ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
วาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยอูมีนบุรีและอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
...........................................
1. ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
1.1 ความเปนมา
เขตการเดินรถที่ 2 มีความจําเปนตองจางเหมารักษาความปลอดภัย จํานวน 12 อัตรา
ในอูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 และอูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 2, กลุมงานปฏิบัติ
การเดินรถ 3 ตอเนื่องอีก 1 ป เนื่องจากมีพนื้ ที่และทรัพยสินที่ดูแลจํานวนมาก
1.2 วัตถุประสงค
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย
ในบริเวณกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1, 2, 3 เขตการเดินรถที่ 2 โดยปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ตามแผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัยทั้งอูแนบทาย (เอกสารหมายเลข 1 และ 2)
1.2.1 บริเวณอูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 1

จํานวน 5 อัตรา

1.2.2 บริเวณอูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 2 และ 3 จํานวน 7 อัตรา
1.3 คุณสมบัตขิ องผูป ระสงคจะเสนอราคา
1.3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
1.3.2 ตองไมเปนผูท่ถี ูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
1.3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
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1.3.5 บุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - Government Procuroment : e - GP ) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศนู ยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ - รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ - รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.3.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงิน แตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
องคการ

1.3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองผานการคัดเลือกผูมีคณ
ุ สมบัติเบื้องตนในการจางของ
1.3.9 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มรี ายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนีจ้ ากองคการ
1.4 คุณสมบัตขิ 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 และทัว่ ไปโดยตองมีหลักฐานการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.4.6 ไมเปนบุคคลที่ตองโทษ หรือถูกจองจําหรือเปนบุคคลลมละลาย
1.4.7 ไมเลนการพนัน และเสพยาเสพติดทุกชนิด
1.4.8 มีบตั รแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน
หลักฐานการศึกษาและอื่น ๆ
/1.4.9 ตองแตงเครื่องแบบ...
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-31.4.9 ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด และติดปายชื่อแสดง ชื่อ-นามสกุล
พรอมทั้งหมายเลขประจําตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจงชื่อ-นามสกุล พรอมทั้ง
รูปถายใหผูวาจางทราบลวงหนา
1.4.10 ผูรับจางเปนผูจดั หาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติหนาทีข่ องลูกจาง
ประกอบดวย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-สงสื่อสาร บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และ
สมุดรายงานรวมทั้งติดตั้งจัดตูเก็บอุปกรณประจําตัวพนักงาน และอุปกรณบางอยางที่จําเปนตอการรักษา
ความปลอดภัยดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
1.5 กําหนดเวลาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย
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. ของวันรุงขึน้ จํานวน 3 อัตรา
1.5.2 บริเวณอูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 วาจางเหมายามรักษา
ความปลอดภัย 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. ของวันรุงขึน้ จํานวน 4 อัตรา
1.6 เงื่อนไขการวาจาง
1.6.1 แจงรายชื่อพรอมประวัติลูกจางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับแตวันลงนาม
ในสัญญา และหากมีการเปลี่ยนตัวลูกจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกครั้ง
1.6.2 ตองใหลูกจางรักษาความปลอดภัยรับมอบหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
กอนเวลาปฏิบัตหิ นาที่อยางนอย 10 นาที เพื่อเตรียมความพรอมในการรับ-สงหนาที่ และหากถึงกําหนดเวลา
