
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 

ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยเขตการเดินรถที่ 4 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

................................ 
1.ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 

 1.1 ความเป็นมา  

     เขตการเดินรถที่ 4 มีความจ าเป็นต้องจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ านวน 14 อัตรา ต่อเนื่องอีก 1 ปี
เนื่องจากมีพ้ืนที่และทรัพย์สินที่ดูแลจ านวนมาก 

        1.2 วัตถุประสงค์ 

              การว่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยเพ่ือดูแลทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณ
อู่คลองเตย และที่ท าการเขต กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1, บริเวณอู่สาธุประดิษฐ์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 
บริเวณอู่พระราม 9 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 4 โดยปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตาม
แผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัย แนบท้ายนี้ 

             1.2.1 บริเวณอู่คลองเตย และที่ท าการเขต กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 จ านวน 6 อัตรา 

             1.2.2 บริเวณอู่สาธุประดิษฐ์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 จ านวน 5 อัตรา 

 1.2.3 บริเวณอู่พระราม 9 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3  จ านวน 3 อัตรา  

       1.3 คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

            1.3.1 ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

            1.3.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นที่
ได้รับผลของการสัง่การให้นิติบคุคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

            1.3.3 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

            1.3.4 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

            1.3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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            1.3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย  

หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

            1.3.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้               

            1.3.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จากองค์การ 

          1.4 คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย 

         1.4.1 ต้องเป็นเพศชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 55 ปีบริบูรณ์ 

                1.4.2 ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.4.3 มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัยโดยตรง 

 1.4.4 ไม่มีโรคประจ าตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย์ 

 1.4.5 ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทางด้านกฎหมาย และท่ัวไป 

 1.4.6 มีบัตรแสดงให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐาน
การศึกษาและอ่ืน ๆ 

 1.4.7 ต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบผู้รับจ้างก าหนด และติดชื่อป้ายแสดง ชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้ง
หมายเลขประจ าตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งรูปถ่ายให้ผู้ว่า
จ้างทราบล่วงหน้า 

 1.4.8 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประกอบด้วย 
กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-ส่งสื่อสาร บัตรผู้มาติดต่อหรือบัตรผ่านเข้า-ออก และสมุดรายงานรวมทั้งติดตู้
จัดเก็บอุปกรณ์ประจ าตัวพนักงาน และอุปกรณ์บางอย่างที่จ าเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยด้วย ค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างทั้งสิ้น 

 1.5 ก าหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 1.5.1 บริเวณอู่คลองเตย และที่ท าการเขต กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1  อัตราว่าจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 6 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัดติดต่อกันตลอดวัน  (24 ชั่วโมง) 

- ผลัด 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จ านวน 3 อัตรา 
                     - ผลัด 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. จ านวน 3 อัตรา 
 1.5.2 บริเวณอู่สาธุประดิษฐ์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 อัตราว่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 
จ านวน 5 อัตรา เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัดติดต่อกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง) 

- ผลัด 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จ านวน 2 อัตรา 
                     - ผลัด 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. จ านวน 3 อัตรา    
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 1.5.3 บริเวณอู่พระราม 9 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3  อัตราว่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 
จ านวน 3 อัตรา เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัดติดต่อกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง) 

- ผลัด 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จ านวน 1 อัตรา 
                     - ผลัด 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. จ านวน 2 อัตรา 
           

             1.6 เงื่อนไขการว่าจ้าง 

 1.6.1 แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติลูกจ้างรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 
และหากมีการเปลี่ยนตัวลูกจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า 1 วันท าการทุกครั้ง 

 1.6.2 ต้องให้ลูกจ้างรักษาความปลอดภัยรับมอบหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยก่อนเวลาปฏิบัติ
หน้าที่อย่างน้อย 10 นาที เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับ-ส่งหน้าที่ โดยจะต้องท าการจดแจ้งในสมุดรายงาน
ประจ าวัน 

 1.6.3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาโดยไม่หลับ ไม่ดื่มสุรา หรือของมึนเมาอ่ืนใดในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

 1.6.4 ต้องตอกบัตรเข้า-ออกทุกครั้งเมื่อมาปฏิบัติงาน พร้อมทั้งลงชื่อทุกครั้ง โดยผูร้ับจ้างเปน็ผู้จัดหาบัตร
และลงใบลงชื่อในการปฏิบัติงาน 

 1.6.5 ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งของผู้ว่าจ้างที่เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย โดย
เคร่งครัด 

 1.6.6 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการน าทรัพย์สินอื่นใดของผู้ว่าจ้างหรือของพนักงานของผู้ว่าจ้างหรือ
ของบุคคลอื่นที่น าเข้าออกในบริเวณท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน (ยี่สิบสี่ชั่วโมง) 

