
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
วาจางเหมารักษาความปลอดภยัอูไรขงิ เขตการเดินรถท่ี 6 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
................................ 

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

  เขตการเดินรถท่ี 6 มีความจําเปนตองจางเหมารักษาความปลอดภยั จํานวน 10 อตัรา ในอูไรขิง (กลุม
งานปฏบิตักิารเดินรถ 1) ตอเนื่องอีก 1 ปเน่ืองจากมีพ้ืนทีแ่ละทรัพยสนิท่ีดแูลจํานวนมาก 
     1.2 วัตถปุระสงค 
            การวาจางยามรักษาความปลอดภยัเพ่ือดแูลทรัพยสินท่ีเปนสังหาริมทรัพย และอสงัหาริมทรัพยใน
บริเวณกลุมงานปฏิบตัิการเดนิรถ 1 เขตการเดินรถที 6 โดยปฏบิตัิหนาท่ีตลอด 24 ชั่งโมงทุกวัน ตามแผนผงั
แสดงจุดรักษาความปลอดภยัท้ังอู แนบทายน้ีบริเวณอูไรขิง จํานวน 10 อัตรา 
     1.3 คุณสมบติัของผูประสงคจะเสนอราคา 
            1.3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส 
            1.3.2 ตองไมเปนผูทีถู่กระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 
หรือไมเปนท่ีไดรับผลของการสัง่การใหนติิบคุคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบยีบของทางราชการ 
            1.3.3 ตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกบัผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส ณ วันประกาศ ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
            1.3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งสละสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
            1.3.5 บุคคลหรือนิติบคุคลที่จะเขาเปนคูสญัญากบัหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบยีนในระบบอเิลก็ทรอนกิสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
            1.3.6 บุคคลหรือนิติบคุคลที่จะเขาเปนคูสญัญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ 
            1.3.7 คูสญัญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละคร้ังซึง่มีมูลคา ไมเกินสาม
หม่ืนบาท คูสญัญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาและทําสญัญากับองคการ 
ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับ-รายจายและยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ือง
หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับ-รายจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ขอ 8 ประกาศ ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2554 
            1.3.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูท่ีมีรายชือ่เปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกสคร้ังน้ีจากองคการ 
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 1.4 คุณสมบติัของยามรกัษาความปลอดภยั 
             1.4.1 ตองเปนเพศชาย ที่มีอายตุัง้แต 25 ป ถงึ 55 ปบริบูรณ 
             1.4.2 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศกึษาธิการ 
             1.4.3 มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่มีอาชพีรักษาความปลอดภยัโดยตรง 
             1.4.4 ไมมีโรคประจําตัวท่ีมีผลตอการปฏิบตัิงานรักษาความปลอดภยั โดยมีใบรับรองแพทย 
             1.4.5 ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และทั่วไป 
             1.4.6 มีบตัรแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บตัรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน หลักฐาน
การศึกษาและอื่น ๆ 
             1.4.7 ตองแตงเคร่ืองแบบตามแบบผูรับจางกําหนด และตดิชื่อปายแสดง ชื่อ-นามสกุล พรอมท้ังหมาย
เลยประจําตัว ตลอดเวลาท่ีปฏิบตัิงานรักษาความปลอดภยั โดยแจงชือ่-นามสกลุ พรอมท้ังรูปถายใหผูวาจาง
ทราบลวงหนา 
             1.4.8 ผูรับจางเปนผูจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในการปฏบิัตหินาท่ีของลกูจางประกอบดวย 
กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-สงสือ่สาร บตัรผูมาตดิตอหรือบตัรผานเขา-ออก และสมุดรายงานรวมทัง้ตดิตู
จัดเก็บอุปกรณประจําตัวพนักงาน และอุปกรณบางอยางท่ีจําเปนตอการรักษาความปลอดภัยดวย คาใชจายของ
ผูรับจางทั้งสิ้น 
      1.5 กําหนดเวลาปฏบิตัหินาที่รกัษาความปลอดภยั 
            1.5.1 บริเวณอูไรขิง อัตราวาจางเหมายามรักษาความปลอดภยั จํานวน 10 อัตรา จัดยามรักษาความ
ปลอดภยัเขาปฏบิตัิหนาทีเ่ปนผลดัติดตอกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง) 
                        - ผลดั 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถงึเวลา 19.00 น. จํานวน 3 อัตรา 
                        - ผลดั 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถงึเวลา 07.00 น. ของวันรุงขึ้น จํานวน 7 อัตรา 
      1.6 เงื่อนไขการวาจาง 
            1.6.1 แจงรายชื่อพรอมประวัติลกูจางรักษาความปลอดภยัภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา 
และหากมีการเปลีย่นตัวลกูจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกคร้ัง 
            1.6.2 ตองใหลกูจางรักษาความปลอดภยัรับมอบหนาที่ในการดแูลรักษาความปลอดภยักอนเวลาปฏบิตัิ
หนาท่ีอยางนอย 10 นาที เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรับ-สงหนาท่ี โดยจะตองทําการจดแจงในสมุด
รายงานประจําวัน 

