ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอูห่ มอชิต 2 และอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
.....................................................................

1.ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
1.1 ความเป็นมา
เขตการเดินรถที่ 8 มีความจาเป็นต้องจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จานวน 19 อัตรา บริเวณกลุ่มงาน
ปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2) และบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่สวนสยาม) ต่อเนื่องอีก 1 ปี
เนื่องจากมีพื้นที่และทรัพย์สินที่ดูแลจานวนมาก
1.2 วัตถุประสงค์
การว่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ใน
บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 และ 3 เขตการเดินรถที 8 โดยปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่งโมงทุกวัน ตาม
แผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัยทั้งอู่ แนบท้ายนี้บริเวณอู่หมอชิต 2 และ อู่สวนสยาม จานวน 19 อัตรา
1.3 คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
1.3.1 ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นที่ได้รับผลของการสั่งการให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
1.3.3 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.3.4 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเ ล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญ ชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
1.3.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึง่ มีมูลค่า ไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
1.3.8 ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่มีร ายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จากองค์การ
1.4 คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย
1.4.1 ต้องเป็นเพศชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปี ถึง 55 ปีบริบูรณ์
1.4.2 สาเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัยโดยตรง
1.4.4 ไม่มีโรคประจาตัวทีม่ ีผลต่อการปฏิบัตงิ านรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย์
1.4.5 ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทางด้านกฎหมาย และทั่วไป
1.4.6 มีบัตรแสดงให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐาน
การศึกษาและอื่น ๆ
1.4.7 ต้องแต่ง...