 1.6.7 การดูแลรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่อู่ทั้งหมด 

 1.6.8 ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจัดลูกจ้างคนหนึ่งคนใดเข้าปฏิบัติงานเกินกว่า 1 ผลัด กรณีผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน
เกิน 1 ผลัด หรือจัดให้ลูกจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ต่อที่อู่อ่ืน ในสัญญาที่ท ากับผู้ว่าจ้าง หรือกรณีที่ลูกจ้างรักษาความปลอดภัย
เข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจ านวน ในผลัดใด หรือขาดจ านวนไปในระหว่างผลัด และผู้รับจ้างไม่ส่งลูกจ้างรักษาความปลอดภัย
เข้าทดแทน ผู้ว่าจ้างจะไม่ช าระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในผลัดที่ได้ปฏิบัติงานเกินกว่า 1 ผลัด หรือส่งลูกจ้างรักษาความ
ปลอดภัยไม่ครบจ านวนและผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราคนละ..............บาทต่อผลัด โดยผู้รับจ้างยินยอม
ให้ผู้ว่าจ้างหักเอาจากค่าจ้างตามสัญญาได้ด้วย 

 1.6.9 กรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าลูกจ้างรักษาความปลอดภัยผู้ใดไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ  ที่จะปฏิบัติ
หน้าที่รักษาความปลอดภัย เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างต้องน าลูกจ้างรักษาความปลอดภัยคน
ใหม่เข้าเปลี่ยนทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง และจะต้องไม่น าลูกจ้างรักษาความปลอดภัยคนที่ผู้
ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้นเข้าปฏิบัติหน้าที่อีกตลอดอายุสัญญา ถ้าผู้รับจ้างไม่ด าเนินการเปลี่ยนตัวลูกจ้างรักษา
ความปลอดภัยในก าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นหรือน าลูกจ้างรักษาความปลอดภัยคนที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้น
เข้าปฏิบัติหน้าที่อีก ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายคนที่ยังไม่เปลี่ยนตัวคนละ  500.-บาทต่อผลัดหรือ
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ปรับเป็นรายคนรายครั้งที่น าลูกจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่อีก คนละครั้งละ 500.-บาทต่อผลัด และผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้
ว่าจ้างหักเอาค่าปรับจากค่าจ้างตามสัญญาได้ด้วย 

 1.6.10 กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาในข้อ 1.6.8, 1.6.9 อยู่เนือง ๆ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

           

           1.7 ระยะเวลาการด าเนินการ 
                การว่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยมีก าหนดระยะ 10 เดือน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน2560 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 1.8 วงเงินในการจัดหา 

 งบประมาณในการว่าจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอู่คลองเตย และที่ท าการเขต กลุ่มงานปฏิบัติการ

เดินรถ 1 , บริเวณอู่สาธุประดิษฐ์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ บริเวณอู่พระราม 9 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 

รวม จ านวน 14 อัตรา ในอัตราค่าจ้างอัตราละ 18,694.50 บาทต่อเดือน รวม 10 เดือน 15 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

2,748,091.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum 

Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5,000 บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ต้อง

เสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท 

 1.9 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

  ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวกัญญารัตน์  รีละชาติ  

  โทรศัพท์/โทรสาร  0 2246 0974 โทรสาร 0 2246 5374 

  ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ เขตการเดินรถที่ 4 

  อีเมล์ แอดเดรส Kyarat@bmta.co.th 

  หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น

ลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซด์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น 
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แผนผงัอู่พระราม 9 พื้นท่ีรวม 3 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา 
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

เลขที่            /2560 

เรื่อง    ประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

…………................... 
 

     องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความ

ปลอดภัย เขตการเดินรถท่ี 4 จ านวน 14 อัตรา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

   1. บริเวณอู่คลองเตย และที่ท าการเขต กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 จ านวน 6 อัตรา 

                     2. บริเวณอู่สาธุประดิษฐ์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 จ านวน 5 อัตรา 

  3. บริเวณอู่พระราม 9 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3  จ านวน 3 อัตรา 

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองวงเงิน  138,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันบาท

ถ้วน)  

       1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

              1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้รับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

          1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผูท้ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้  ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

     1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย

อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด

ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม          

             1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน

ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

            1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี

รายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

       1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
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       1.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี

มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้    

    1.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ   
       1.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้จากองค์การ 
 
