
 

                                ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)  และรางเอกสารประกวดราคา 

       วาจางเหมาการรกัษาความปลอดภัยอูมีนบุรีและอูสวนสยาม  เขตการเดนิรถท่ี 2 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส  

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

1.  ขอบเขตของงาน  (Terms  Of  Reference : TOR) 

                     1.1   ความเปนมา   
                               เขตการเดินรถท่ี 2  มีความจําเปนตองจางเหมารักษาความปลอดภัย  จํานวน   12  อัตรา  

ในอูมีนบุรี  กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1  และอูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัตกิารเดินรถ 2, กลุมงานปฏิบัต ิ

การเดินรถ 3  ตอเนื่องอีก 1 ป  เนื่องจากมีพ้ืนท่ีและทรัพยสินท่ีดูแลจํานวนมาก 

 1.2  วัตถุประสงค 
        การวาจางยามรักษาความปลอดภัยเพ่ือดูแลทรัพยสินท่ีเปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย 

ในบริเวณกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1, 2, 3  เขตการเดินรถท่ี 2  โดยปฏิบัติหนาท่ีตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน   

ตามแผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัยท้ังอูแนบทาย  (เอกสารหมายเลข 1 และ 2) 

         1.2.1  บรเิวณอูมีนบุรี  กลุมงานปฏิบัตกิารเดินรถ 1                    จํานวน  5  อัตรา 

    1.2.2  บริเวณอูสวนสยาม  กลุมงานปฏิบัตกิารเดนิรถ 2 และ 3  จํานวน  7  อัตรา 

 1.3  คณุสมบตัขิองผูประสงคจะเสนอราคา 
  1.3.1  ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 

  1.3.2  ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจง 

เวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ 

ทางราชการ  

                                1.3.3  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน  และ/หรือตอง 

ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคา 

จางดวยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม   

                                 1.3.4  ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ศาลไทยเวนแต 

รฐับาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวานัน้ 

                                                                                                                                /1.3.5  บุคคลหรือ... 
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1.3.5  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงไดดําเนินการ 

จัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส  (e - Government   Procuroment : e - GP )  ตองลงทะเบียนในระบบ 

อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครฐั 

  1.3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี 

รายรับ - รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ - รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  1.3.7  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง 

ซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท  คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

                             1.3.8   ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองผานการคดัเลือกผูมีคณุสมบัติเบ้ืองตนในการจางของ
องคการ 

  1.3.9  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวย 

วิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ครั้งนีจ้ากองคการ 

 1.4  คณุสมบตัขิองยามรักษาความปลอดภยั 

  1.4.1  ตองเปนเพศชาย ท่ีมีอายุตั้งแต 25 ป  ถึง  55  ปบริบูรณ 

  1.4.2  สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ 

  1.4.3  มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานท่ีมีอาชีพรักษาความปลอดภยัโดยตรง                                                   