2

1.4.7 ต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบผู้รับจ้างกาหนด และติดชื่อป้ายแสดง ชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้ง
หมายเลยประจาตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งรูปถ่ายให้ผู้ว่า
จ้างทราบล่วงหน้า
1.4.8 ผู้ รับ จ้า งเป็น ผู้จัด หาเครื่องมื อเครื่องใช้และอุป กรณ์ในการปฏิบัติ ห น้าที่ ของลู ก จ้า ง
ประกอบด้วย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-ส่งสื่อสาร บัตรผู้มาติดต่อหรือบัตรผ่านเข้า -ออก และสมุด
รายงานรวมทั้งติดตู้จัดเก็ บอุ ปกรณ์ป ระจาตัวพนัก งาน และอุป กรณ์บ างอย่างที่ จาเป็นต่อการรักษาความ
ปลอดภัยด้วย ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
1.5 กาหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1.5.1 บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่หมอชิต 2 อัตราว่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
จานวน 14 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัดติดต่อกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
- ผลัด 1 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. จานวน 4 อัตรา
- ผลัด 2 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จานวน 10 อัตรา
1.5.2 บริเวณกลุม่ งานปฏิบัติการเดินรถ 3 อู่สวนสยาม อัตราว่าจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย จานวน 5 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัดติดต่อกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
- ผลัด 1 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. จานวน 1 อัตรา
- ผลัด 2 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จานวน 4 อัตรา
1.6 เงื่อนไขการว่าจ้าง
1.6.1 แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติลกู จ้างรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันลงนามใน
สัญญา และหากมีการเปลี่ยนตัวลูกจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า 1 วันทาการทุกครั้ง
1.6.2 ต้องให้ลูกจ้างรักษาความปลอดภัยรับมอบหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยก่อนเวลา
ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างน้อย 10 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับ-ส่งหน้าที่ โดยจะต้องทาการจดแจ้งใน
สมุดรายงานประจาวัน
1.6.3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาโดยไม่หลับ ไม่ดื่มสุรา หรือของมึนเมาอื่นใดในขณะปฏิบัติ
หน้าที่
1.6.4 ต้องตอกบัตรเข้า-ออกทุกครั้งเมื่อมาปฏิบัติงาน พร้อมทั้งลงชื่อทุกครั้ง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้
จัดหาบัตรและลงใบลงชื่อในการปฏิบัติงาน
1.6.5 ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และคาสัง่ ของผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
โดยเคร่งครัด
1.6.6 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการนาทรัพย์สินอื่นใดของผู้ว่าจ้างหรือของพนักงานของผู้ว่าจ้าง
หรือของบุคคลอื่นที่นาเข้าออกในบริเวณที่รบั ผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน(ยี่สิบสี่ชั่วโมง)
1.6.7 การดูแลรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมบริเวณพื้นที่อู่ทั้งหมด
1.6.8 ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจัดลูกจ้างคนหนึ่งคนใดเข้าปฏิบัติงานเกินกว่า 1 ผลัด กรณีผู้รับจ้างเข้า
ปฏิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดให้ลูกจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ต่อที่อู่อื่น ในสัญญาที่ทากับผู้ว่าจ้าง หรือกรณีที่ลูกจ้าง
รักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจานวน ในผลัดใด หรือขาดจานวนไปในระหว่างผลัด และผู้รับจ้าง
ไม่ส่งลูกจ้างรักษาความปลอดภัยเข้าทดแทน ผู้ว่าจ้างจะไม่ชาระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในผลัดที่ได้ปฏิบัติงานเกิน
กว่า 1 ผลัด หรือส่งลูกจ้างรักษาความปลอดภัยไม่ครบจานวนและผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตรา
คนละ......................บาทต่อผลัด โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเอาจากค่าจ้างตามสัญญาได้ด้วย
1.6.9 กรณี...
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1.6.9 กรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าลูกจ้างรักษาความปลอดภัยผู้ใดไม่เหมาะสมด้วยประการใด ๆ ที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างต้องนาลูกจ้างรักษาความ
ปลอดภัยคนใหม่เข้าเปลี่ยนทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง และจะต้องไม่นาลูกจ้างรักษา
ความปลอดภัยคนที่ ผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่ เ หมาะสมนั้นเข้าปฏิบัติห น้าที่ อีก ตลอดอายุสัญ ญา ถ้าผู้รับ จ้างไม่
ดาเนินการเปลี่ยนตัวลูกจ้างรักษาความปลอดภัยในก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นหรือนาลูกจ้างรักษาความ
ปลอดภัยคนที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้นเข้าปฏิบัติหน้าที่อีก ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายคนที่
ยังไม่เปลี่ยนตัวคนละ ………….บาท (ตามอัตราค่าจ้าง) ต่อผลัดหรือปรับเป็นรายคนรายครั้งที่นาลูกจ้างเข้า
ปฏิบัติหน้าที่อีก คนละครั้งละ …………บาทต่อผลัด และผู้รับจ้างยินยอมให้ผวู้ ่าจ้างหักเอาค่าปรับจากค่าจ้างตาม
สัญญาได้ด้วย
1.6.10 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาในข้อ 1.6.8, 1.6.9 อยู่ เนือง ๆ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้
1.6.11 หากผู้ว่าจ้างมีความจาเป็นต้องย้ายสถานที่ทางานไปยังสถานที่แห่งใหม่ ผู้รับจ้างตกลงจัด
พนักงานรักษาความปลอดภัย ไปปฏิบัติหน้าที่ ต่อจนครบ กาหนด อายุสัญญา และตกลงรับค่าจ้างในอัตราเดิม
กรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน
1.6.12 หากองค์การจะปรับเพิ่มจานวนคน หรือจะปรับลดจานวนคน ผู้รับจ้างตกลงให้องค์การปรับ
เพิ่ม และปรับลดได้ หากปรับเพิ่มจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และหากปรับลดจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
1.7 ระยะเวลาการดาเนินการ
การว่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยมีกาหนดระยะ 1 ปี
1.8 วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดหาการว่าจ้างรักษาความปลอดภัยอู่หมอชิตและอู่สวนสยาม จานวน 19 อัตราใน
อัตราค่าจ้าง อัตราละ 15,408.-บาทต่อเดือน ตลอดอายุสัญญา 1 ปีรวมเป็นเงิน 3,513,024.-บาท (สามล้าน
ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบบาทสี่ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้ องเสนอลด
ราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 7,000 บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และ
การเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 7,000 บาท
1.9 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ
: นางสาวจรรยาภรณ์ เนียมประเสริฐ
อีเมล แอดเดรส : janyaporn@bmta.co.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-2460974 โทรสาร 02-2465374
ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ กลุ่มงานจัดซื้อ สานักบริการและจัดซื้อ
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซด์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ /2559
เรื่อง ประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อูห่ มอชิต 2 และอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
.................................................................
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความ
ปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2) และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่สวนสยาม) เขตการ
เดินรถที่ 8 จานวน 19 อัตรา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2)
จานวน 14 คน
2. กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่สวนสยาม)
จานวน 5 คน
ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้อวางหลักประกันซองวงเงิน 176,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
หกพันบาทถ้วน)
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
1.7 คู่สัญญา...
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1.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
1.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
องค์การ
1.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผูท้ ี่มรี ายชื่อเป็นผูซ้ ื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กาหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสาหรับงานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุม
องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวั ฒ นธรรม แขวงห้ ว ยขวาง เขตห้ ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร กาหนดเสนอราคาในวันที่..................................................ตั้งแต่เวลา....................เป็นต้น
ไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ
300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไม่ร วมภาษีมูล ค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สานักบริการและจัดซื้อ ฝ่าย
บริ หาร องค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่...................................................ถึงวันที่.................................................... ..
ในวั น และเวลาท าการระหว่ า งเวลา 08.30 น. ถึ ง เวลา 15.30 น. ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซด์
www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ 0 2246 0974 ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