  1.6.3 ตองปฏิบตัิหนาท่ีตลอดเวลาโดยไมหลบั ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอื่นใดในขณะปฏิบตัหินาที ่
            1.6.4 ตองตอกบตัรเขา-ออกทุกคร้ังเมือ่มาปฏบิัติงาน พรอมทั้งลงชื่อทุกคร้ัง โดยผูรับจางเปนผูจัดหา
บัตรและลงใบลงชื่อในการปฏบิตัิงาน  
             1.6.5 ตองปฏบิตัิตามขอบงัคบั ระเบียบ และคาํสัง่ของผูวาจางท่ีเกีย่วกบัการรักษาความปลอดภยั โดย
เครงครัด 
             1.6.6 ตองปฏบิตัิหนาทีต่รวจตราการนําทรัพยสนิอื่นใดของผูวาจางหรือของพนักงานของผูวาจางหรือ
ของบคุคลอื่นท่ีนําเขาออกในบริเวณท่ีรับผดิชอบรักษาความปลอดภยันั้นตลอดวัน(ยี่สบิสีช่ั่วโมง) 
             1.6.7 การดแูลรักษาความปลอดภยั ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีอูท้ังหมด 
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             1.6.8 ผูรับจางไมมีสิทธิจัดลูกจางคนหน่ึงคนใดเขาปฏิบัติงานเกินกวา 1 ผลัด กรณีผูรับจางเขา
ปฏิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดใหลูกจางไปปฏิบัติหนาท่ีตอท่ีอูอ่ืน ในสัญญาที่ทํากับผูวาจาง หรือกรณีท่ีลูกจาง
รักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาท่ีไมครบจํานวน ในผลัดใด หรือขาดจํานวนไปในระหวางผลัด และผูรับจางไม
สงลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาทดแทน ผูวาจางจะไมชําระคาจางใหแกผูรับจางในผลัดที่ไดปฏิบัติงานเกินกวา 
1 ผลัด หรือสงลูกจางรักษาความปลอดภัยไมครบจํานวนและผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับในอัตราคนละ
......................บาทตอผลัด โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย 

   1.6.9 กรณีท่ีผูวาจางเห็นวาลูกจางรักษาความปลอดภัยผูใดไมเหมาะสมดวยประการใดๆ ที่จะปฏิบัติ
หนาท่ีรักษาความปลอดภัย เมื่อผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางตองนําลูกจางรักษาความปลอดภัย
คนใหมเขาเปลี่ยนทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจางรักษาความปลอดภยั
คนที่ผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมน้ันเขาปฏิบัติหนาท่ีอีกตลอดอายุสัญญา ถาผูรับจางไมดําเนินการเปลี่ยนตัว
ลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนาํลกูจางรักษาความปลอดภัยคนท่ีผูวาจางเหน็วา
ไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาท่ีอีก ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายคนท่ียังไมเปลี่ยนตัวคนละ ………….
บาท (ตามอัตราคาจาง) ตอผลัดหรือปรับเปนรายคนรายคร้ังท่ีนําลูกจางเขาปฏิบัติหนาท่ีอีก คนละคร้ังละ 
…………บาทตอผลัด และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย 

   1.6.10 กรณีที่ผูรับจางปฏิบตัผิดิสญัญาในขอ 1.6.8, 1.6.9 อยูเนืองๆ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
           1.7 ระยะเวลาการดําเนินการ 
                การวาจางยามรักษาความปลอดภยัมีกําหนดระยะ 1 ป  