      2. วัน  เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร 

 ก าหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ……..…............................
ระหว่างเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น.    ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา  ณ  ห้องประชุมองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่   131  ถนนวัฒนธรรม  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  องค์การจะแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว  ใน
วันที่...........................................                                         
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา  ชุดละ    300.- 
บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ได้ที่  กลุ่มงานจัดซื้อ ส านักบริการและจัดซื้อ  ฝ่ายบริหาร องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ชั้น 2 อาคารเลขที่   131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ตั้ งแต่ วันที่  
…………………..………….ถึงวันที่  ……………………………… ในวันและเวลาท าการ  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  
15.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.bmta.co.th.  หรือ www.gprocurement.go.th ในวันและเวลาราชการ 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2246 0974 

                  
 
       
                 ประกาศ   ณ   วันที่                       พ.ศ. 2560      

 
 

  

(นายยุกต์  จารุภูมิ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน 
ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 
ฝ่ายบริหาร  
ส านักบริการและจัดซื้อ 
กลุ่มงานจัดซื้อ 

 
 
 

 

http://www.gprocurement.go.th/
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เอกสารประกวดราคาว่าจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่            /2560 

 การจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย  เขตการเดินรถที่ 4 

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 ลงวันที่                2560 

….................................. 

            องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาการ

รักษาความปลอดภัย บริเวณอู่คลองเตย และที่ท าการเขต กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1,บริเวณอู่สาธุประดิษฐ์ กลุ่มงาน

ปฏิบัติการเดินรถ 2 , บริเวณอู่พระราม 9 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3  เขตการเดินรถที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

                1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

                1.1 รูปแบบและรายการละเอียด  (เอกสารแนบ 1,2,3)  

                1.2   แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                      1.3   หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

               1.4   แบบสัญญาจ้าง 

1.5  แบบหนังสือค้ าประกัน 

                    (1) หลักประกันซอง 

                    (2) หลักประกันสัญญา 

                1.6  บทนิยาม 

                   (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                         (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                1.7 แบบบัญชีเอกสาร 

                   (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

                    (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

    2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้รับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

   2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และไดแ้จ้งเวียน
ชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                   2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนและ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
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   2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

   2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ -

รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 2.6 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงิน

ฝากกระแสรายวัน   เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า   ไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงิน

สดก็ได้ 

  2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

  2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี

มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก้ได้  

    2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ   

    2.9  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จากองค์การ 
 

                   3. หลักฐานการเสนอราคา                               

       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

                      3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

         (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

                  (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง  

                     (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

                             (3)   ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วม

ค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใด

เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร

ตามท่ีระบุไว้ใน (1)   
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      (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  

                             (5)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทัง้หมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 

 

  3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

      (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลงนาม

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  

           (2)   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 

                          (3)   หลักประกันซอง ตามข้อ 5 

      (4)   แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                           (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่น ตามแบบในข้อ   1.7 (2) 

4. การเสนอราคา 

                   4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน  

                   4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน  นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ 

และจะถอนการเสนอราคามิได้        

       4.3  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร

ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตก

ลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    

       4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง

ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ   โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า   “เอกสารประกวดราคาตามเอกสาร

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขที.่............/2560”  ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตาม

โครงการ  ในวันที่.................................ตั้งแต่เวลา  09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของส านักงานรับซอง

ประกวดราคา  ณ.ห้องประชุม  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขที่ 131  ถนนวัฒนธรรม  เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 

       เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ

เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
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        คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้

ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย

ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคา

รับทราบแล้ว  ภายในวันที่..................................................... 

                   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ

อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม ข้อ 

1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา   และ

องค์การจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

       ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์

ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด

กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติอาจอุทธรณ์

ค าสั่งดังกล่าวต่อ ผู้อ านวยการ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย

อุทธรณ์ของผู้อ านวยการให้ถือเป็นที่สุด  

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการ

ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล

อ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการ

เสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  

เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจ

แก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ 

เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ  

     คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ 

เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางองค์การ  
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4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

                        (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธี การทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  

  (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเริ่มต้นที่ราคา 

2,748,091.50 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)                           

       (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้ด้วยแล้ว                                                                   

       (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลาและสถานที่ท่ีก าหนด 

                      (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 

  (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ

ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้อง

เสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  5,000.-บาท   จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  

และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  5,000.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่

เสนอลดแล้ว 

       (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง

ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

       (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้

จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา   

                       (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่.......................................ตั้งแต่เวลา

.................น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)  ให้ทราบ

ต่อไป 

  (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้

ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th   และผู้มีสิทธิเสนอราคา

ต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   

     

                     5. หลักประกันซอง 

        ผู้ เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน 

138,000.- บาท   (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน  

http://www.gprocurement.go.th/


15 

ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใช้อย่างหนึ่งอย่าง

ใด ดังต่อไปนี้                                    

    5.1  เงินสด 

                  5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค)                           

