ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
วาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยอูมีนบุรีและอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
...........................................
1. ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
1.1 ความเปนมา
เขตการเดินรถที่ 2 มีความจําเปนตองจางเหมารักษาความปลอดภัย จํานวน 12 อัตรา ใน
อูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 และอูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2, กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3
ตอเนื่องอีก 1 ป เนื่องจากมีพื้นที่และทรัพยสินที่ดูแลจํานวนมาก
1.2 วัตถุประสงค
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย
ในบริเวณกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1, 2, 3 เขตการเดินรถที่ 2 โดยปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ตามแผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัยทั้งอูแนบทาย (เอกสารหมายเลข 1 และ 2)
1.2.1 บริเวณอูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1
จํานวน 5 อัตรา
1.2.2 บริเวณอูสวนสยาม กลุม งานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 จํานวน 7 อัตรา
1.3 คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
1.3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3.2 ตองไมเ ปน ผูที่ถูก ระบุชื่อ ไวใ นบัญ ชีร ายชื่อ ผูทิ้ง งานของทางราชการ และได
แจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
1.3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุม กันเชนวานั้น
1.3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - Government Procuroment : e - GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.3.6 บุคคลหรือ นิติบ ุค คลที ่จ ะเขา เปน คูส ัญ ญาตอ งไมอ ยูใ นฐานะเปน ผูไ มแ สดง
บัญชีรายรับ - รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ - รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.3.7 คูสัญ ญาตอ งรับ และจา ยเงิน ผา นบัญ ชีธ นาคาร เวน แตก ารรับ จา ยเงิน แตล ะ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูส ัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
1.3.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
/1.4 คุณสมบัต.ิ ....
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-21.4 คุณ สมบัติข องยามรักษาความปลอดภัย
1.4.1 ตองเปนเพศชาย ที่มีอายุตั้งแต 25 ป ถึง 55 ปบริบูรณ
1.4.2 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัยโดยตรง
1.4.4 ไมมีโรคประจําตัวที่มีผลตอการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย
1.4.5 ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และทั่วไปโดยตองมีหลักฐานการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.4.6 ไมเปนบุคคลที่ตองโทษ หรือถูกจองจําหรือเปนบุคคลลมละลาย
1.4.7 ไมเลนการพนัน และเสพยาเสพติดทุกชนิด
1.4.8 มีบัตรแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน
หลักฐานการศึกษาและอื่น ๆ
1.4.9 ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด และติดปายชื่อแสดง ชื่อ-นามสกุล
พรอมทั้งหมายเลขประจําตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจงชื่อ-นามสกุล พรอมทั้งรูป
ถายใหผูวาจางทราบลวงหนา
1.4.10 ผูรับจางเปนผูจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติหนาที่ของลูกจาง
ประกอบดวย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-สงสื่อสาร บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และสมุด
รายงานรวมทั้งติดตั้ง จัด ตูเ ก็บ อุป กรณป ระจํา ตัว พนักงาน และอุปกรณบางอยางที่จําเปนตอการรักษาความ
ปลอดภัยดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
1.5 กํา หนดเวลาปฏิบัติห นา ที่รัก ษาความปลอดภัย
1.5.1 บริเวณอูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 วาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย
จํานวน 5 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่เปนผลัดติดตอกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
- ผลัดที่ 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน 2 อัตรา
- ผลัดที่ 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุงขึ้น จํานวน 3 อัตรา
1.5.2 บริเ วณอูส วนสยาม กลุม งานปฏิบัติก ารเดิน รถ 2 และ 3 วา จา งเหมายาม
รักษาความปลอดภัย จํานวน 7 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่เปนผลัดติดตอกันตลอดวัน
(24 ชั่วโมง)
- ผลัดที่ 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน 3 อัตรา
- ผลัดที่ 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุงขึ้น จํานวน 4 อัตรา
1.6 เงื่อนไขการวาจาง
1.6.1 ผูรับจางตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
ทุกประการ
1.6.2 แจงรายชื่อพรอมประวัติลูกจางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับแตวันลง
นามในสัญญา และหากมีการเปลี่ยนตัวลูกจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกครั้ง
1.6.3 ต อ งใหล ูก จา งรัก ษาความปลอดภัย รับ มอบหนา ที ่ใ นการดูแ ลรัก ษาความ
ปลอดภัย ก อนเวลาปฏิบั ติหนาที่อย างน อย 10 นาที เพื่อเตรี ยมความพรอมในการรั บ-สงหนาที่ และหากถึ ง
กําหนดเวลาผลัดเปลี่ยนหนาที่ในผลัดใด หากคูใหมไมมาทําการรับมอบหนาที่ตอจากคูผลัดเดิมภายในกําหนดเวลา
30 นาทีโดยคูผลัดเดิมที่ปฏิบัติหนาที่อยูจะทําการปฏิบัติหนาที่ตออีกไมเกิน 30 นาที จนกวาคูผลัดใหมจะมาทํา
การรับหนาที่ตอจากคูผลัดเดิม หากเกินกําหนดเวลาดังกลาวถือวาขาดงาน
1.6.4 ตองปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอื่นใดในขณะ
ปฏิบัติหนาที่
/1.6.5 ตองตอก....
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-31.6.5 ตองตอกบัตรเขา-ออกทุกครั้งเมื่อมาปฏิบัติงาน พรอมทั้งลงชื่อทุกครั้ง โดยผูรับ
จางเปนผูจัดหาบัตรและใบลงชื่อในการปฏิบัติงานดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
1.6.6 ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของผูวาการจางที่เกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย โดยเครงครัด
1.6.7 ตองปฏิบัติหนาที่ตรวจตราการนําทรัพยสินอื่นใดของผูวาจางหรือของพนักงานของ
ผูวาจางหรือของบุคคลอื่นที่นําเขาออกในบริเวณทีร่ ับผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
1.6.8 การดูแลรักษาความปลอดภัยครอบคลุมบริเวณพื้นที่อูทั้งหมด
1.6.9 ผูรับจางไมมีสิทธิ์จัดลูกจางคนหนึ่งคนใดเขาปฏิบัติงานเกินกวา 1 ผลัด กรณี
ผูรับจางเขาปฏิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ตอที่อูอื่น ในสัญญาที่ทํากับผูวาจาง หรือ
กรณีที่ลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่ไมครบจํานวนในผลัดใด หรือขาดจํานวนไปในระหวางผลัด
และผูรับจางไมสงลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาทดแทน ผูวาจางจะไมชําระคาจางในผลัดที่ไดปฏิบัติงานเกิน
กวา 1 ผลัด หรือสงลูกจางรักษาความปลอดภัยไมครบจํานวนและผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับในอัตราคน
ละ...........บาทตอผลัด โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย
1.6.10 กรณีผูวาจางเห็นวาลูกจางรักษาความปลอดภัยผูใดไมเหมาะสมดวยประการใด
ๆ ที่จะปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย เมื่อผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางตองนําลูกจางรักษา
ความปลอดภัยคนใหมเขาเปลี่ยนทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจาง
รักษาความปลอดภัยคนที่ผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาที่อีกตลอดอายุสัญญา ถาผูรับจางไม
ดําเนินการเปลี่ยนตัวลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนําลูกจางรักษาความปลอดภัยคน
ที่ผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาที่อีก ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายคนที่ยังไมเปลี่ยนตัว
คนละ 500.-บาทตอผลัด หรือปรับเปนรายคนรายครั้งที่นําลูกจางเขาปฏิบัติหนาที่อีก คนละครั้งละ 500.-บาท
ตอผลัด และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย
1.6.11 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาในขอ 1.6.8,1.6.9 อยูเนืองๆ ผูวาจางมีสิทธิ์บอก
เลิกสัญญาได
1.7 ระยะเวลาการดําเนินการ
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2560
ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561
1.8 วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณในการวาจางเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัติการ
เดินรถ 1 และบริเวณอูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 จํานวน 12 อัตรา ในอัตราคาจาง อัตราละ
15,416.67 บาทตอเดือน รวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 2 อู รวม 12 เดือน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,220,000.48 บาท
(สองลานสองแสนสองหมื่นบาทสี่สิบแปดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตอง
เสนอลดราคาขั้น ต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา ครั้ง ละ 4,000.-บาท จากราคาสูง สุด ของการประกวด
ราคาและการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000.-บาท
1.9 ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ
นายสิทธิชัย ดํารัตน
อีเมล แอดเดรส
Sitichai.Dam @ BMTA .co.th
โทรศัพท/ โทรสาร 02-246-0974 โทรสาร 02-246-5374
ที่อยูเจาของ/ โครงการ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
หากทานตองการแสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปน
ลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน
................................................................
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เอกสารหมายเลข 1
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เอกสารหมายเลข 2
อูสวนสยาม กลุมงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2 และ 3
ถนนสวนสยามซอย 9

