ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
วาจางเหมารักษาความปลอดภัยอูไรขงิ เขตการเดินรถที่ 6
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
................................
1.ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
1.1 ความเปนมา
เขตการเดินรถที่ 6 มีความจําเปนตองจางเหมารักษาความปลอดภัย จํานวน 10 อัตรา ในอูไรขิง (กลุม
งานปฏิบตั กิ ารเดินรถ 1) ตอเนื่องอีก 1 ปเนื่องจากมีพื้นทีแ่ ละทรัพยสนิ ทีด่ แู ลจํานวนมาก
1.2 วัตถุประสงค
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพยใน
บริเวณกลุมงานปฏิบตั ิการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที 6 โดยปฏิบตั ิหนาทีต่ ลอด 24 ชั่งโมงทุกวัน ตามแผนผัง
แสดงจุดรักษาความปลอดภัยทั้งอู แนบทายนี้บริเวณอูไรขิง จํานวน 10 อัตรา
1.3 คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
1.3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3.2 ตองไมเปนผูทถี่ ูกระบุชอื่ ไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนที่ไดรับผลของการสัง่ การใหนติ ิบคุ คลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
1.3.3 ตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูม ี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.3.5 บุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูส ญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.3.6 บุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูส ญ
ั ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.3.7 คูสญ
ั ญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึง่ มีมลู คา ไมเกินสาม
หมื่นบาท คูส ญ
ั ญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาและทําสัญญากับองคการ
ตองจั ดทํ าบั ญชี แสดงรายรั บ-รายจายและยื่ นต อกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่ อง
หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับ-รายจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุค คลเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑแ ละวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
1.3.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูท ี่มีรายชือ่ เปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
/1.4 คุณสมบัต.ิ ..............
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1.4 คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย
1.4.1 ตองเปนเพศชาย ที่มีอายุตงั้ แต 25 ป ถึง 55 ปบริบูรณ
1.4.2 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัยโดยตรง
1.4.4 ไมมีโรคประจําตัวที่มีผลตอการปฏิบตั ิงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย
1.4.5 ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และทั่วไป
1.4.6 มีบตั รแสดงใหผวู าจางตรวจสอบได เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน หลักฐาน
การศึกษาและอื่น ๆ
1.4.7 ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด และติดชื่อปายแสดง ชื่อ-นามสกุล พรอมทั้งหมาย
เลยประจําตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงานรักษาความปลอดภัย โดยแจงชือ่ -นามสกุล พรอมทั้งรูปถายใหผูวาจาง
ทราบลวงหนา
1.4.8 ผูรับจางเปนผูจัดหาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัตหิ นาทีข่ องลูกจางประกอบดวย
กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-สงสือ่ สาร บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และสมุดรายงานรวมทัง้ ติดตู
จัดเก็บอุปกรณประจําตัวพนักงาน และอุปกรณบางอยางที่จาํ เปนตอการรักษาความปลอดภัยดวย คาใชจายของ
ผูรับจางทั้งสิ้น
1.5 กําหนดเวลาปฏิบตั หิ นาที่รกั ษาความปลอดภัย
1.5.1 บริเวณอูไรขิง อัตราวาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย จํานวน 10 อัตรา จัดยามรักษาความ
ปลอดภัยเขาปฏิบตั ิหนาทีเ่ ปนผลัดติดตอกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
- ผลัด 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน 3 อัตรา
- ผลัด 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุงขึ้น จํานวน 7 อัตรา
1.6 เงื่อนไขการวาจาง
1.6.1 แจงรายชื่อพรอมประวัติลูกจางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา
และหากมีการเปลีย่ นตัวลูกจางตองแจงใหผวู าจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกครั้ง
1.6.2 ตองใหลกู จางรักษาความปลอดภัยรับมอบหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยกอนเวลาปฏิบตั ิ
หนาที่อยางนอย 10 นาที เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรับ-สงหนาที่ โดยจะตองทําการจดแจงในสมุด
รายงานประจําวัน
1.6.3 ตองปฏิบตั ิหนาทีต่ ลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอื่นใดในขณะปฏิบตั หิ นาที่
1.6.4 ตองตอกบัตรเขา-ออกทุกครั้งเมือ่ มาปฏิบัติงาน พรอมทั้งลงชื่อทุกครั้ง โดยผูรับจางเปนผูจัดหา
บัตรและลงใบลงชื่อในการปฏิบตั ิงาน
1.6.5 ตองปฏิบตั ิตามขอบังคับ ระเบียบ และคําสัง่ ของผูวาจางทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย โดย
เครงครัด
1.6.6 ตองปฏิบตั ิหนาทีต่ รวจตราการนําทรัพยสนิ อื่นใดของผูวาจางหรือของพนักงานของผูวาจางหรือ
ของบุคคลอื่นที่นําเขาออกในบริเวณที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน(ยี่สบิ สีช่ ั่วโมง)
1.6.7 การดูแลรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมบริเวณพื้นที่อูทั้งหมด
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

/1.6.8 ผูรับจาง.................

