
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  กลุมงานปฏิบัตกิารเดนิรถ 1  และอูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัตกิารเดินรถ 2, กลุมงาน 

ปฏิบัติการเดินรถ 3  ตอเนื่องอีก 1 ป  เนื่องจากมีพ้ืนท่ีและทรัพยสินท่ีดูแลจํานวนมาก 

 1.2  วัตถุประสงค 

        การวาจางยามรักษาความปลอดภัยเพ่ือดูแลทรัพยสินท่ีเปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย 

ในบริเวณกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1, 2, 3  เขตการเดินรถท่ี 2  โดยปฏิบัติหนาท่ีตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน   

ตามแผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัยท้ังอูตาม  (เอกสารหมายเลข 1  และ 2) 

         1.2.1  บรเิวณอูมีนบุรี  กลุมงานปฏิบัตกิารเดินรถ 1  จํานวน  5  อัตรา 

    1.2.2  บริเวณอูสวนสยาม  กลุมงานปฏิบัตกิารเดนิรถ 2  และ 3  จาํนวน 7  อัตรา          

 1.3  คุณสมบัตขิองผูประสงคจะเสนอราคา 

  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 บุคคลหรอื... 
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  1.3.5  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงไดดําเนินการ 

จัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเลคทรอนกิส  (e-Government   Procuroment : e – GP )  ตองลงทะเบียนในระบบ 

อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครฐั 

  1.3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี 

รายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  1.3.7  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี 

มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

  ท้ังนี้  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาและ 

ทําสัญญากับองคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับ-รายจายและยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา  และแสดงบัญชีรายรับ-รายจายของโครงการท่ี 

บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ขอ 5  ประกาศ ณ  วันท่ี  11  สิงหาคม 

2554  และหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิตบุิคคล 

เปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  ขอ 8  ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  ธันวาคม  2554 

  1.3.8  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวย 

วิธีการทางอิเล็กทรอนกิสครั้งนีจ้ากองคการ 

 1.4  คุณสมบัติของยามรกัษาความปลอดภัย 

  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
... 
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  1.4.7  ไมเลนการพนัน  และเสพยาเสพติดทุกชนดิ 
  1.4.8  มีบัตรแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจาํตัวประชาชน ทะเบียนบาน 
หลักฐานการศึกษาและอ่ืน ๆ 
  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  กําหนดเวลาปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
  1.5.1  บริเวณอูมีนบุร ี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 กลุมงานปฏิบัตกิารเดินรถ  2  และ  3  วาจางเหมายามรกัษาความ 
ปลอดภยั  จํานวน 7  อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาท่ีเปนผลัดติดตอกันตลอดวนั (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  เง่ือนไขการวาจาง 

  1.6.1  แจงรายช่ือพรอมประวัติลูกจางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับแตวันลงนาม 

ในสัญญา และหากมีการเปล่ียนตวัลูกจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกครั้ง 

 

                                                                                                                                      /1.6.2 ตองใหลูกจาง... 
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  1.6.2  ตองใหลูกจางรักษาความปลอดภัยรับมอบหนาท่ีในการดูแลรักษาความปลอดภัย 

กอนเวลาปฏิบัติหนาท่ีอยางนอย 10 นาที เพ่ือเตรียมความพรอมในการรบั-สงหนาท่ี  และหากถึงกําหนดเวลา 

ผลัดเปล่ียนหนาท่ีในผลัดใด หากคูใหมไมมาทําการรับมอบหนาท่ีตอจากคูผลัดเดมิภายในกาํหนดเวล 30 นาที 

โดยคูผลัดเดิมท่ีปฎิบัติหนาท่ีอยูจะทําการปฎิบัติหนาท่ีตออีกไมเกิน 30 นาที  จนกวาคูผลัดใหมจะมาทําการรับ 

หนาท่ีตอจากคูผลัดเดิม   หากเกินกําหนดเวลาดังกลาวถือวาขาดงาน 

  1.6.3  ตองปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอ่ืนใดในขณะ 

ปฏิบัติหนาท่ี 

  1.6.4  ตองตอกบัตรเขา-ออกทุกครั้งเม่ือมาปฏิบัติงาน พรอมท้ังลงช่ือทุกครั้ง โดยผูรับจาง 

เปนผูจัดหาบัตรและใบลงช่ือในการปฎิบัติงานดวยคาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน 

  1.6.5  ตองปฎิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ  และคําส่ังของผูวาจางท่ีเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  โดยเครงครัด 