  1.4.4  ไมมีโรคประจําตัวท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  โดยมีใบรับรองแพทย 
  1.4.5  ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และท่ัวไปโดยตองมีหลักฐานการตรวจสอบ 
ประวัติอาชญากรรมจากสํานกังานตาํรวจแหงชาต ิ
  1.4.6  ไมเปนบุคคลท่ีตองโทษ  หรือถูกจองจาํหรือเปนบุคคลลมละลาย 
  1.4.7  ไมเลนการพนัน  และเสพยาเสพติดทุกชนดิ 
  1.4.8  มีบัตรแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจาํตัวประชาชน ทะเบียนบาน 
หลักฐานการศึกษาและอ่ืน ๆ 
                                                                                                                         /1.4.9  ตองแตงเครื่องแบบ... 
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  1.4.9  ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด  และตดิปายช่ือแสดง ช่ือ-นามสกุล 
พรอมท้ังหมายเลขประจําตัว  ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจงช่ือ-นามสกุล พรอมท้ัง 
รูปถายใหผูวาจางทราบลวงหนา 
  1.4.10  ผูรับจางเปนผูจดัหาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติหนาท่ีของลูกจาง 
ประกอบดวย กระบอง ไฟฉาย  นกหวีด วิทยุรับ-สงส่ือสาร  บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และ 
สมุดรายงานรวมท้ังติดตั้งจัดตูเก็บอุปกรณประจําตัวพนักงาน และอุปกรณบางอยางท่ีจําเปนตอการรักษา 
ความปลอดภัยดวยคาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน 
 1.5  กําหนดเวลาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย 
  1.5.1  บริเวณอูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัติการเดนิรถ 1 วาจางเหมายามรักษาความปลอดภยั 
จํานวน 5  อัตรา จัดยามรกัษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาท่ีเปนผลัดตดิตอกนัตลอดวัน  (24 ช่ัวโมง) 
             -  ผลัดท่ี 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน  2 อัตรา 
             -  ผลัดท่ี 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวนัรุงขึน้ จํานวน 3 อัตรา  
  1.5.2  บริเวณอูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 วาจางเหมายามรักษา 
ความปลอดภัย จํานวน 7 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาท่ีเปนผลัดติดตอกันตลอดวัน  
(24 ช่ัวโมง) 
                                         -  ผลัดท่ี 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน  3 อัตรา 
             -  ผลัดท่ี 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวนัรุงขึน้ จํานวน 4 อัตรา 
  1.6  เงื่อนไขการวาจาง 
  1.6.1  แจงรายช่ือพรอมประวัติลูกจางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับแตวันลงนาม 
ในสัญญา และหากมีการเปล่ียนตวัลูกจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา  1 วันทําการทุกครั้ง 
  1.6.2  ตองใหลูกจางรักษาความปลอดภัยรับมอบหนาท่ีในการดูแลรักษาความปลอดภัย 
กอนเวลาปฏิบัตหินาท่ีอยางนอย 10 นาที เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับ-สงหนาท่ี และหากถึงกําหนดเวลา 
ผลัดเปล่ียนหนาท่ีในผลัดใด หากคูใหมไมมาทําการรบัมอบหนาท่ีตอจากคูผลัดเดิมภายในกําหนดเวลา 30 นาที 
โดยคูผลัดเดิมท่ีปฎิบัติหนาท่ีอยูจะทําการปฎิบัติหนาท่ีตออีกไมเกนิ 30 นาที  จนกวาคูผลัดใหมจะมาทําการ 
รับหนาท่ีตอจากคูผลัดเดิม   หากเกินกําหนดเวลาดังกลาวถือวาขาดงาน 

                                                                                                                                      /1.6.3  ตองปฎิบัต.ิ.. 
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  1.6.3  ตองปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอ่ืนใดในขณะ 

ปฏิบัติหนาท่ี 

  1.6.4  ตองตอกบัตรเขา-ออกทุกครั้งเม่ือมาปฏิบัติงาน พรอมท้ังลงช่ือทุกครั้ง โดยผูรับจาง 

เปนผูจัดหาบัตรและใบลงช่ือในการปฎิบัติงานดวยคาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน 

  1.6.5  ตองปฎิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ  และคําส่ังของผูวาการจางท่ีเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  โดยเครงครัด 

  1.6.6  ตองปฎิบัติหนาท่ีตรวจตราการนาํทรพัยสินอ่ืนใดของผูวาจางหรือของพนกังานของ 

ผูวาจางหรือของบุคคลอ่ืนท่ีนําเขาออกในบริเวณท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน (24 ช่ัวโมง)   

  1.6.7  การดูแลรกัษาความปลอดภยัครอบคลุมบรเิวณพ้ืนท่ีอูท้ังหมด 

                         1.6.8  ผูรับจางไมมีสิทธ์ิจดัลูกจางคนหนึ่งคนใดเขาปฎิบัตงิานเกนิกวา 1 ผลัด  กรณีผูรับจาง 

เขาปฎิบัติงานเกนิ  1  ผลัด  หรือจัดใหลูกจางไปปฎิบัติหนาท่ีตอท่ีอูอ่ืน  ในสัญญาท่ีทํากบัผูวาจาง หรือกรณ ี

ท่ีลูกจางรกัษาความปลอดภยัเขาปฎิบัตหินาท่ีไมครบจาํนวนในผลัดใด  หรอืขาดจํานวนไปในระหวางผลัด   

และผูรับจางไมสงลูกจางรกัษาความปลอดภยัเขาทดแทน  ผูวาจางจะไมชําระคาจางในผลัดท่ีไดปฎิบัติงาน 

เกินกวา  1  ผลัด  หรือสงลูกจางรกัษาความปลอดภยัไมครบจาํนวนและผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับในอัตรา 

