พรอมลงนามประทับตราสําคัญบริษัท โดยตองนําเสนอใหผูวาจาง
พิจารณาใหความเห็นชอบภายในกําหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา  

 16.   ผูรับจางตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานกอสรางของรัฐ 
    16.1  ผูรับจาง ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน(จป.)ที่ไดรับประกาศนียบัตร
ประจําหนวยงาน และตองจัดทําเอกสารแนบทายเอกการประกวดราคาเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยใน
การทํางานกอสราง” เพ่ือปองกันและควบคุมอุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยฯของกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ กําหนด 
    16.2  ผูรับจางท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางงานกอสราง ตามขอ 16.1 ตองจัดทําแผนปฏิบัติ
งานความปลอดภัยในงานอยางละเอียดและชัดเจนใหสอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
กอสราง แลวยื่นตอองคการ หรือคณะกรรมการฯกอนการดําเนินการกอสรางภายใน 7 วัน นับแตวันทําสัญญาวาจาง 
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    16.3  ผูรับจางตองปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามขอ 16.2 อยางเครงครัดและสอดคลองกับ
กฎหมายและระเบียบที่กําหนดไว พรอมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัยฯดังกลาว 
ใหองคการหรือคณะกรรมการฯรับทราบอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  

17.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย และระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 
 18.  ปญหาการขัดแยงหรือการตีความ 
  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่โตแยงในประกาศประกวดราคา 
หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอื่นใดก็ตาม ซึ่งมีความจําเปนตองวินิจฉัยตัดสิน เพ่ือใหการประกวดราคา
ครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคการสงวนสิทธิท่ีจะเปนผูตีความ และวินิจฉัย
ขอขัดแยง ซึ่งใหถือเปนอันเด็ดขาดและถึงที่สุด 
 19.  การแกไขเอกสารประกวดราคา 
  19.1  กอนวันยื่นซองประกวดราคา หากมีความจําเปนองคการสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง
แกไขเพ่ิมเติมเอกสารประกวดราคา 
  19.2  การแกไขเอกสารประกวดราคาตางๆ องคการจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทราบโดยท่ัว
กันทุกรายเปนลายลักษณอักษร 
  19.3  หากองคการพิจารณาเห็นวา การแกไขเพ่ิมเติมเอกสารประกวดราคาตางๆ มีเหตุทําใหผู
มีสิทธิเสนอราคาจะตองใชเวลาในการพิจารณาและจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือความถูกตองครบถวน 
องคการอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารประกวดราคาไดตามความจําเปน 
 
 
     

                      องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
                                                                                                ………../………../………. 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 
1. โครงการ   จางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานกังาน อูรามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม 

หนวยงานเจาของโครงการ  เขตการเดินรถท่ี 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   48,029,000.-บาท 
3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป  กอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูรามอินทรา-ประดิษฐมนธูรรม 
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2558 

เปนเงิน   39,958,000.-บาท (สามสิบเกาลานเกาแสนหาหมืน่แปดพันบาทถวน)  
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

 5.1 แบบ ปร.4 
 5.2 แบบ ปร.5(ก)   
 5.3 แบบ ปร.6 

6. รายชือ่คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
6.1 นายชชูาติ  ซาปน                    ผอ.ขดร.8 
6.2 นายรุงโรจน  วงศบุญอุปถัมภ ห.กซบ. 
6.3 นายวัฒนพงษ  รัตนะวิศ          ผูแทน ม.ธรรมศาสตร ศนูยรังสติ 
6.4 นายพัฒณรนิทร  มังคดุ           ชาง 3  (กซบ.) 
6.5 นายไกรเลิศ  วิไลประภากร     ห.กบท.8 
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