ป อมยาม

ทีจ่ อดรถสํานักงาน

ป อมยาม

ป อมยาม

ส ว นตรวจการ 2

กปด.22

จุดที3่

จุดที่ 1

เขตการเดิน
รถที่ 2

ผลัดที่ 1 ปฏิบัตหิ น าที่ตงั้ แตเ วลา 07.00 - 19.00 น.
1 บริเ วณประตูทางเขาสํานั กงานเขต 1 คน
2 บริเ วณลานจอดรถโดยสาร 1 คน
3 บริเ วณทางออกสํานั กงานกอง 2. 1 คน
บริเ วณลานจอดรถยนตโดยสาร
จุดที2่

ทีเ่ ก็บวัสดุ
กปด 3

ทีเ่ ก็บเอกสาร
เขต

โรง
ซอมบรัท
มิตซู

กลุมปฏิบัตก
ิ ารเดินรถ 3

ปั้มนํ้ามัน บี7

โรงซอมบํารุงบริษัทธนบุรฯี

ปั้ม นํ้า มัน ปตท.

อูส วนสยาม กลุมงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2 และ 3
ถนนสวนสยามซอย 9

ป อมยาม

ทีจ
่ อดรถสํานักงาน

ป อมยาม

ส วนตรวจการ 2

ป อมยาม

กปด.22

จุด
ที่3

จุจุด
ดทีที
่1 ่

เขตการเดิน
รถที่ 2

ผลัดที่ 2 ปฏิบตั หิ นาทีต่ งั้ แตเ วลา 19.00 - 07.00 น. ของวันรุง ขึ้น
1 บริเ วณประตูทางเขาสํานักงานเขต 1 คน
2 บริเ วณลานจอดรถโดยสาร 1 คน
3 บริเ วณทางออกสํานักงานกอง 2. 1 คน
4 บริเ วณปม น้ํามัน ปตท. กอง 2. 1 คน
บริเ วณลานจอดรถยนตโดยสาร
จุดที่2

ทีเ่ ก็บ
วัสดุ
กปด 3

ทีเ่ ก็บเอกสาร
เขต

โรงซอม
บริษัทมิตซู

กลุมปฏิบัตก
ิ ารเดินรถ 3

ปั้มนํ้ามัน บี7

โรงซอมบํารุงบริษัทธนบุรฯี
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จุดที4่

ปั้มนํ้ามัน ปตท.

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ ……………... /2559
เรื่อง ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
…………………………….
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภัยอูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 จํานวน 12 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1. อูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1
จํานวน 5 อัตรา
2. อูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3
จํานวน 7 อัตรา
ผูป ระสงคเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 111,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันบาทถวน)
1. ผูม ีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 เปนผูม ีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
1.3 ไม เ ป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู เ สนอราคารายอื่ น และหรื อ ต อ งไม เ ป น ผู มี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาครั้งนี้
1.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.5 บุค คลหรื อ นิติ บุ ค คลที่ จะเข า เป น คูสั ญ ญากั บ หน ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ไดดํ า เนิ น การ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
/1.8 ประสงค......
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-21.8 ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ครั้งนี้จากองคการ
2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
………………………………….ระหวางเวลา.................. น. ถึงเวลา...............น. ตามนาฬิกาของสํานักงาน
รับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร กําหนดเสนอราคาในวันที่…………………………………. ตั้งแตเวลา 10.30
น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา
ชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
ฝายบริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวางกรุงเทพมหานคร
………………………………..ถึงวันที่ ……………………………….. ในวันและเวลาทําการระหวางเวลา
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท 0 2246 0974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่…………………………………