คนละ...........บาทตอผลัด  โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย   

  1.6.9  กรณีผูวาจางเห็นวาลูกจางรกัษาความปลอดภัยผูใดไมเหมาะสมดวยประการใด ๆ   

ท่ีจะปฎิบัติหนาท่ีรกัษาความปลอดภยั  เม่ือผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว  ผูรับจางตองนําลูกจางรกัษา 

ความปลอดภัยคนใหมเขาเปล่ียนทดแทนภายใน 24 ช่ัวโมง  นับแตเวลาท่ีไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจาง 

รักษาความปลอดภยัคนท่ีผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฎิบัติหนาท่ีอีกตลอดอายุสัญญา  ถาผูรับจางไม 

ดําเนินการเปล่ียนตัวลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนําลูกจางรักษาความปลอดภัย 

คนท่ีผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฎิบัติหนาท่ีอีก     ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายคนท่ียัง 

ไมเปล่ียนตัวคนละ  500.- บาทตอผลัด  หรือปรับเปนรายคนรายครั้งท่ีนําลูกจางเขาปฎิบัติหนาท่ีอีก  คนละ 

ครั้งละ  500.- บาทตอผลัด  และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย   

                                                                                                                                        /1.6.10  กรณี... 
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  1.6.10  กรณีท่ีผูรบัจางปฏิบัติผิดสัญญาในขอ 1.6.8, 1.6.9  อยูเนือง ๆ ผูวาจางมีสิทธ์ิบอกเลิก 

สัญญาได 

 1.7  ระยะเวลาการดําเนินการ   

  การวาจางยามรักษาความปลอดภัยมีกําหนดระยะเวลา  1  ป  ตั้งแตวันท่ี  15  มีนาคม  2559 

ถึงวันท่ี  14  มีนาคม  2560   

 1.8  วงเงนิในการจัดหา 

  วงเงินงบประมาณในการวาจางเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอูมีนบุร ี กลุมงานปฎิบัติการ 

เดินรถ 1  และบริเวณอูสวนสยาม  กลุมงานปฎิบัติการเดินรถ 2 และ 3  จํานวน  12  อัตรา  ในอัตราคาจาง  อัตราละ 

15,416.67  บาทตอเดือน   รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  จํานวน  2  อู   รวม 12 เดือน  รวมเปนเงินท้ังส้ิน  2,220,000.48  บาท   

(สองลานสองแสนสองหม่ืนบาทส่ีสิบแปดสตางค)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตอง 

เสนอลดราคาขั้นต่ํา  (Minimum Bid)  ไมนอยกวาคร้ังละ 4,000.-  บาท   จากราคาสูงสุดของการประกวด 

ราคาและการเสนอราคาคร้ังถดั ๆ  ไป   ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา   4,000.-  บาท    

                     1.9  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่

ช่ือผูติดตอ               นางสาวกญัญารัตน   รีละชาต ิ

อีเมล  แอดเดรส       kyarat  @bmta.co.th 

โทรศัพท/ โทรสาร  02-246-0974  โทรสาร  02-246-5374 

ท่ีอยูเจาของ/ โครงการ  กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบรกิารและจดัซ้ือ 

หากทานตองการแสนอแนะ  วิจารณ  หรือมีความคดิเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว  โปรดใหความเห็นเปน 

ลายลักษณอักษร  หรือทางเว็บไซด  มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว  ตามรายละเอียดท่ีอยูขางตน 

 

                                                    ................................................................   
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                                                                                                                                            เอกสารหมายเลข 2 

 

ผลัดท่ี 1  ปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตเวลา  07.00 - 19.00 น.
1 บรเิวณประตูทางเขาสํานักงานเขต  1  คน
2 บรเิวณลานจอดรถโดยสาร  1  คน
3 บรเิวณทางออกสํานักงานกอง 2.   1  คน

บรเิวณลานจอดรถยนตโดยสาร

อูส วนสยาม กลุมงานปฏบิตัิการเดนิรถ  2 และ  3

สวนตรวจการ 2

เขตการเดนิ
รถที ่2

กลุมปฏบัิตกิารเดนิรถ 3ทีเ่ก็บเอกสาร
เขต

ทีเ่ก็บวัสด ุ
กปด 3

โรงซอมบํารุงบรษัิทธนบุรฯี

ป อมยาม ป อมยามทีจ่อดรถสํานักงาน

จุดท่ี 1

จุดที2่

จุดท่ี3
กปด.22

โรง
ซอมบรัท
มิตซู

ป อมยาม

ป้ัมนํ้ามัน ปตท.