3

1.6.8 ผูรับจางไมมีสิทธิจัด ลูกจางคนหนึ่งคนใดเขาปฏิบัติงานเกินกวา 1 ผลัด กรณีผูรับ จางเขา
ปฏิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ตอที่อูอื่น ในสัญญาที่ทํากับผูวาจาง หรือกรณีที่ลูกจาง
รักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่ไมครบจํานวน ในผลัดใด หรือขาดจํานวนไปในระหวางผลัด และผูร ับจางไม
สงลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาทดแทน ผูวาจางจะไมชําระคาจางใหแกผูรับจางในผลัดที่ไดปฏิบัติงานเกินกวา
1 ผลัด หรือสงลูกจางรักษาความปลอดภัย ไมครบจํานวนและผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับในอัต ราคนละ
......................บาทตอผลัด โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย
1.6.9 กรณีที่ผูวาจางเห็นวาลูกจางรักษาความปลอดภัยผูใดไมเหมาะสมดวยประการใดๆ ที่จะปฏิบัติ
หนาที่รักษาความปลอดภัย เมื่อผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางตองนําลูกจางรักษาความปลอดภัย
คนใหมเขาเปลี่ยนทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจางรักษาความปลอดภัย
คนที่ผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาที่อีกตลอดอายุสัญญา ถาผูรับจางไมดําเนินการเปลี่ยนตัว
ลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนําลูกจางรักษาความปลอดภัยคนที่ผวู าจางเห็นวา
ไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาที่อีก ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับ เปนรายคนที่ยังไมเปลี่ยนตัวคนละ ………….
บาท (ตามอั ตราคาจาง) ต อผลัดหรือปรับเปน รายคนรายครั้ง ที่นําลูกจางเขา ปฏิบัติหน าที่อีก คนละครั้ งละ
…………บาทตอผลัด และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย
1.6.10 กรณีที่ผรู ับจางปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาในขอ 1.6.8, 1.6.9 อยูเนืองๆ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
1.7 ระยะเวลาการดําเนินการ
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยมีกําหนดระยะ 1 ป
1.8 วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดหาการวาจางรักษาความปลอดภัยอูไรขิง จํานวน 10 อัตราในอัตราคาจาง อัตรา
ละ 16,140.-บาทตอเดือน รวมเปนเงิน 161,400 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่รอ ยบาทถวน) ตอเดือน ไม
รวมภาษีมลู คาเพิม่ ตลอดอายุสัญญา 1 ป รวมเปนเงิน 1,936,800. – บาท (หนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นหกพัน
แปดรอยบาทถวน) ภาษีมลู คาเพิม่ 135,576 บาท รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 2,072,376 บาท (สองลานเจ็ดหมื่นสอง
พันสามรอยเจ็ดสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้น
ต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 4,000 บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอ
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000 บาท
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1.9 ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี
ชื่อผูติดตอ
: นางศิริวรรณ บัวทอง
อีเมล แอดเดรส : sirivan@ bmta.co.th
โทรศัพท/โทรสาร : 02-2460974 โทรสาร 02-2465374
ทีอ่ ยูเจาของงาน/โครงการ กลุมงานจัดซือ้ สํานักบริการและจัดซื้อ
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกีย่ วกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูข างตน

ลงชื่อ

ชํานาญ อยูสะอาด
ประธานกรรมการ
(นายชํานาญ อยูส ะอาด)
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 6
ลงชื่อ
ประยูร ทับไทร
กรรมการ
(นายประยูร ทับไทร)
หัวหนากลุมงานปฏิบตั กิ ารเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 6
ลงชือ่

ลงชื่อ

ลงชื่อ

รัชนี จันทรบุตร
กรรมการ
(นางรัชนี จันทรบุตร)
นิติกร 4 กลุมงานนิติกรรม สํานักกฎหมาย
ศิริวรรณ บัวทอง
กรรมการ
(นางศิริวรรณ บัวทอง)
เจาหนาที่พสั ดุ 4 กลุมงานจัดซือ้ สํานักบริการและจัดซื้อ
จํานงค อาจสําองค
(นางจํานงค อาจสําองค)

กรรมการและเลขานุการ
รก.หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
เขตการเดินรถที่ 6
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แผนผังตําแหนงการประจําจุด อูไรขิง กปด.16 (ผลัดที่ 2)
ดานหลัง
หองน้ํา