ผลัดเปลี่ยนหนาทีใ่ นผลัดใด หากคูใ หมไมมาทําการรับมอบหนาที่ตอจากคูผลัดเดิมภายในกําหนดเวลา 30 นาที
โดยคูผลัดเดิมที่ปฎิบตั ิหนาที่อยูจะทําการปฎิบัติหนาที่ตออีกไมเกิน 30 นาที จนกวาคูผลัดใหมจะมาทําการ
รับหนาที่ตอจากคูผลัดเดิม หากเกินกําหนดเวลาดังกลาวถือวาขาดงาน
/1.6.3 ตองปฎิบัต.ิ ..
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-41.6.3 ตองปฏิบัติหนาทีต่ ลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอื่นใดในขณะ
ปฏิบัติหนาที่
1.6.4 ตองตอกบัตรเขา-ออกทุกครั้งเมื่อมาปฏิบัติงาน พรอมทั้งลงชื่อทุกครั้ง โดยผูรับจาง
เปนผูจัดหาบัตรและใบลงชื่อในการปฎิบัติงานดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
1.6.5 ตองปฎิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของผูวาการจางที่เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย โดยเครงครัด
1.6.6 ตองปฎิบัติหนาทีต่ รวจตราการนําทรัพยสินอื่นใดของผูวาจางหรือของพนักงานของ
ผูวาจางหรือของบุคคลอื่นที่นําเขาออกในบริเวณทีร่ ับผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
1.6.7 การดูแลรักษาความปลอดภัยครอบคลุมบริเวณพื้นทีอ่ ูทั้งหมด
1.6.8 ผูรับจางไมมีสิทธิ์จดั ลูกจางคนหนึ่งคนใดเขาปฎิบตั งิ านเกินกวา 1 ผลัด กรณีผูรับจาง
เขาปฎิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดใหลกู จางไปปฎิบัติหนาที่ตอที่อูอื่น ในสัญญาที่ทาํ กับผูวา จาง หรือกรณี
ที่ลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาปฎิบตั หิ นาทีไ่ มครบจํานวนในผลัดใด หรือขาดจํานวนไปในระหวางผลัด
และผูรับจางไมสงลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาทดแทน ผูวาจางจะไมชําระคาจางในผลัดทีไ่ ดปฎิบตั ิงาน
เกินกวา 1 ผลัด หรือสงลูกจางรักษาความปลอดภัยไมครบจํานวนและผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับในอัตรา
คนละ...........บาทตอผลัด โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย
1.6.9 กรณีผวู าจางเห็นวาลูกจางรักษาความปลอดภัยผูใดไมเหมาะสมดวยประการใด ๆ
ที่จะปฎิบัติหนาที่รกั ษาความปลอดภัย เมื่อผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางตองนําลูกจางรักษา
ความปลอดภัยคนใหมเขาเปลี่ยนทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจาง
รักษาความปลอดภัยคนที่ผวู าจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฎิบตั ิหนาที่อีกตลอดอายุสัญญา ถาผูรับจางไม
ดําเนินการเปลี่ยนตัวลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนําลูกจางรักษาความปลอดภัย
คนที่ผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฎิบัติหนาที่อีก ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายคนที่ยัง
ไมเปลี่ยนตัวคนละ 500.- บาทตอผลัด หรือปรับเปนรายคนรายครั้งที่นําลูกจางเขาปฎิบัติหนาที่อีก คนละ
ครั้งละ 500.- บาทตอผลัด และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย
/1.6.10 กรณี...
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-51.6.10 กรณีที่ผรู บั จางปฏิบัติผิดสัญญาในขอ 1.6.8, 1.6.9 อยูเนือง ๆ ผูว าจางมีสิทธิ์บอกเลิก
สัญญาได
1.7 ระยะเวลาการดําเนินการ
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2559
ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560
1.8 วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณในการวาจางเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอูมีนบุรี กลุมงานปฎิบัติการ
เดินรถ 1 และบริเวณอูสวนสยาม กลุมงานปฎิบัติการเดินรถ 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 ในการเสนอราคาผูเ สนอราคาตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 4,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวด
ราคาและการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000.- บาท
1.9 ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ

นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ

อีเมล แอดเดรส

kyarat @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
อูส วนสยาม กลุมงานปฏิบตั กิ ารเดินรถ 2 และ 3
ถนนสวนสยามซอย 9

ป อมยาม

ทีจ่ อดรถสํานักงาน

ป อมยาม

ป อมยาม

ส วนตรวจการ 2

กปด.22

จุดที่3

จุดที่ 1

เขตการเดิน
รถที่ 2

ผลัดที่ 1 ปฏิบัติหน าที่ตั้งแตเ วลา 07.00 - 19.00 น.
1 บริเ วณประตูทางเขาสํานั กงานเขต 1 คน
2 บริเ วณลานจอดรถโดยสาร 1 คน
3 บริเ วณทางออกสํานั กงานกอง 2. 1 คน
บริเวณลานจอดรถยนตโดยสาร
จุดที2่