ถนนสวนสยามซอย 9

ปั้มนํ้ ามัน บี7

ผลัดท่ี 2  ปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตเวลา  19.00 - 07.00 น. ของวนัรุงขึ้น
1 บรเิวณประตูทางเขาสํานักงานเขต  1  คน
2 บรเิวณลานจอดรถโดยสาร  1  คน
3 บรเิวณทางออกสํานักงานกอง 2.   1  คน

4 บรเิวณปมนํ้ามัน ปตท. กอง 2.   1  คน
บรเิวณลานจอดรถยนตโดยสาร

อูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ  2 และ 3

เขตการเดนิ
รถท ี ่2

ท ีจ่อดรถสํานักงาน

จุดท ี ่

สวนตรวจการ 2

เขตการเดนิ
รถท ี ่2

กลุมปฏบัิตกิารเดนิรถ 3
ทีเ่ก็บเอกสาร

เขต

ทีเ่ก็บ
วัสดุ 

กปด 3

โรงซอมบํารุงบรษัิทธนบรุฯี

ป อมยาม ป อมยามท ีจ่อดรถสํานักงาน

จุดที1่

จุดที2่

จุด
ที่3

กปด.22

โรงซอม
บริษัทมติซู

ป อมยาม

ปั้มนํ้ามัน ปตท.
จุดที4่

ปั้มนํ้ ามัน บี7

ถนนสวนสยามซอย 9
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่            /2558 

เร่ือง    ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม  เขตการเดินรถที่ 2 
ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส 

…………................... 
     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภัยอูมีนบุรี และอูสวนสยาม  เขตการเดินรถท่ี  2   จํานวน  12  อัตรา  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

1. อูมีนบุรี         กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1                    จํานวน     5  อัตรา 
2. อูสวนสยาม   กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3         จํานวน     7  อัตรา  

 
   ผูประสงคเสนอราคาจะตองวางหลกัประกนัซองวงเงนิ  111,000.-บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหนึง่
พันบาทถวน)   
                  1.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิ ดังตอไปนี ้ 
            1.1   ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
            1.2   ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผูท่ีถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
                              1.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนและ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาครั้งนี ้     
  1.4   ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น    
                               1.5  บุคคลหรือนิตบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากบัหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจดัซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
                               1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                                1.7  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาท  คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได      
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 1.8  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางของ
องคการ 
                               1.9  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ    
 
 2.  วัน  เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร 

กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันที่   
..........................................................       ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับ
ซองประกวดราคา  ณ  หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร   เขตหวย
ขวาง  กรุงเทพมหานคร   กําหนดเสนอราคาในวันท่ี .......................................ตั้งแตเวลา.................................เปน
ตนไป                                         
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา 
ชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน)  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี  กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการและจัดซ้ือ  ฝาย
บริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2   อาคารเลขท่ี  131   ถนนเทียมรวมมิตร   เขตหวยขวาง   
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่  .......................................................   ถึงวันที่ .................................                                 
ในวันและเวลาทําการระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซดwww.bmta.co.th.   หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0 2246 0974  ในวันและเวลาราชการ  
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี                                   2558 
 

                                
(นางปราณ ี ศุกระศร) 

กรรมการบริหารกิจการองคการ รกัษาการในตาํแหนง 
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 
 

ฝายบริหาร  
สํานักบริการและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ 
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ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางองิ) 

ในการจัดซ้ือ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง 
 
 

1.ชื่อโครงการ  วาจางเหมารักษาความปลอดภยั อูมีนบรีุ และอูสวนสยาม  เขตการเดนิรถที่ 2 
หนวยงานเจาของโครงการ            เขตการเดนิรถที่ 2  กลุมงานปฏบิัตกิารเดนิรถ 1,2,3 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