  1.6.6  ตองปฎิบัติหนาท่ีตรวจตราการนาํทรพัยสินอ่ืนใดของผูวาจางหรือของพนกังานของ 

ผูวาจางหรือของบุคคลอ่ืนท่ีนําเขาออกในบริเวณท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน (24 ช่ัวโมง)   

  1.6.7  การดูแลรกัษาความปลอดภยัครอบคลุมบรเิวณพ้ืนท่ีอูท้ังหมด 

                         1.6.8  ผูรับจางไมมีสิทธ์ิจัดลูกจางคนหนึง่คนใดเขาปฎิบัติงานเกนิกวา 1 ผลัด  กรณีผูรับจาง 

เขาปฎิบัติงานเกนิ  1  ผลัด  หรือจัดใหลูกจางไปปฎิบัติหนาท่ีตอท่ีอูอ่ืนในสัญญาท่ีทํากับผูวาจาง หรือกรณ ี

ท่ีลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาปฎิบัติหนาท่ีไมครบจํานวนในผลัดใด  หรือขาดจํานวนไปในระหวางผลัด   

และผูรับจางไมสงลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาทดแทน  ผูวาจางจะไมชําระคาจางใหแกผูรับจางในผลัดท่ี 

ไดปฎิบัติงานเกินกวา  1  ผลัด  หรือสงลูกจางรกัษาความปลอดภยัไมครบจาํนวนและผูรับจางยนิยอมใหผูวาจาง 

ปรับในอัตราคนละ......... บาทตอผลัด  โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย  

  1.6.9  กรณีผูวาจางเห็นวาลูกจางรกัษาความปลอดภัยผูใดไมเหมาะสมดวยประการใด ๆ   

ท่ีจะปฎิบัติหนาท่ีรกัษาความปลอดภยั  เม่ือผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว  ผูรับจางตองนําลูกจางรกัษา 

ความปลอดภัยคนใหมเขาเปล่ียนทดแทนภายใน 24 ช่ัวโมง  นับแตเวลาท่ีไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจาง 

รักษาความปลอดภยัคนท่ีผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฎิบัติหนาท่ีอีกตลอดอายุสัญญา  ถาผูรับจางไม 

 

                                                                                                                                             / ดําเนินการ... 
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ดําเนินการเปล่ียนตัวลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนําลูกจางรักษาความปลอดภัย 

คนท่ีผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฎิบัติหนาท่ีอีก   ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายคนท่ียัง 

ไมเปล่ียนตัวคนละ  500.- บาทตอผลัด  หรือปรับเปนรายคนรายครั้งท่ีนําลูกจางเขาปฎิบัติหนาท่ีอีก  คนละ 

ครั้งละ  500.- บาทตอผลัด  และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรบัจากคาจางตามสัญญาไดดวย   

  1.6.10  กรณีท่ีผูรบัจางปฏิบัติผิดสัญญาในขอ 1.6.8, 1.6.9  อยูเนือง ๆ ผูวาจางมีสิทธ์ิบอกเลิก 

สัญญาได 

 1.7  ระยะเวลาการดําเนินการ   

  การวาจางยามรกัษาความปลอดภยัมีกําหนดระยะเวลา  1  ป   

 1.8  วงเงินในการจัดหา 

  วงเงินในการวาจางเหมารักษาความปลอดภัยอูมีนบุรีและอูสวนสยาม  เขตการเดินรถท่ี 2   

จํานวน  12  อัตรา  ราคาคาจางคนละ  16,531.50  บาท/เดือน  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  รวมเปนเงิน  2,380,536.- บาท  

 (สองลานสามแสนแปดหม่ืนหารอยสามหกสิบหกบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ในการเสนอราคาผูเสนอราคา 

ตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา  (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  4,000.- บาท  จากราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาและการเสนอลดราคาครัง้ถัด ๆ  ไป  ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา   4,000.- บาท   

                      1.9  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

       ช่ือผูติดตอ             นางสาวกญัญารัตน  รีละชาต ิ

       อีเมล  แอดเดรส    kyarat @bmta.co.th 

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

       ท่ีอยูเจาของ/โครงการ  กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบรกิารและจัดซ้ือ 

       หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคดิเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปน 

ลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดท่ีอยูขางตน 
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       ลงช่ือ                              สุริยะ     สาเอ่ียม                       ประธานกรรมการ 

                                         (นายสุริยะ     สาเอ่ียม)                   ผอ.ขดร.2 

 

       ลงช่ือ                             นุชวิรินทร  พิสุทธ์ิปกรณ           กรรมการ 

                                       (นางนชุวริินทร  พิสุทธ์ิปกรณ)        ห.กบท.2 

 

      ลงช่ือ                                สุรินทร     งามขํา                     กรรมการ                 

                                          (นายสุรินทร    งามขํา)                  ห.กปด.32 

 

      ลงช่ือ                               สมศักดิ์  นาคะปกษริาช             กรรมการ 

                                         (นายสมศักดิ์  นาคะปกษิราช)         นิตกิร 4 สกม.  