                   5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ าประกัน ไม่น้อยกว่า  180 วัน ตาม

แบบหนังสือ  ค้ าประกันดังระบุใน ข้อ 1.5 (1)  

    5.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วน

ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 

                 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย    

                 หลักประกันซองตามข้อนี้องค์การจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจาก

วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้

ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

             การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

  6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

    6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การจะพิจารณาตัดสินด้วยราคา

ต่ าสุด 

      6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้อง ตามข้อ 4  แล้ว 

คณะกรรมการด าเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง

เพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่

สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ เท่านั้น  

      6.3 องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

         (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การ                                      

    (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก าหนดในเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
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      6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 

คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือองค์การมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรอืข้อเท็จจริงอื่น

ใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ

เหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง  

  6.5 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด

ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์

ขององค์การเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ

ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่

ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

            ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  

คณะกรรมการประกวดราคา หรือองค์การจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ มี

สิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจง

ไม่เป็นที่รับฟังได้ องคก์ารมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น           

      6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา

รายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 องค์การมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การจะ

พิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  
  

 7.  การท าสัญญาจ้าง 

                     ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญา

จ้างดังระบุ ไว้ในข้อ 1.5  กับองค์การภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาใน

วันท าสัญญาเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะวันท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
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7.1  เงินสด 

                    7.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ  (แคชเชียร์เช็ค)                           

                    7.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ าประกัน  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง

ระบุใน ข้อ 1.5 (2)   

     7.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อ

ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2) 

  7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

        หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ

ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

           8. อัตราค่าปรับ  

              ค่าปรับตามสัญญาจ้าง ข้อ 7 จะท าการปรับเป็นรายคนต่อวันต่อผลัด โดยจะหักจากค่าจ้างตาม

สัญญาจ้าง 

                9. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ                

                     9.1 เมื่อองค์การ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้า

มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน

ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

  (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน  7 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดย เรืออ่ืนได ้

  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย 

ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

                      (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ

พาณิชย์นาวี 
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   9.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การ

แล้ว จะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วม

เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  4.5 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้นองค์การจะ

ริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ  2.5 ของวงเงินที่จัดหา และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน 

(ถ้ามี)รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม        

  9.3  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งองค์การได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

องค์การก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที 

และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้าม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

องค์การ          

   กรณีองค์การมีความจ าเป็นไม่อาจลงนามสัญญาตามก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ชนะการเสนอราคา

ยินยอมเลื่อน เวลาทุกครั้ง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

   9.4 องค์การสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา ไม่ยื่นค า

ขอหลักประกันคืนภายใน 5 ปี นับแต่วันที่องค์การได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อย หรือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง 

หรือได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญาสละสิทธิ์ในหลักประกันและแสดง

เจตนาให้หลักประกันดังกล่าวแก่องค์การ 

   9.5  องค์การสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา และเอกสารอื่น ๆ 

ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)               

                

 

                       องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

 1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักงานเขตและ กลุ่มงานปฏบิัติการเดินรถ 1 อู่คลองเตย, กลุ่มงาน        

    ปฏิบัติการเดินรถ 2 อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดษิฐ์ และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 อู่พระราม 9 

2. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร  3,105,140.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   

    ราคา/หน่วย 18,694.50 บาท/เดือน รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม รวมเป็นเงิน 2,748,091.50 บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

    4.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย ยูพีพี อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 

    4.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย อมรอินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด 

    4.3 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จ ากัด  

โดยก าหนดราคากลางอัตราค่าจา้งคนละ 18,694.50 บาท/เดือน รวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว ซึ่งเปน็ราคาที่ต่ าสุด 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

     5.1  นายดุสิต      แซ่ด่าน                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่ 4 

     5.2  นายสุชิญ      ประณิธานวิทยา           หัวหน้ากลุ่มงานปฏบิัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 4  

     5.3  นายองอาจ   เทียบอุทยั                  หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 4 

     5.4  นายสุทิน       หนูเสน                     หัวหน้ากลุ่มงานปฏบิัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 4 

     5.5 นายสมศักดิ์     นาคะปักษิราช            นิติกร 5 กลุ่มงานนิติกรรม ส านักงานกฎหมาย 

     5.6  นางสาวกัญญารัตน์  รลีะชาติ             เจ้าหนา้ที่พัสดุ 4 กลุ่มงานจัดซื้อ ส านักบริการและจัดซื้อ 

     5.7 นายวิโรจน์     อ านวยกิจ                   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

             

 

 