ถน
นข
างอู

อาคารที่ทําการ

ป มน้ํามัน

โรง
อา
หา 4

7

6
ประตูทางออก

5

2
1

3

ถนนหน าอู
หมายเหตุ : ผลัดที่ 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. - 07.00 น. ของวันรุงขึน้ ใชยามจํานวน 7 คน ทําการดูแลรักษาความปลอดภัยตามจุดที่กําหนด
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่
/2557
เรื่อง ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณในอูไรขิง เขตการเดินรถที่ 6
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณในอูไรขิง เขตการเดินรถที่ 6 จํานวน 10 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 104,000.- บาท (หนึ่งแสนสีพ่ ัน
บาทถวน)
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูรับจางงานทีป่ ระกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ไมเปนผูทถี่ กู ระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนติ ิบคุ คลหรือบุคคลอื่นเปนผู ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูม ี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุม กันซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคา ไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. นิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูส ัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซือ้ จัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. นิตบิ ุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement :e-GP) ตองลงทะเบียนในระบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7.คูส ัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมลู คาไมเกินสามหมื่นบาท คูส ญ
ั ญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
ทั้งนี้ ผูป ระสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูช นะการประกวดราคา และทํา
สัญญากับองคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช
.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการที่บคุ คลหรือนิติบคุ คลเปนคูส ญ
ั ญากับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บคุ คล หรือนิติบคุ คลเปนคูส ัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
/8. ผูป ระสงค.................
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8. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมคี ุณสมบัตเิ บื้องตนในการจางขององคการ
9. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท ี่มีรายชื่อเปนผูซอื้ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
กํ า หนดยื่ น เอกสารการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในวั น ที่
……..….................................. ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับ
ซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขต
หว ยขวาง กรุง เทพมหานคร องคการจะแจง ผู เ สนอราคาแต ล ะรายทราบผลการพิ จารณาเฉพาะตน ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว ในวันที่..............................
ตั้งแตเวลา.......................น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา ชุดละ
300.- บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝาย
บริ หาร องคก ารขนสง มวลชนกรุง เทพ ชั้ น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเที ย มรว มมิ ตร เขตหว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ …………………..………….ถึงวันที่ …………………………………. 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)
รองผูอ ํานวยการ ฝายบริหาร รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซือ้
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/2557
การจางเหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณในอูไ รขิง เขตการเดินรถที่ 6
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
2557
…..................................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
เหมาการรั กษาความปลอดภั ย บริเ วณในอู ไร ขิ ง เขตการเดิ น รถที่ 6 จํ านวน 10 อั ต รา ด วยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รูปแบบและรายการละเอียด (เอกสารแนบ 1,2)
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาจาง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูทถี่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท ี่ไดรับผลของการสัง่ ใหนิตบิ คุ คลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่นและ/หรือตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมคี ําสัง่ ใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
/2.5 บุคคล............
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2.5 นิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูส ญ
ั ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเ ล็ กทรอนิ ก ส (e-Government Procurement : e-GP) ต องลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส ข อง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทซึ่งคูส ัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชือ่ เปนผูซ ื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิติบคุ คล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมอี ํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือ บริษทั มหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุ คล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผถู ือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิตบิ คุ คล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงทีแ่ สดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผู
รวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผรู วมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาทีม่ ิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิตบิ ุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง
นามพรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
/4. การเสนอ..............
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4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนโี้ ดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด ยืนราคาไมนอ ยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูม ีสทิ ธิเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูป ระสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถถี่ ว นและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่............./2557”ยื่นตอคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันที.่ ................................ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของ
สํานักงานรับซองประกวดราคา ณ.หองประชุม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียม
รวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ สนอราคาแตละรายวาเปน
ผูป ระสงคจะเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันระหวาง
ผูป ระสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทัง้ ตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูป ระสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดทีม่ ีหลักฐาน
วาผูเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที.่ ....................................................
หากปรากฏต อคณะกรรมการประกวดราคาก อนหรื อในขณะที่ มี ก ารเสนอราคาด ว ยวิธี การ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผปู ระสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปนการขัด ขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัด รายชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูป ระสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผ ลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ กระทําการอันเป นการขัด ขวางการแข ง ขันราคาอย า งเป นธรรม หรือเปน ผู เสนอราคาที่ ไมผ าน
คุณสมบัติอาจอุท ธรณ คําสั่งดังกลาวต อ ผู อํานวยการ ภายใน 3 วั นนับ แตวันที่ได รับแจ งจากคณะกรรมการ
ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
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หากปรากฏต อคณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาจ างด ว ยวิ ธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุด กระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย
หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผมู ีสิทธิเสนอราคาทุกรายทีอ่ ยู
ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสทิ ธิเสนอราคาจะตองปฏิบตั ดิ ังนี้
(1) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงือ่ นไขการซื้อและการจางดวยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่
ราคา 2,072,376.- บาท (สองลานเจ็ดหมื่นสองพันสามรอยเจ็ดสิบหกบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแ ทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูม ีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูม ีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 4,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000.- บาท จากราคาครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมสี ทิ ธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่.......................................ตัง้ แตเวลา
.................น. เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานทีเ่ สนอราคา (บก.005) ใหทราบ
ตอไป
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(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส
5. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกัน ซองพรอมกับการยื่นซองข อเสนอดา นเทคนิค จํ านวน
104,000.- บาท (หนึ่งแสนสีพ่ ันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตัง้ แตวนั ยืน่
ซองข อเสนอทางดา นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวั นสิ้นสุด การยืนราคา โดยหลั กประกันใชอย างหนึ่งอย างใด
ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน
ตามแบบหนังสือ ค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)
5.4 หนั งสือค้ําประกันของบริษัท เงินทุน หรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5
(1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวยราคา
ต่ําสุด
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเ ล็กทรอนิ กส ในสวนที่ มิใชส าระสํ าคัญ ทั้ งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็ นว าจะเปนประโยชน ตอ องคการ
เทานั้น
6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
/(1) ไมปรากฏ................
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(1) ไมปรากฏชือ่ ผูเ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทเี่ ปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผเู สนอราคาราย
อื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือองคการมีสทิ ธิใหผเู สนอราคาชีแ้ จงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อื่นใดทีเ่ กีย่ วของกับผูเสนอราคาได องคการมีสทิ ธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมสี ิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมสี ิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูม ีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปนเท็จ หรือใชชอื่ บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ ผูมีสิ ท ธิเ สนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผมู ีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อ ได วา ผูมีสิท ธิเ สนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจา งดว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก สใหเ สร็ จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูม ี
สิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป นผูมีผ ลประโยชนรวมกั นระหวางผูมีสิท ธิเสนอราคากั บผูใหบริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเ สนอ
ราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจาง ตามแบบ
สัญญาจางดังระบุ ไวในขอ 1.5 กับองคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
/7.2 เช็ค..............
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7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ทยี่ ื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศทีม่ ีอายุการค้ําประกัน ตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5
(2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมดี อกเบีย้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คสู ญ
ั ญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจาง ขอ 7 จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด โดยจะหักจากคาจางตาม
สัญญาจาง
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เมื่อองคการ ไดคัดเลือกผูม ีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติต าม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย เรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสทิ ธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเ รือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิด ตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

