ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
วาจางเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณอูหมอชิต 2 และอูส วนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
ดวยวิธที างอีเล็กทรอนิกส
..........................................
1. ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
1.1. ความเปนมา เขตการเดินรถที่ 8 มีความจําเปน ตองจางเหมารักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษา
ความปลอดภัยทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยขององคการอยางตอเนื่องจํานวน 19 อัตรา
แยกเปน
1.1.1 อูหมอชิต 2 จํานวน 14 อัตรา
1.1.2 อูสวนสยาม จํานวน 5 อัตรา
1.2 วัตถุประสงค การจางเหมารักษาความปลอดภัยทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
บริเวณอูจอดรถหมอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8 มีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
2557 ถึงวันที่ 31 พฤศจิกายน 2558 โดยปฏิบัติหนาที่เปนผลัดติดตอกันตลอด 24 ชั่วโมงเปนประจําทุกวัน
ไมเวนวันหยุด ดังนี้
1.2.1 บริเวณอูหมอชิต 2 เขตการเดินรถที่ 8 จํานวน 14 อัตรา รายละเอียดตามแผนผัง (หมายเลข
1,2) ดังนี้
- ผลัดที่ 1 ตั้งแตเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. จํานวน 4 อัตรา
- ผลัดที่ 2 ตั้งแตเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.ของวันรุงขึ้น จํานวน 10 อัตรา
1.2.2 บริ เ วณอู ส วนสยาม เขตการเดิ น รถที่ 8 จํ า นวน 5 อั ต รา รายละเอี ย ดตามแผนผั ง
(หมายเลข 3,4) ดังนี้
- ผลัดที่ 1 ตั้งแตเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. จํานวน 1 อัตรา
- ผลัดที่ 2 ตั้งแตเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.ของวันรุงขึ้น จํานวน 4 อัตรา
1.3 คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
1.3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3.2 ตองไมเปนผูที่จะถูกระบุชอื่ ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ เวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของราชการ
1.3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใชบริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
/1.3.5 บุคคล...
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1.3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอีเล็กทรอนิกส (e-Government Procuromont : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ
1.3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.3.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการเลือกใหเปนผูชนะ
การประกวดราคาและทําสัญญากับองคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับ-รายจายและยื่นตอกรมสรรพากร
ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับ-รายจายของ
โครงการที่บุค คลหรือนิติบุคคลเปน คูสัญญากับหนว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วัน ที่ 11
สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย ของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 ขอ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
1.3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
1.4 คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย
1.4.1 ตองเปนเพศชายหรือเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต 25 ป ถึง 55 ปบริบูรณ
1.4.2 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัยโดยตรง
1.4.4 ไมมีโรคประจําตัวที่มีผลตอการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย
1.4.5 ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และทั่วไป
1.4.6 มีบัตรแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน หลักฐาน
การศึกษาและอื่นๆ
1.4.7 ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด และติดปายชื่อแสดง ชื่อ-นามสกุลพรอมทั้ง
หมายเลขประจําตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจง ชื่อ-นามสกุล พรอมทั้งรูปถาย
ใหผูวาจางทราบลวงหนา
1.4.8 ผู รั บ จ า งเป น ผู จั ด หาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช แ ละอุ ป กรณ ใ นการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องลู ก จ า ง
ประกอบดวย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-สงสื่อสาร บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และสมุด
รายงานรวมทั้งติดตั้งจัดตูเก็บอุปกรณประจําตัวพนักงาน และอุปกรณบางอยางที่จําเปนตอการรักษาความ
ปลอดภัยดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
1.5 ระยะเวลาการจางเหมารักษาความปลอดภัย อูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
กําหนด 1 ป
/1.6 เงื่อนไข...
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1.6 เงื่อนไขการวาจาง
1.6.1 แจ งรายชื่อ พร อมประวั ติลู ก จ างรัก ษาความปลอดภัย ภายใน 15 วั น นับ แต วัน ลงนาม
ในสัญญา และหากมีการเปลี่ยนตัวลูกจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกครั้ง
1.6.2 ตองใหลูกจางรัก ษาความปลอดภัยมอบหนาที่ในการดูแลรัก ษาความปลอดภัยกอนเวลา
ปฏิ บัติ หน าที่ อ ยา งน อย 10 นาที เพื่ อเตรี ย มความพรอ มในการรั บ -สง หน าที่ และหากถึง กํ าหนดเวลา
ผลัดเปลี่ยนหนาที่ในผลัดใด หากคูใหมไมมาทําการรับมอบหนาที่ตอจากคูผลัดเดิมภายในกําหนดเวลา 30
นาที โดยคูผลัดเดิมที่ปฏิบัติหนาที่อยูจะทําการปฏิบัติหนาที่ตออีกไมเกิน 30 นาที จนกวาคูผลัดคูผลัดใหม
จะมาทําการรับหนาที่ตอจากคูผลัดเดิม หากเกินกําหนดเวลาดังกลาวถือวาขาดงาน
1.6.3 ตองปฏิบัติหนาที่ต ลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุร า หรือของมึนเมาอื่นๆในขณะปฏิบัติ
หนาที่
1.6.4 ตองใหลูกจางรักษาความปลอดภัยตอกบัตรพรอมทั้งสงชื่อมาปฏิบัติหนาที่และลงชื่อกลับ
เมื่ออกเวรแลวทุกครั้ง โดยผูรับจางเปนผูจัดหาบัตรและบัตรลงชื่อ ในการปฏิบัติงานดวยคาใชของผูรับจาง
ทั้งสิ้น
1.6.5 ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของผูวาจางที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
โดยเครงครัด
1.6.6 ตองปฏิ บัติหนา ที่ต รวจตรา การนํา ทรัพยสิ น อื่น ใดของผู วาจางหรือของพนัก งานของ
ผูวาจางหรือบุคคลอื่นที่นําเขา-ออกในบริเวณที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน (ยี่สิบสี่ชั่วโมง)
1.6.7 การดูแลรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมบริเวณพื้นที่อทู ั้งหมด
1.6.8 ผูรับจางไมมีสิ ทธิ์จัด ลูก จางคนหนึ่งคนใดเข าปฏิบัติงานเกิ น กวา 1 ผลัด กรณีผูรับจา ง
เขาปฏิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ตอที่อูอื่น ในสัญญาที่ทํากับผูวาจาง หรือกรณีที่
ลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่ไมครบจํานวนในผลัดใด หรือขาดจํานวนไปในระหวางผลัด
และผูรับจางไมสงลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาทดแทน ผูวาจางจะไมชําระคาจางใหแกผูรับจางในผลัด
ที่ไดปฏิบัติงานเกินกวา 1 ผลัด หรือสงลูกจางรักษาความปลอดภัยไมครบจํานวนและผูรับจางยินยอมให
ผูวา จา งปรั บในอั ต ราคนละ..........บาทต อผลั ด โดยผูรั บจ างยิน ยอมให ผูวา จา งหั ก เอาออกจากคา จา ง
ตามสัญญาไดดวย
1.6.9 กรณีที่ผูวาจางเห็นวาลูกจางรักษาความปลอดภัยผูใด ไมเหมาะสมดวยประการใดๆ ที่จะ
ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย เมื่อผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางตองนําลูกจางรัก ษา
ความปลอดภัยคนใหมเขามาเปลี่ยนทดแทนภายใน 2 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจาง
รักษาความปลอดภัยคนที่ผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้น เขาปฏิบัติหนาที่อีกตลอดอายุสัญญา ถาผูรับจาง
ไมดําเนินการเปลี่ยนตัว ลูกจางรัก ษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน หรือนําลูกจางรัก ษา
ความปลอดภัย คนที่ผูวาจางเห็น วาไมเหมาะสมนั้น เขาปฏิบัติหนาที่อีก ผูรับจางยิน ยอมใหผูวาจางปรับ
เปนรายคน ที่ยังไมเปลี่ยนตัวคนละ 500.- บาท ตอผลัดหรือปรับเปนรายคนรายครั้งที่นําลูกจางเขาปฏิบัติ
หนาที่ อีกคนละครั้งละ 500 บาทตอผลัด และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญา
ไดดวย
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1.6.10 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญา ในขอ 1.6.8 และขอ 1.6.9 อยูเนืองๆ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิก

สัญญาได
1.7 วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดหาในการวาจางเหมารักษาความปลอดภัยอูหมอชิต 2 อูสวนสยาม เขตการเดินรถ
ที่ 8 จํานวน 19 อัตรา รวมเปนเงิน 3,305,658.- บาท (สามลานสามแสนหาพันหกรอยหาสิบแปดบาทถวน)
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ในการเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ 6,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคา
ครั้งละไมนอยกวา 6,000 บาท
1.8 ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ
นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ
อีเมล แอดเดรส kanyarat @ bmta.co.th
โทรศัพท/โทรสาร 02 246-0974 โทรสาร 02 246-5374
ที่อยูเจาของงาน/โครงการ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปนลาย
ลักษณอักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน
ลงชื่อ

นวลศรี พันธุแสงอราม ประธานกรรมการ
(นางนวลศรี พันธุแสงอราม) ช.ผอ.ขดร.8

ลงชื่อ

ไกรเลิศ วิไลประภากร กรรมการ
(นายไกรเลิศ วิไลประภากร ห.กบท.8

ลงชื่อ

ดุสิต แซดาน
(นายดุสิต แซดาน)

กรรมการ
ห.กปด.18

ลงชื่อ

สมศักดิ์ นาคะปกษิราช กรรมการ
(นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช) นิติกร 4 สกม.