 1.8 วงเงินในการจัดหา 
                 วงเงินในการจัดหาการวาจางรักษาความปลอดภยัอูไรขิง จํานวน 10 อัตราในอตัราคาจาง อัตรา
ละ 16,140.-บาทตอเดือน รวมเปนเงิน 161,400 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหน่ึงพันสี่รอยบาทถวน) ตอเดือน ไม
รวมภาษมูีลคาเพ่ิม ตลอดอายสุัญญา 1 ป รวมเปนเงิน 1,936,800. – บาท (หน่ึงลานเกาแสนสามหม่ืนหกพัน
แปดรอยบาทถวน) ภาษีมลูคาเพ่ิม 135,576 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,072,376 บาท (สองลานเจ็ดหม่ืนสอง
พันสามรอยเจ็ดสิบหกบาทถวน) รวมภาษมีูลคาเพิ่มแลว ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้น
ตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาคร้ังละ 4,000 บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอ
ราคาคร้ังถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา 4,000 บาท 
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               1.9 ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่

                ช่ือผูติดตอ        : นางศิริวรรณ  บัวทอง 
                อีเมล แอดเดรส : sirivan@ bmta.co.th 

                โทรศัพท/โทรสาร : 02-2460974 โทรสาร 02-2465374 

                ทีอ่ยูเจาของงาน/โครงการ กลุมงานจัดซือ้ สาํนักบริการและจัดซ้ือ 
                 หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคดิเห็นเก่ียวกบังานดงักลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน 

  

  

                        ลงชื่อ                  ชํานาญ  อยูสะอาด            ประธานกรรมการ 
                                             (นายชํานาญ  อยูสะอาด) 
                                       ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถท่ี 6 

                       ลงชื่อ                    ประยูร  ทับไทร                กรรมการ 
                                             (นายประยูร  ทับไทร)  
                                 หัวหนากลุมงานปฏิบตักิารเดนิรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 6  
                      
                      ลงชือ่                รัชนี  จันทรบุตร                   กรรมการ 
                                            (นางรัชนี  จันทรบุตร) 
                                   นิติกร 4 กลุมงานนิติกรรม สํานักกฎหมาย 
  

                       ลงชื่อ                 ศิริวรรณ  บวัทอง                 กรรมการ 
                                           (นางศิริวรรณ  บัวทอง) 
                              เจาหนาที่พัสด ุ4 กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซื้อ 
                                      

                       ลงชื่อ       จํานงค    อาจสําองค            กรรมการและเลขานุการ 
                                 (นางจํานงค  อาจสําองค)            รก.หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 

                                                                         เขตการเดินรถท่ี 6  
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แผนผังตําแหนงการประจําจุด อูไรขิง กปด.16 (ผลัดท่ี 2)

ถน
นข
างอู

ประตูทางออก

หองนํ้า
อาคารท่ีทําการ

2

1

ปมนํ้ามัน โรง
อา
หา

ถนนหนาอู

ดานหลัง

หมายเหต ุ: ผลัดที ่2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. - 07.00 น. ของวนัรุงขึน้ ใชยามจํานวน 7 คน ทําการดแูลรักษาความปลอดภัยตามจุดที่กําหนด

6

7

5

3

4
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขท่ี            /2557 

เร่ือง    ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภยับริเวณในอูไรขิง เขตการเดินรถที่ 6 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

…………................... 
 

     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มคีวามประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภยับริเวณในอูไรขิง เขตการเดนิรถท่ี 6 จํานวน 10 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

   ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกนัซองวงเงนิ  104,000.- บาท (หน่ึงแสนสี่พัน
บาทถวน)       
         ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี  
                        1. เปนผูรับจางงานทีป่ระกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

        2. ไมเปนผูทีถ่กูระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบคุคลหรือบคุคลอื่นเปนผู  ท้ิงงานตามระเบยีบของทางราชการ 
 3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกบัผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม          
          4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคา ไดมคีําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น  
         5. นิติบคุคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซือ้จัดจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ 
                        6. นิตบิุคคลที่จะเขาเปนคูสญัญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส (e-Government Procurement :e-GP) ตองลงทะเบยีนในระบอิเลก็ทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซดศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
                        7.คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน   เวนแตการรับจายเงินแตละคร้ัง
ซ่ึงมีมลูคาไมเกินสามหม่ืนบาท  คูสญัญาอาจรับจายเปนเงินสดกไ็ด 
                          ท้ังน้ี ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคดัเลอืกใหเปนผูชนะการประกวดราคา  และทํา
สัญญากับองคการ  ตองจัดทําบญัชแีสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช 
.เร่ืองหลกัเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบญัชีรายรับรายจายของโครงการท่ีบคุคลหรือนติิบคุคลเปนคูสญัญากับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ขอ 5 ประกาศ  ณ วันท่ี  11  สิงหาคม 2554  และหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และ
แสดงบญัชีรายการรับจายของโครงการท่ีบคุคล  หรือนิติบคุคลเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  
ขอ 8 ประกาศ ณ วันท่ี 7 ธันวาคม  2554 
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       8. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคดัเลอืกผูมคีุณสมบตัเิบื้องตนในการจางขององคการ   
        9. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซือ้เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส คร้ังน้ีจากองคการ 
                    

 กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันที่ 
……..….................................. ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น.    ตามนาฬิกาของสํานักงานรับ
ซองประกวดราคา  ณ  หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี   131  ถนนเทียมรวมมิตร  เขต
หวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  องคการจะแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลกัฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว  ในวันที่.............................. 
ตั้งแตเวลา.......................น. เปนตนไป 

                        ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา  ชุดละ    
300.- บาท (สามรอยบาทถวน)  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  ไดท่ี  กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ     ฝาย
บริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ    ชั้น 2 อาคารเลขท่ี  131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร   ต้ังแตวันที ่ …………………..………….ถึงวันที ่ …………………………………. ในวันและเวลาทํา
การ  ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท  0-2246-0974  หรือ  
www.bmta.co.th.  ในวันและเวลาราชการ  

                    ประกาศ   ณ   วันที่                          
 
 

  

(นายนเรศ  บุญเปยม) 
รองผูอํานวยการ ฝายบริหาร รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
 

ฝายบริหาร  
สํานักบริการและจัดซื้อ 
กลุมงานจัดซ้ือ 
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส เลขที่            /2557 

 การจางเหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณในอูไรขิง เขตการเดินรถที่ 6 
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
 ลงวันที ่                            2557 

….................................. 
            องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
เหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณในอูไรขิง เขตการเดินรถท่ี 6 จํานวน 10 อัตรา ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 
                1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
                1.1 รูปแบบและรายการละเอียด  (เอกสารแนบ 1,2)  
                1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                      1.3หนังสอืแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส  
               1.4   แบบสญัญาจาง 

1.5  แบบหนังสือค้ําประกัน 
                    (1) หลกัประกันซอง 
                    (2) หลกัประกันสญัญา 
                1.6  บทนยิาม 
                   (1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมผีลประโยชนรวมกัน 
                         (2) การขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                1.7 แบบบญัชเีอกสาร 
                   (1) บัญชีเอกสารสวนที ่1 
                    (2) บัญชีเอกสารสวนที ่2 
 2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
  2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส 

      2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิง้งานของทางราชการ 
และไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ใหนิตบิคุคลหรือบคุคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบยีบของ
ทางราชการ 
 2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกนักับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อ่ืนและ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม  
         2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏเิสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสัง่ใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน  

/2.5 บุคคล............ 
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        2.5 นิติบคุคลท่ีจะเขาเปนคูสญัญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจายหรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคญั  
  2.6 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซ่ึงมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาทซ่ึงคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได   
   2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายชือ่เปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังน้ีจากองคการ 
                   3. หลักฐานการเสนอราคา                               