ทีเ่ ก็บ วัส ดุ
กปด 3

ทีเ่ ก็บเอกสาร
เขต

โรง
ซอมบรัท
มิตซู

กลุมปฏิบัตก
ิ ารเดินรถ 3

ปั้มนํ้ามัน บี7

โรงซอมบํารุงบริษัทธนบุรฯี

ปั้มนํา้ มัน ปตท.

อูส วนสยาม กลุมงานปฏิ บัติการเดินรถ 2 และ 3
ถนนสวนสยามซอย 9

ป อมยาม

ท จี่ อดรถสํานักงาน

ป อมยาม

ส ว นตรวจการ 2

ป อมยาม

กปด.22

จุด
ที่3

จุจุดดทีที
1่ ่

เขตการเดิน
รถท ี่ 2

ผลัดที่ 2 ปฏิบัติหน าที่ตั้งแตเ วลา 19.00 - 07.00 น. ของวันรุง ขึ้น
1 บริเ วณประตูทางเขาสํานั กงานเขต 1 คน
2 บริเ วณลานจอดรถโดยสาร 1 คน
3 บริเ วณทางออกสํานั กงานกอง 2. 1 คน
4 บริเ วณปมน้ํามัน ปตท. กอง 2. 1 คน

บริเ วณลานจอดรถยนตโดยสาร
จุดที2่

ทีเ่ ก็บ
วัสดุ
กปด 3

ทีเ่ ก็บเอกสาร
เขต

โรงซอม
บริษัทมิตซู

กลุม ปฏิบัตก
ิ ารเดินรถ 3

ปั้มนํ้ามัน บี7

โรงซอ มบํารุงบริษัท ธนบุรฯี
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จุดที4่

ปั้มนํ้า มัน ปตท.

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่
/2558
เรื่อง ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคก ารขนสงมวลชนกรุงเทพ มีค วามประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรัก ษาความ
ปลอดภัยอูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 จํานวน 12 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1. อูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1
จํานวน 5 อัตรา
2. อูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 จํานวน 7 อัตรา

พันบาทถวน)

อิเล็กทรอนิกส

ผูประสงคเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 111,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมืน่ หนึง่
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง

1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูก ระบุชื่อไวใ นบัญชีร ายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกัน ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิก ส ณ วัน
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.5 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดว ยระบบอิเล็กทรอนิก ส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิก สข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซดขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูใ นฐานะเปน ผูไมแสดงบัญ ชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
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องคการ

-21.8 ผูประสงคจ ะเสนอราคาจะตองผานการคัดเลือกผูมีคุณ สมบัติเบื้องตน ในการจางของ

1.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กํ า หนดยื่ น เอกสารการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ในวั น ที่
.......................................................... ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับ
ซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร กําหนดเสนอราคาในวันที่ .......................................ตั้งแตเวลา.................................เปน
ตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา
ชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝาย
บริหาร องคก ารขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทีย มรว มมิตร เขตหวยขวาง
กรุ ง เทพมหานคร ตั้ง แต วัน ที่ ....................................................... ถึ ง วั น ที่ .................................
ในวันและเวลาทําการระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซดwww.bmta.co.th. หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0 2246 0974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

2558

(นางปราณี ศุกระศร)
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ

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

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซือ้ /จัดจางที่มใิ ชงานกอสราง