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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-8ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ วาจางเหมารักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 2 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1,2,3 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2,331,000.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3. วันที่กําหนดราคากลาง (อางอิง) วันที่ 7 ตุลาคม 2559
ราคา/หนวย 15,416.67 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (15,416.67 x 12 x 12 = 2,220,000.48 บาท) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4. แหลงที่มาของราคากลาง
4.1 ใชราคาที่เคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ. 37/2558
ลงวันที่ 20 เมษายน 2558
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายวีรภัทร บุณยอัครฉัตร
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 2
5.2 นายมนัส ครุฑชั่งทอง
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 2
5.3 นายชัยวัฒน สอนเสริม
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 2
5.4 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช นิติกร 5 กลุมงานนิติกรรม สํานักกฎหมาย
5.5 นายสิทธิชัย ดํารัตน
เจาหนาที่พัสดุ 3 กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
5.3 นางอุทัยวรรณ ปาจิตร
หัวหนางานบริการ กลุมงานบริการทั่วไป เขตการเดินรถที่ 2
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ................/2559
การจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่ ……………………………
............................................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวด
ราคาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 จํานวน 12 คน ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด (เอกสารหมายเลข 1,2)
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาจาง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งเป น ผู มี อ าชี พ รั บ จ า งงานที่ ป ระกวดราคาจ า งด ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ
ทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
/2.3ผูประสงค.....
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-22.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
และหรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคลใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะ
เปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําคัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูรวม
คาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติ
บุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1)
/3.2สวนที่ 2...
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-33.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดย
ตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะ
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส นี้ และหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ การจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือ
ชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวัน
ยื น ยั น ราคาสุ ด ท า ยโดยภายในกํ า หนดยื น ราคา ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาหรื อ ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาจะต อ ง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิ เล็ก ทรอนิกส ผูป ระสงคจ ะ
เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ …………………
“ ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ …………………………………… ตั้งแตเวลา
09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ
1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอ
ตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย
ลงทะเบี ย นตอบรั บ หรื อ วิ ธี อื่ น ใดที่ มี ห ลั ก ฐานว า ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคารั บ ทราบแล ว ภายในวั น ที่
.........................................................
/หากปรากฏ.....
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-4หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
อิเ ล็ กทรอนิ ก สว า มี ผู ประสงค จะเสนอราคาหรื อผู มี สิท ธิ เสนอราคา กระทํา การอั นเป นการขั ด ขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ณ วั น ประกาศประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรื อเป นผูป ระสงคจะเสนอราคาที่ ไมผ านคุ ณสมบั ติทางดา นเทคนิค อาจอุ ทธรณคํา สั่งดั งกล าวต อ
ผูอํานวยการ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ
ผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
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 โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป
จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตอง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการ
เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะ
สั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม
โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง
เริ่มตนทีร่ าคา 2,220,000.48 บาท (สองลานสองแสนสองหมื่นบาทสี่สิบแปดสตางค)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
/(5) ผูมี.....
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-5(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคา และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 4,000.-บาท จากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000.-บาท
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จ
สิ้นแลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด
(8) ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กให เ ป น ผู ช นะราคา ต อ งรั บ ผิ ด ชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ ...............................................
ตั้งแตเวลา....................... น. เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา
(บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการ
เสนอราคาของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงเว็บไซด www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซดของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดาน
เทคนิ ค จํ า นวน 111,000.-บาท (หนึ่ ง แสนหนึ่ ง หมื่ น หนึ่ง พั น บาทถ ว น โดยหลั ก ประกั น ซองจะต อ งมี
ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)
5.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
/หลักประกัน....
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-6หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคาต่ําสุด
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผู
ประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการเทานั้น
6.3 องคการสงวนสิ ทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวด
ราคาจ างดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกสหรื อในหลั กฐานการรับ เอกสารประกวดราคาจางด วยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง
ผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะหรือขอเท็จ จริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได องคการ มีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิ กการประกวดราคาจ างด วยวิ ธีการทางอิเ ล็กทรอนิ กส โดยไมพิ จารณาจ างเลยก็ ได สุดแตจ ะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผู
ประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน
ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
/ ในกรณี....
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-7ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลั ก ฐานที่ ทํ า ให เ ชื่ อ ได ว า ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาสามารถดํ า เนิ น งานตามการประกวดราคาจ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทา
อิเล็กทรอนิกส วาผูประสงคเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัด
รายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจ างดว ยวิธี การทางอิเ ล็กทรอนิก ส จะตองทําสั ญญาจ างกั บ
องคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากองคการ และตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับ รอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญา หรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ1.5 (2)
7.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุใน ขอ1.5 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางขอ 7 จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด โดยจะหักจากคาจาง
ตามสัญญาจาง
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา และอื่น ๆ
/9.1 เมื่อองคการ....

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

-89.1 เมื่อองคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง
เปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน
7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
9.2 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอองคการแลวจะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.5 (4) , (5) (6)
และ (7) มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวน รอยละ 2.5 ของวงเงิน ที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
9.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบขององคการ
กรณี องค การมีความจํ าเป นไม อาจลงนามในสัญ ญาตามกํ าหนดเวลาดั งกล าว ผูชนะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
9.4 องคการสงวนสิท ธิ์การคืน หลักประกัน หากผูเสนอราคาหรื อผูค้ําประกันหรื อ
คูสัญญาไมยื่นคําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือได
ทําสัญญาหรือขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละ
สิทธิ์ในหลักประกันและแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ
9.5 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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