/9.2 ผูป ระสงค..............

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

15

9.2 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
องคการแลว จะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.5 (4) (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา และอาจพิจารณาเรีย กรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
9.3 ผูมสี ิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคดั เลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทงิ้ งานตาม
ระเบียบขององคการ
กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทัง้ สิ้น
9.4 องคการสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา
ไมยื่นคําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแต วันที่องคก ารได พิจารณาในเบื้องตนเรี ย บรอยแลว หรือไดทํ า
สัญญาหรือขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสญ
ั ญาสละสิทธิใ์ น
หลักประกันและแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ
9.5 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิม่ เติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา และเอกสาร
อื่นๆ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ จางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูไรขงิ เขตการเดินรถที่ 6
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 6 กลุมงานปฏิบตั ิการเดินรถ 1
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2,176,380.-บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 16 กันยายน 2557
ราคา/หนวย 16,140 บาท จํานวน 10 อัตรา เปนเงิน 161,400 บาท ตลอดอายุสญ
ั ญา 1 ป
เปนเงิน 1,936,800 บาท ภาษีมลู คาเพิ่ม เปนเงิน 135,576 บาท รวมเปนเงินทัง้ สิ้น
2,072,376.-บาท รวมภาษีมลู คาเพิม่ แลว
4. แหลงทีม่ าของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใชราคาทีเ่ คยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป ตามสัญญา เลขที่ จ.99/2556
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556
5. รายชื่อเจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นายชํานาญ
อยูส อาด
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 6
5.2 นางจํานงค
อาจสําอางค หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 6
5.3 นายประยูร
ทับไทร
หัวหนากลุมงานปฏิบตั ิการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 6
5.4 นางศิริวรรณ บัวทอง
เจาหนาที่พสั ดุ 4 กลุม งานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
5.5 นางรัชนี
จันทรบุตร
นิตกิ ร 4 กลุม งานนิติกรรม สํานักกฎหมาย
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