 

      ลงช่ือ                                    กัญญารัตน  รีละชาติ             กรรมการ 

                                          (นางสาวกญัญารัตน  รีละชาติ)      เจาหนาท่ีพัสดุ 4 กจซ. 

 

      ลงช่ือ                                     อุทัยวรรณ    ปาจิตร              กรรมการและเลขานุการ 

                                             (นางอุทัยวรรณ   ปาจิตร)             ห.บก.2 
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                                                                                ราง 

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่            /2557 

เร่ือง    ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม  เขตการเดินรถที่ 2 
ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส 

…………................... 
 

     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภัย อูมีนบุร ีและอูสวนสยาม  เขตการเดินรถท่ี  2   จํานวน  12  อัตรา  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

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

 
   ผูประสงคเสนอราคาจะตองวางหลกัประกนัซองวงเงนิ  120,000.-บาท  (หนึ่งแสนสองหม่ืน
บาทถวน)   
                  1.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิ ดังตอไปนี ้ 
            1.1   เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
            1.2   ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือ
แลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
หรือผูท่ีถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
  1.3  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น                   
                              1.4 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืนและหรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกวดราคาซ้ือดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาครั้งนี ้     
                                1.5  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
                               1.6   คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา
ไมเกินสามหม่ืนบาท  คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
                               ท้ังนี้ผูประสงคเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคา และทํา
สัญญากับองคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคล
เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 8 ประกาศ ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2554 
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 1.7  ผูประสงคเสนอราคาจะตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางของ
องคการ 
                                 1.8 ผูประสงคเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ    
 
 2.  วัน  เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร 

กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันที่   
..........................................................       ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงาน
รับซองประกวดราคา  ณ  หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร   
เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร   องคการจะแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว ในวันที่    
.............................................................                                         
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา 
ชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน)  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี  สํานักบริการและจัดซ้ือ  ฝายบริหาร 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2   อาคารเลขท่ี  131   ถนนเทียมรวมมิตร   เขตหวยขวาง   
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่  .......................................................   ถึงวันที่ .................................                                 
ในวันและเวลาทําการระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท  0 2246-0974   
หรือ  www.bmta.co.th.   ในวันและเวลาราชการ  
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี                                   2557 
 

                                
(นายนเรศ  บุญเปยม) 

รองผูอํานวยการ ฝายบริหาร รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 
 

ฝายบริหาร  
สํานักบริการและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ 
 

 
 
 

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

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


 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางองิ) 

ในการจัดซ้ือ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง 
 
 

1.ชื่อโครงการ  วาจางเหมารักษาความปลอดภยั อูมีนบรีุ และอูสวนสยาม  เขตการเดนิรถที่ 2 
หนวยงานเจาของโครงการ            เขตการเดนิรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

2.วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2,619,360.-บาท  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.วันที่กําหนดราคากลาง (อางองิ)  3  กันยายน  2557 
ราคา/หนวย  15,450.-บาท  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม (15,450 x 12 x 12 = 2,380,536.-บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  
4.แหลงที่มาของราคากลาง 
4.1 ใชราคาที่เคยจางคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ. 115/2556 
ลงวันที่ 4  ธันวาคม  2556 
5.รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางองิ) 
5.1 นายอเนก   นาสนม                ผูชวยผูอํานวยการเขต 2 
5.2 นางอุทยัวรรณ  ปาจิตร          หัวหนางานบริการ 
5.3 นางสาวพรทิพย  บญุศาสตร  พนกังานธรุการ 4 งานบริการ 
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส เลขที่          /2557 
การจางเหมาการรักษาความปลอดภยั อูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดนิรถที่  2 

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ลงวันที่                                                 2557        

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

            องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคา
จางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม   เขตการเดินรถท่ี 2  จํานวน  12 คน  ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส   โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้ 
 1.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
                1.1 รูปแบบและรายการละเอียด  (เอกสารหมายเลข 1,2)  