2.วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2,499,520.-บาท  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.วันที่กําหนดราคากลาง (อางองิ)   
ราคา/หนวย  15,416.67 บาท  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม   (15,416.67 x 12 x 12 = 2,220,000.48 บาท) 
รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  
4.แหลงที่มาของราคากลาง 
4.1 ใชราคาที่เคยจางคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ. 37/2558 
ลงวันที่ 20 เมษายน  2558 
5.รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางองิ) 
5.1 นายพงษพิทยา  แกวมวง                ผูอาํนวยการเขตการเดนิรถที่ 2 
5.2 นางนุชวิรินทร  พิสุทธิ์ปกรณ         หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดนิรถที่ 2 
5.3 นายแพ  ทบัทิมเพ็ชร                      หัวหนากลุมงานปฎบิัตกิารเดนิรถ 3 เขตการเดนิรถที่ 2 
5.4 นายสมศักดิ์  นาคะปกษิราช           นิตกิร 5 กลุมงานนติกิรรม สํานกักฎหมาย 
5.5 น.ส.กัญญารัตน  รีละชาต ิ              เจาหนาที่พัสด ุ4 กลุมงานจัดซ้ือ สํานกับริการและจัดซ้ือ 
5.6 นางอุทยัวรรณ  ปาจิตร                   หัวหนางานบริการ กลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดนิรถที่ 2 
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส เลขที่          /2558 
การจางเหมาการรักษาความปลอดภยั อูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดนิรถที่  2 

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ลงวันที่                                                 2558        

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

            องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
เหมาการรักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม   เขตการเดินรถท่ี 2  จํานวน  12 คน  ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส   โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้ 
 1.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
                1.1 แบบรูปและรายการละเอียด    

1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 หนังสือแสดงเง่ือนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
1.4 แบบสัญญาจาง 
1.5   แบบหนังสือค้ําประกัน 

                     (1) หลักประกันซอง 
                     (2) หลักประกันสัญญา 
                1.6  บทนิยาม 
                    (1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
                    (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
                     (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
 
 
                                                                                                                                                 2.  คุณสมบัต/ิ... 
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 2.  คณุสมบตัขิองผูเสนอราคา 

2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส 

2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทาง 
ราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ  
                            2.3   ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และหรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                            2.4   ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฎิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรฐับาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวานัน้ 
                             2.5  บุคคลหรือนิตบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจดัซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนกิส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
                              2.6  บุคคลหรือนิตบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                              2.7  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกนิ
สามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได  
                              2.8  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคณุสมบัติเบ้ืองตนในการจางขององคการ                     
 2.9  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ 
 
 3.   หลักฐานการเสนอราคา                               
 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 
         3.1 สวนที่ 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
 (1)  ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
  (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง การจด
ทะเ บียนนิติ บุคคล  บัญ ชีร าย ช่ือ หุนส วน ผู จั ดก าร  ผู มี อํ านาจควบคุม   พร อมรับรองสํา เนา ถูกตอง                                
  (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง       
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 (2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
                              (3)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
ใหยื่นสําเนาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําคัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูรวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไวใน (1)       
 (4)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม   
                               (5)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1) 
 
  3.2  สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้ 
                                (1)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตอง 
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) 
   (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน  

     (3)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 
     (4)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                           (5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2   ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)  
   

4.  การเสนอราคา 
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวด 

ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือช่ือของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน  
 4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด  ยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทายโดยภายในกาํหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได  
 4.3   กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะ
ตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    
                                 4.4  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  โดยระบุไวที่หนาซองวา 
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่................/2558 “ ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่.......................................................ตั้งแตเวลา  09.30  น.   
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ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา   ณ   หองประชุมองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ    อาคารเลขที ่  131   ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง   กรุงเทพมหานคร 
    เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
 คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1)  ณ 
วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และ
แจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลวภายในวันที…่………………………………………  
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.6  (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  
 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาท่ีไมผานคุณสมบัตทิางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ ผูอํานวยการ ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
แจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนท่ีสุด 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับ
บุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป 
จากขั้นตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แตตองส้ินสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไม
แลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังยกเลิกกระบวนการ
เสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ  
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหวางการประกวดราคาฯ 
เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ  
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4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี ้
(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส  ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จะตองเร่ิมตนที ่

ราคา   2,220,000.48 บาท   (สองลานสองแสนสองหม่ืนบาทส่ีสิบแปดสตางค) 
                                  (3)   ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ัง
ปวงไวดวยแลว                                                                   
             (4)   ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวนั 
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