       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 
                      3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
         (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบคุคล  
     (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสาํเนาหนังสอืรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมอํีานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถกูตอง 
     (ข)  บริษัทจํากดัหรือ บริษทัมหาชนจํากัด ใหยื่นสาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีน
นิติบคุคล หนังสอืบริคณหสนธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  
พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง  
                     (2)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบคุคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิตบิคุคล
ใหยื่นสาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน  สาํเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สาํเนาบตัร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
                             (3)   ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผู
รวมคา ใหยื่นสาํเนาสญัญาของการเขารวมคา สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูรวมคา
ฝายใดเปนบคุคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสาํเนาหนังสอืเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนติบิุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
      (4)  สาํเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถาม)ี  
                             (5)  บัญชเีอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(1) 
  3.2 สวนที ่2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  
      (1)  หนังสอืแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส  โดยตองลง
นามพรอมประทับตรา (ถามี) 
           (2)   หนังสอืมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทาํการแทน 
                          (3)   หลักประกันซอง ตามขอ 5 
      (4)   แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส 
                           (5)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ   1.7 (2)   
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4. การเสนอราคา 
                   4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนีโ้ดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน  
                    4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน  นับแตวันยืนยัน
ราคาสดุทาย  โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสทิธิเสนอราคาตองรับผดิชอบราคาท่ี
ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได        
        4.3  กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดรูางสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถีถ่วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสยีกอน 
ท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส    
        4.4  ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ   โดยระบุไวที่หนาซองวา   “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส เลขท่ี............./2557”ยื่นตอคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ  ในวันที.่................................ตั้งแตเวลา  09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของ
สํานักงานรับซองประกวดราคา  ณ.หองประชุม  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขท่ี 131  ถนนเทียม
รวมมิตร  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพ่ิมเตมิโดยเดด็ขาด  
              คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเสนอราคาแตละรายวาเปน
ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง 
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบยีนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลกัฐาน 
วาผูเสนอราคารับทราบแลว  ภายในวันท่ี.....................................................     
    หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม 
ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา   
และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  
                 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาท่ีไมผาน
คุณสมบัติอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ ผูอํานวยการ ภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการ
ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนท่ีสุด  
   

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

http://www.pdffactory.com


11 
 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย 
หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทีอ่ยู
ในสถานท่ีนั้นทราบ  
     คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ  
                     4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคดัเลอืกใหเปนผูมีสทิธิเสนอราคาจะตองปฏบิตัดิังน้ี 
                          (1) ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสอืแสดงเงือ่นไขการซื้อและการจางดวยวิธี การทาง
อิเลก็ทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนคิ  

(2) ราคาสงูสดุของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส  จะตองเริ่มตนที่
ราคา 2,072,376.- บาท  (สองลานเจ็ดหมื่นสองพันสามรอยเจ็ดสิบหกบาทถวน)                         
      (3) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ท้ังปวงไวดวยแลว                                                                   
           (4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด 
                          (5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ   
                          (6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid)  ไมนอยกวาครั้งละ  4,000.-บาท   จากราคาสงูสดุในการประกวด
ราคาฯ  และการเสนอลดราคาคร้ังถัด ๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา  4,000.- บาท  จากราคาคร้ัง
สุดทายท่ีเสนอลดแลว 
             (7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

   (8)  ผูมสีทิธิเสนอราคาท่ีไดรับคดัเลอืกใหเปนผูชนะราคา  ตองรับผดิชอบคาใชจายในการ 
  ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนกิส     
ท้ังน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา   
                           (9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่.......................................ต้ังแตเวลา
.................น. เปนตนไป  ท้ังนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.005)  ใหทราบ
ตอไป 
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            (10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต  www.gprocurement.go.th   และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส   
   5. หลกัประกนัซอง 
          ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน 
104,000.- บาท  (หน่ึงแสนส่ีพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน  ตัง้แตวันยืน่
ซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใชอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปน้ี                                    
         5.1  เงินสด 
                      5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ท่ียื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)                           
                      5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา  180 วัน 
ตามแบบหนังสือ  ค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)  
       5.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 
(1)             
       5.5  พันธบตัรรัฐบาลไทย    
                       หลักประกันซองตามขอน้ีองคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซ่ึงเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผกูพันแลว 
             การคืนหลักประกนัซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

  6. หลักเกณฑและสทิธิในการพิจารณา 
    6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส องคการจะพิจารณาตัดสนิดวยราคา
ต่ําสดุ    
     6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง 
ตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ 
เทาน้ัน  
    6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี  ดังตอไปนี้ 
         

/(1) ไมปรากฏ................ 
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            (1) ไมปรากฏชือ่ผูเสนอราคารายน้ัน ในบญัชผีูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส ขององคการ                                      
    (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารการประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสาํคัญ หรือมผีลทําใหเกดิความไดเปรียบเสยีเปรียบแกผูเสนอราคาราย
อ่ืน   
                      6.4 ในการตัดสนิการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสญัญา 
คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือองคการมีสทิธิใหผูเสนอราคาชีแ้จงขอเทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได  องคการมีสทิธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสญัญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสม  หรือไมถูกตอง   
  6.5 องคการทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสดุ  หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลกิการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส โดยไมพิจารณาจางเลยกไ็ด สดุแตจะพิจารณา ท้ังน้ี  
เพ่ือประโยชนขององคการเปนสาํคัญ และใหถือวาการตดัสนิขององคการเปนเดด็ขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสยีหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับ
การคดัเลอืกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอนั
เปนเท็จ หรือใชชือ่บคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  
               ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได  คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให
เชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน           
      6.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมี
สิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูท้ิงงาน  
  