1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 หนังสือแสดงเง่ือนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
1.4 แบบสัญญาจาง 
1.5   แบบหนังสือค้ําประกัน 

                     (1) หลักประกันซอง 
                     (2) หลักประกันสัญญา 
                1.6  บทนิยาม 
                    (1) ผูประสงคเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
                    (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
                     (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 

3. คุณสมบัต/ิ... 
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 2.  คณุสมบตัขิองผูเสนอราคา 

2.1  ผูประสงคเสนอราคาตองเปนผูรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส 

2.2 ผูประสงคเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทาง 
ราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ  
 2.3  ผูประสงคเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฎิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรฐับาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวานั้น 
 2.4    ผูประสงคเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนกิส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม 
                              2.5  บุคคลหรือนิตบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครฐั 
                              2.6  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไม
เกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได  
                               ท้ังนี้ ผูประสงคเสนอราคาท่ีไดรับการคดัเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคา และทํา
สัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย และยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ 
ป.ป.ช เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงรายรับรายจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนติบุิคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วนัท่ี 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑและวิธีการ
จัดทํา และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิตบุิคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2254 ขอ 8 ประกาศ ณ วนัท่ี 7 ธันวาคม 2554       
                               2.7  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคณุสมบัติเบ้ืองตนในการจางของ
องคการ                      
 2.8  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ 
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 3.   หลักฐานการเสนอราคา                               
 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 
         3.1 สวนที่ 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
 (1)  ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
  (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง การจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง                                
  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง        
  (2) ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
                                  (3)  ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวม
คา ใหยื่นสําเนาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําคัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูรวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)       
  (4)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)  
                           (5)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(1) 
 
  3.2  สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้ 
                                      (1)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตอง
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) 
      (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน  

      (3)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 
         (4)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                              (5)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 2   ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)  
   

4. การเสนอราคา 
4.1 ผูประสงคเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา 

จาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ  ท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของประสงคจะเสนอ
ราคาใหชัดเจน  
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 4.2   ผูประสงคจะ?เสนอราคาจะตองกําหนด  ยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได  
 4.3   กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมด
เสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    

4.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่................/2557 “ ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่.......................................................ตั้งแตเวลา  09.30  น.  
ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา   ณ   หองประชุมองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ    อาคารเลขที ่  131   ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง   กรุงเทพมหานคร 
    เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
 คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคเสนอราคาแต
ละรายวาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1)  ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
เสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว  ภายในวันที่…………………………………………  
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือ ในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6  (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และ
องคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  
 ผูประสงค เสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตน  เพราะเหตุเปนผู เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาท่ีไม
ผานคุณสมบัติอาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ ผูอํานวยการ ภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการ
ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนท่ีสุด 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป 
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จากขั้นตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แตตอง
ส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอ
ราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะส่ัง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดย
จะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ  
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหวางการประกวด
ราคาฯ เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ  

4.5 ผูประสงคเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี ้
(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส  ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
                                  (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส  จะตองเร่ิมตนที่
ราคา  2,380,536.-บาท   (สองลานสามแสนแปดหม่ืนหารอยสามสิบหกบาทถวน) 
                                  (3)  ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว                                                                   
             (4)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

 (5)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว LOG IN เขาสูระบบ 
                      (6)   ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคา และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 4,000.-บาท  จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000.-บาท จากราคา
ครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
       (7)   หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ิน
แลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาท่ียนืยันจะตองตรงกบัราคาท่ีเสนอ
หลังสุด 
                                   (8)  ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคดัเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดนิทางของผูใหบรกิารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้จะแจงใหทราบในวนัเสนอราคา 
                                    (9)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที…่………………………….…..
ตั้งแตเวลา..........................น.เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานทีเ่สนอราคา 
(บก.005) ใหทราบตอไป 
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                                   (10)  ผูมีสิทธเิสนอราคาสามารถศกึษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส ที่แสดงเว็บไซด  www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธกีารเสนอราคากอนถงึกาํหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซดของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส 
  

5. หลักประกันซอง 
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน 

120,000.-บาท   (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน )   โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน 
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้                                   
 5.1   เงินสด 
               5.2   เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวนัท่ีท่ียื่นเอกสาร   หรือกอนหนา 
นั้นไมเกนิ  3  วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)  
                                5.3.  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศท่ีมีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน
ตามแบบหนงัสือค้ําประกนัดังระบุใน ขอ 1.5  
 5.4   หนังสือค้ําประกนัของบรษิัทเงินทุน หรือบรษิัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณชิยและประกอบธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือค้ําประกนัดังระบุ
ในขอ 1.5  (1)         
   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย    
             หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน       
15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว ซ่ึงเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
         การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
 