2559

(นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)
ผู้อานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ฝ่ายบริหาร
สานักบริการและจัดซื้อ กลุ่มงานจัดซื้อ
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เอกสารประกวดราคาว่าจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ /2559
การจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่หมอชิต 2 และอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
2559
.......................................................................
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การ” มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่หมอชิต 2 และอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8 จ านวน 19 อัตรา ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปและรายละเอียด (เอกสารหมายเลข 1, 2)
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาจ้าง
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้ประสงค์...
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2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผ ลประโยชน์ร่วมกันกั บผู้เสนอราคารายอื่น
และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
องค์การ
2.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้จากองค์การ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง การ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัท มหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคลให้ยื่นส าเนาบัตรประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่ แสดงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่ว มค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2...
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3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอานาจซึง่ ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผปู้ ระสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาจะต้องก าหนด ยื นราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับ แต่วัน
ยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.4 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งยื่ น เอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่ หน้าซองว่า
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
/2559”
ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่
2559
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุม
องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวั ฒนธรรม แขวงห้ ว ยขวาง เขตห้ ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้วภายในวันที่
หากปรากฏ...
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเ สนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผา่ นการคัดเลือกเบือ้ งต้น เพราะเหตุเป็นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ ผู้อานวยการ ภายใน 3 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อานวยการให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป
จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้อง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอ
ราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการการประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางองค์การ
4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในหนัง สือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มายื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูง สุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง
เริ่มต้นที่ราคา 3,513,024.- บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบสี่บาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเ สนอราคาหรือผู้แทนจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนด
(5) ผู้มีสิทธิราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว LOG IN เข้าสู่ระบบ

(6) ผู้มสี ิทธิ....
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(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคา และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 7,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 7,000. - บาท จาก
ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้ บ ริ ก ารเสนอราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และค่า ใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางของผู้ ใ ห้ บ ริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่
ตั้งแต่ เวลา
10.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ ที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซด์ของผู้ให้ บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จานวน 176,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้า
ประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ ธนาคารสั่ง จ่ายให้แก่ องค์ก าร โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค)
5.3 หนัง สือ ค้าประกั นของธนาคารในประเทศที่ มีอายุค้าประกัน ไม่น้อยกว่า 180 วัน
ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5
(1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้
ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืน....
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การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคาต่าสุด
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลั กฐาน
การเสนอราคาไม่ ถู ก ต้ อ ง หรือ ไม่ ครบถ้ วนตามข้ อ 3 หรือ ยื่น เอกสารประกวดราคาจ้า งด้ วยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเท่านั้น
6.3 องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบ ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสิ นการประกวดราคาจ้ างด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็กทรอนิกส์ หรื อในการท าสั ญญา
คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือองค์การมีสิทธิให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิจะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่
ถูกต้อง
6.5 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็นสาคัญ และให้ถือ
ว่าการตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
องค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการ โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญ ญาได้ คณะกรรมการประกวดราคา หรือองค์ก ารจะให้ผู้เ สนอราคานั้นชี้แจง และแสดง
หลั ก ฐานที่ ท าให้ เ ชื่ อ ได้ว่ า ผู้มี สิ ท ธิ เ สนอราคาสามารถด าเนิ นงานตามการประกวดราคาจ้า งด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้ มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น
6.6 ในกรณี...
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6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง การประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการ
อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 องค์การมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มี สิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าว และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทาสัญญาจ้างกับองค์การ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การ และต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อย
ละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็ดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันทาการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค)
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.5 (2)
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ
1.5 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัด จากวันที่คู่สัญญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ 7 จะทาการปรับเป็นรายคนต่อวันต่อพลัด โดยจะหักจากค่าจ้าง
ตามสัญญาจ้าง
9. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา และอื่น ๆ
9.1 เมื่อองค์การ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ ีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสัง่ ...
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(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7
วัน นับ ตั้ง แต่วันที่ ผู้รับ จ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช่เ รือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก ของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ากระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
9.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึง่ ได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การแล้ว
จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ข้าเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 4.5 (4), (5), (6) และ (7) มิฉะนั้นองค์การจะริบหลักประกันซองจานวน
ร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
9.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
องค์การกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบขององค์การ
กรณีองค์การมีความจาเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ชนะการเสนอราคายินยอม
เลื่อนเวลาทุกครั้ง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
9.4 องค์การสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันหรือคู่สัญญาไม่ยื่นคาขอ
หลักประกันคืนภายใน 5 ปี นับแต่วันที่องค์การได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อย หรือได้ทาสัญญา หรือข้อตกลง หรือได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว ให้ถือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญาสละสิทธิ์ในหลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกัน
ดังกล่าวแก่องค์การ
9.5 องค์การสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้าง
1. ชื่อโครงการ ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2) และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3
(อู่สวนสยาม) เขตการเดินรถที่ 8
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เขตการเดินรถที่ 8 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 3,715,040.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน 3,513,024.- บาท ราคาต่อหน่วย 15,408.- บาท (15,408 X 19 = 292,752) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (292,752 X 12 =
3,513,024) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. แหล่งที่มาของราคากลาง ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ.35/2559
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางรัชนี ตันติธรรมานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 8
5.2 นางวาสนา เยียวยาสัตว์
หัวหน้างานแผนงานเขต เขตการเดินรถที่ 8