1.ชื่อโครงการ วาจางเหมารักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2
หนวยงานเจาของโครงการ
เขตการเดินรถที่ 2 กลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 1,2,3
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2,499,520.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3.วันที่กําหนดราคากลาง (อางอิง)
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.รายชื่อเจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายพงษพิทยา แกวมวง
ผูอาํ นวยการเขตการเดินรถที่ 2
5.2 นางนุชวิรินทร พิสุทธิ์ปกรณ หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 2
5.3 นายแพ ทับทิมเพ็ชร
หัวหนากลุมงานปฎิบัตกิ ารเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 2
5.4 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช
นิตกิ ร 5 กลุมงานนิตกิ รรม สํานักกฎหมาย
5.5 น.ส.กัญญารัตน รีละชาติ
เจาหนาที่พัสดุ 4 กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
5.6 นางอุทยั วรรณ ปาจิตร
หัวหนางานบริการ กลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 2
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/2558
การจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูมนี บุรี และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
2558
............................................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
เหมาการรักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดิน รถที่ 2 จํานวน 12 คน ดวยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
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. คุณสมบัต/ิ ...
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5
2. คุณสมบัตขิ องผูเ สนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และหรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
2.5 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.6 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเขาเปนคูส ัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลู คาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคณ
ุ สมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุน สว นสามัญหรือหางหุน สว นจํากัด ใหยื่น สําเนาหนังสือรับรอง การจด
ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล บั ญ ชี ร ายชื่ อ หุ น ส ว นผู จั ด การ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม พร อ มรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
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-6(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน ั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําคัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูรวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตอง
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะ
ตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเ ล็ก ทรอนิกส จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไ วที่หนาซองวา
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่................/2558 “ ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่.......................................................ตั้งแตเวลา 09.30 น.
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-7ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อ พน กําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก สแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายว าเป น ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่ มีผลประโยชนรว มกัน กั บผูป ระสงคจ ะเสนอราคารายอื่ น หรือเปน ผู มี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ
วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และ
แจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลวภายในวันที…
่ ………………………………………
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีก ารเสนอราคาดว ยวิธีก าร
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิก ส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน ผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไมผานคุณสมบัตทิ างดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ ผูอํานวยการ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดว ยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใ หผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติด ตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป
จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไม
แลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการ
เสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
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-84.5 ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่
ราคา 2,220,000.48 บาท (สองลานสองแสนสองหมืน่ บาทสี่สิบแปดสตางค)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดว ยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา และ
จะตองเสนอลดราคาขัน้ ต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครัง้ ละ 4,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา
และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอ
ลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที…
่ ………………………….…..ตั้งแต
เวลา..........................น.เปนตนไป ทั้งนีจ้ ะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให
ทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงเว็บไซด www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทํา
การทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซดของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดาน
เทคนิค จํานวน 111,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน ) โด ย หลั ก ปร ะ กั น ซอง จ ะต อง มี
ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วันตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

ราคาต่ําสุด

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวย

6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูป ระสงคจะเสนอราคารายนัน้
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการเทานั้น
6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูป ระสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูป ระสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่ นไข ที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงค
จะเสนอราคารายอื่น
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-106.4 ในการตัดสิน การประกวดราคาจางดว ยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอ
เท็จ จริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได องคการ มีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาว
ไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคก ารจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจ ริต เชน การเสนอเอกสารอัน เปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ ผูมี สิท ธิ เสนอราคารายที่เ สนอราคาต่ํา สุด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายไดว าไมอ าจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทําใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ
นิกส วาผูป ระสงคเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูม ีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการ
จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางกับองคการภายใน 7
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากองคการ และตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคา
คาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญา หรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
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-117.3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ

7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว

สัญญาจาง

8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางขอ 7 จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด โดยจะหัก จากคาจางตาม

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา และอื่น ๆ
9.1 เมื่อองคการ ไดคดั เลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรบั จาง และไดตกลงจางตาม
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวนั ที่ผรู ับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
9.2 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอองคการแลวจะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.5 (4) , (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวน รอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
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-129.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบขององคการ
กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการเสนอราคา
ยินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
9.4 องคการสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันหรือคูสัญญา
ไมยื่นคําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละสิทธิ์ในหลักประกัน
และแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ
9.5 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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