 7.  การทําสัญญาจาง 
                     ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส จะตองทําสัญญาจาง ตามแบบ
สัญญาจางดงัระบุ ไวในขอ 1.5  กับองคการภายใน  7 วัน นับถดัจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ 5 ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส  ใหองคการยดึถือไวในขณะวันทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด  ดงัตอไปน้ี            
     7.1  เงินสด 
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  7.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการ  โดยเปนเช็คลงวันท่ีทีย่ื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ  (แคชเชยีรเช็ค)                           
                    7.3  หนังสอืค้ําประกันของธนาคารในประเทศทีมี่อายุการค้ําประกัน  ตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2)   
     7.4  หนังสอืค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนโุลมใหใชตามแบบหนังสอืค้ําประกันดงัระบุในขอ 1.5 
(2) 
  7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ภายใน  15 วัน นับถดัจากวันท่ีคูสญัญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

           8. อัตราคาปรับ  
              คาปรับตามสัญญาจาง ขอ 7 จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด โดยจะหักจากคาจางตาม
สัญญาจาง 
 

  9. ขอสงวนสทิธ์ิในการเสนอราคาและอื่น ๆ          
  9.1 เม่ือองคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
   (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน  7 
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย เรืออื่นได 
   (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสทิธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น  
    (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
   
 
 

/9.2 ผูประสงค.............. 
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         9.2  ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
องคการแลว จะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอ  4.5 (4) (5) (6) และ (7) 
มิฉะน้ันองคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ  2.5 ของวงเงินที่จัดหา และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมพีฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขนั
ราคาอยางเปนธรรม        
    9.3  ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองคการไดคดัเลือกแลว ไมไปทําสญัญา หรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสอืค้ําประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสยีหายอืน่ ๆ (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบขององคการ 
          กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสญัญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการ
เสนอราคายนิยอมเลื่อนเวลาทุกคร้ัง และไมเรียกรองคาเสยีหายใด ๆ ท้ังสิ้น 
         9.4 องคการสงวนสิทธ์ิการคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา
ไมยื่นคําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันท่ีองคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว หรือไดทํา
สัญญาหรือขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสญัญาสละสทิธ์ิใน
หลักประกันและแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ                                                                                         
                        9.5 องคการสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเตมิเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสญัญา และเอกสาร
อ่ืนๆ ใหเปนไปตามความเห็นของสาํนักงานอัยการสงูสดุ (ถามี)               
                
 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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              ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
                                     ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 
1.ชื่อโครงการ จางเหมาการรักษาความปลอดภยั อูไรขงิ เขตการเดินรถท่ี 6 
    หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 6 กลุมงานปฏบิตัิการเดินรถ 1 
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2,176,380.-บาท  
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  วันท่ี 16 กันยายน  2557  
     ราคา/หนวย 16,140 บาท จํานวน 10 อัตรา เปนเงิน 161,400 บาท ตลอดอายสุญัญา 1 ป 
    เปนเงิน 1,936,800 บาท ภาษีมูลคาเพ่ิม เปนเงิน 135,576 บาท รวมเปนเงินทัง้สิ้น          

2,072,376.-บาท รวมภาษีมลูคาเพิม่แลว  
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางองิ) 
    4.1 ใชราคาท่ีเคยจางคร้ังหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ป  ตามสญัญา เลขท่ี จ.99/2556 
           ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 
5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 
     5.1  นายชํานาญ       อยูสอาด        ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 6 
     5.2  นางจํานงค        อาจสาํอางค    หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถท่ี 6 
     5.3  นายประยูร        ทับไทร          หัวหนากลุมงานปฏบิตัิการเดินรถ 1 เขตการเดนิรถที ่6 
     5.4  นางศิริวรรณ      บัวทอง           เจาหนาท่ีพัสด ุ4 กลุมงานจัดซื้อ สํานกับริการและจัดซ้ือ 
     5.5  นางรัชนี           จันทรบตุร        นิตกิร 4 กลุมงานนิติกรรม สํานักกฎหมาย  
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