  (5)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว LOG IN เขาสูระบบ 
                        (6)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ี
เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา และ
จะตองเสนอลดราคาขัน้ต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครัง้ละ 4,000.-บาท  จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา 
และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอ
ลดแลว 
        (7)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ินแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิสราคาท่ียืนยนัจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
                                    (8)  ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคดัเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดนิทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส 
ท้ังนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
                                    (9)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันท่ี…………………………….…..ตั้งแต
เวลา..........................น.เปนตนไป ท้ังนีจ้ะแจงนดัหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.005) ให
ทราบตอไป 
                                   (10)  ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส ท่ีแสดงเวบ็ไซด  www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทํา
การทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ท่ีเว็บไซดของผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 
  

5. หลักประกันซอง 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดาน 

เทคนิค จํานวน   111,000.-บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน )   โด ยหลักประกันซองจ ะต อ ง มี
ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้      
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                              5.1   เงินสด 
               5.2   เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวนัท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)  
                                5.3.  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศท่ีมีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วันตาม
แบบหนังสือค้ําประกนัดังระบุใน ขอ 1.5 (1)  
 5.4  หนังสือค้ําประกนัของบรษิัทเงินทุน หรือบรษิัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกจิการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึง
ไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือค้ําประกนัดังระบุในขอ 1.5  (1)
         
   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย    
             หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูค้ําประกนัภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว ซ่ึงเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
                 การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
 

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวย 

ราคาต่ําสุด        
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐาน 

การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนัน้ 
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี ้เฉพาะในกรณีท่ี 
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการเทานั้น          
                           6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณ ี 
ดังตอไปนี ้

(1) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา 
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ขององคการ                                   

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารการประกวดราคา 
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงค
จะเสนอราคารายอ่ืน  
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                           6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอ
เท็จ จริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได องคการ มีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาว
ไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง        
                           6.5 องคการทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี ้ เพ่ือประโยชน
ขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
               ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐาน
ท่ีทําใหเช่ือไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น    

6.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ 
นิกส วาผูประสงคเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  
ณ ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนกิส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการ
จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
 
 7.   การทําสัญญาจาง 
                       ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางกับองคการภายใน  7 
วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากองคการ และตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ  รอยละ 5 ของราคา
คาจางท่ีประกวดราคาจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้  
                             7.1   เงินสด 
                             7.2   เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวนัท่ีทําสัญญา   หรือกอนหนา 
นั้นไมเกนิ  3  วันทําการของทางราชการ  (แคชเชียรเช็ค)  
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 7.3.  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค้ําประกนัดงัระบุในขอ 
 1.5 (2) 
 7.4   หนังสือค้ําประกนัของบรษิัทเงินทุน หรือบรษิัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกจิการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึง
ไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือค้ําประกนัดังระบุในขอ 1.5  (2) 
    7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย                                                                             
                           หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว 
     

8. อัตราคาปรับ  
                            คาปรับตามสัญญาจางขอ  7  จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด  โดยจะหักจากคาจางตาม
สัญญาจาง 

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา และอื่น ๆ                
9.1 เม่ือองคการ ไดคดัเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรบัจาง และไดตกลงจางตาม 

การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสแลว    ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพณิชยนาว ีดงันี ้  
              (1)    แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดงักลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน 7 วัน  
นับตั้งแตวนัท่ีผูรับจางส่ัง หรือซ้ือขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                               (2)   จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน  

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

9.2 ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ตอองคการแลวจะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ  4.5 (4) , (5) (6)  และ (7) 
มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวน รอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอ่ืน  (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขดัขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม  
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9.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน 
เวลาท่ีทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกนัซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบขององคการ                                                                                                                              
                      กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการเสนอราคา
ยินยอมเล่ือนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน   

9.4 องคการสงวนสิทธ์ิการคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันหรือคูสัญญา 
ไมยื่นคําขอหลักประกันคืนภายใน  5  ป นับแตวันท่ีองคการไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละสิทธ์ิในหลักประกัน
และแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ 
                           9.5    องคการสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป 
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)  

       
                       

                                       องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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