6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวย 

ราคาต่ําสุด        
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 

ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไม
ถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวน
แตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจาง 

6.3 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี ้เฉพาะในกรณีท่ี 
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการเทานั้น          
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                              6.4  องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณ ี 
ดังตอไปนี ้

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส ขององคการ                                   

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารการประกวดราคา 
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอ
ราคารายอ่ืน        

6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส หรือในการทํา 
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือองคการมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอ
เท็จ จริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ กบัผูเสนอราคาได องคการ มีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง        
                               6.6   องคการทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้  
เพ่ือประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
               ในกรณีท่ีผูมีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา 
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ หากคํา
ช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้      

6.7  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางเล็กทรอ 
นิกส วาผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน 
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ ประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
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               7.   การทําสัญญาจาง 
                       ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางกับองคการ
ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากองคการ และตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวน
เงินไมนอยกวา   รอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไว
ในขณะวันทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้  
                             7.1   เงินสด 
                             7.2   เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวนัท่ีท่ียื่นเอกสาร   หรือกอนหนา 
นั้นไมเกนิ  3  วันทําการของทางราชการ  (แคชเชียรเช็ค)  
 7.3.  หนังสือค้ําประกนัของธนาคารในประเทศท่ีมีอายุการค้ําประกนั ตามแบบหนังสือ 
ค้ําประกนัดังระบุใน ขอ 1.5 (2)\ 
 7.4   หนังสือค้ําประกนัของบรษิัทเงินทุน หรือบรษิัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกจิการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือค้ําประกนัดังระบุ
ในขอ 1.5  (2)         
    7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย                                                                             
                           หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 
     

8. อัตราคาปรับ  
                            คาปรับตามสัญญาจางขอ  7  จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด  โดยจะหักจากคาจางตาม
สัญญาจาง 
 

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา และอื่น ๆ                
9.1 เม่ือองคการ ไดคดัเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ 

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว    ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพณิชยนาวี ดังนี ้    
               (1)   แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดงักลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะ 
กรรมการสงเสริมการพาณชิยนาวี  ภายใน 7 วัน  นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางส่ัง หรือซ้ือของจากตางประเทศ 
เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
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                                  (2)จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ 
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชานั้นกอนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน  
                                  (3)ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

9.2 ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ตอองคการแลวจะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ  4.5 (4) , (5) (6)  และ (7) 
มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวน รอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)  รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม         

9.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน 
เวลาท่ีทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะรบิหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกนัซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผู
ท้ิงงานตามระเบียบขององคการ                                                                                                                              
                      กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการเสนอ
ราคายินยอมเล่ือนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน   
                           9.4   องคการสงวนสิทธ์ิการคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันหรือคูสัญญา
ไมยื่นคําขอหลักประกันคืนภายใน  5  ป นับแตวันท่ีองคการไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอย หรือไดทํา
สัญญาหรือขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละ
สิทธ์ิในหลักประกันและแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ 
                           9.5    องคการสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาและ 
เอกสารอ่ืน ๆ ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)  

       
                       

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางองิ) 

ในการจัดซ้ือ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง 
 
 

1.ชื่อโครงการ  วาจางเหมารักษาความปลอดภยั อูมีนบรีุ และอูสวนสยาม  เขตการเดนิรถที่ 2 
หนวยงานเจาของโครงการ            เขตการเดนิรถที่ 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

2.วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2,619,360.-บาท  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.วันที่กําหนดราคากลาง (อางองิ)  3  กันยายน  2557 
ราคา/หนวย  15,450.-บาท  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม (15,450 x 12 x 12 = 2,380,536.-บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  
4.แหลงที่มาของราคากลาง 
4.1 ใชราคาที่เคยจางคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที ่จ. 115/2556 
ลงวันที่ 4  ธันวาคม  2556 
5.รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางองิ) 
5.1 นายอเนก   นาสนม                ผูชวยผูอํานวยการเขต 2 
5.2 นางอุทยัวรรณ  ปาจิตร          หัวหนางานบริการ 
5.3 นางสาวพรทิพย  บญุศาสตร  พนกังานธรุการ 4 งานบริการ 
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