ลงชื่อ

กัญญารัตน รีละชาติ
กรรมการ
(นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ) เจาหนาที่พัสดุ 4 กจซ.

ลงชื่อ

เรวัต ณัฐนิตยากร
(นายเรวัต ณัฐนิตยากร)

กรรมการและเลขานุการ
ห.บก.8
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(ราง)
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่
/2557
เรื่อง ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยอูห มอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย
อูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8 จํานวน 19 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. อูหมอชิต 2 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 18,28 จํานวน 14 อัตรา
2. อูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 38
จํานวน 5 อัตรา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 166,000.บาท
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูม ีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผู
ที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่องคการบอกยกเลิกสัญญากอน
ครบอายุสัญญา
3. . ไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
6. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคา และทําสัญญากับ
องคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช .เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ขอ 5
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
8. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ

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

-2-

2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
….................................. ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ
หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร องคการ
จะแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผู
เสนอราคารับทราบแลว ในวันที่...........................................
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา ชุดละ 300.- บาท
(สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่
…………………..………….ถึงวันที่ …………………………………. ในวันและเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 หรือ www.bmta.co.th. ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

2557

(นายนเรศ บุญเปยม)
รองผูอํานวยการ ฝายบริหาร รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ วาจางเหมารักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 8 อูหมอชิต และอูสวนสยาม
2. หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 8 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
3.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 3,636,223.80 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใชงบประมาณจางเหมารักษา
ความปลอดภัย ประจําป 2558
4. วันที่กําหนดราคากลาง (อางอิง) วันที่ 29 กันยายน 2557
ราคา/หนวย 13,550.-บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (13,550 x 19 x 12 = 3,305,658.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
5.แหลงที่มาของราคากลาง (อางอิง) ใชราคาที่เคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่
จ.116/2556 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
6.1 นายไกรเลิศ วิไลประภากร หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 8
6.2 นายเรวัติ ณัฐนิตยากร รักษาการหัวหนางานบริการ เขต 8
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/2557
การจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
2557
…..................................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมาการรักษา
ความปลอดภัย อู ห มอชิต 2 และอู สวนสยาม เขตการเดิ นรถที่ 8 ด วยวิธีการทางอิ เล็ กทรอนิกส โดยมี ขอแนะนํ าและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รูปแบบและรายการละเอียด (เอกสารหมายเลข 1,2))
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาจาง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศกระกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.6 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได.
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-2ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคา และทําสัญญากับองคการ
ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย และยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช . เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ขอ 5
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุน สวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูรวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
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-34. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนโี้ ดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะ
ถอนการเสนอราคามิได
4.3 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที.่ ............/2557”ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่
.................................ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ.หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม
พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูป ระสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่
.....................................................
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกสวา มีผู
ประสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูป ระสงคจะเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูม ีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ ผูอํานวยการ ภายใน 3
วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏต อคณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาจ างด วยวิ ธีการทางอิ เ ล็กทรอนิ กส
ประสบข อขั ดข อง จนไมอาจดําเนิ นการต อไปใหแ ลวเสร็จภายในเวลาที่ กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง พั ก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว
จะให ดํ าเนิ นกระบวนการเสนอราคาต อไป จากขั้ นตอนที่ ค างอยู ภ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยั ง เหลื อก อนจะสั่ ง พั ก
กระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา
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-4กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมี
สิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา
เพื่อให การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ราคา

3,305,658.- บาท

(สามลานสามแสนหาพันหกรอยหาสิบแปดบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว

ดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตองเสนอลดราคา
ขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 6,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัด ๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวัน
เสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที.่ ......................................ตั้งแตเวลา.................
น. เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลอง
วิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
5. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน 166,000.-บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

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

-55.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่ มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน ตามแบบ
หนังสือ ค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่ อการพาณิ ชยแ ละประกอบธุ รกิ จค้ําประกั นตามประกาศของธนาคารแห งประเทศไทย ซึ่ งไดแจ งเวีย นชื่อให สวน
ราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนีอ้ งคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได
พิจารณาในเบือ้ งตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญา
หรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวยราคาต่ําสุด
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระ
สําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ เทานั้น
6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ประกวดราคา ฯ หรือองคการมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือ
วาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
องคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูม ีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไม
วาจะเปนผูม ีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
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-6ในกรณี ที่ ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาต่ํ าสุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได วาไม อาจดํ าเนิ น งานตามสั ญ ญาได
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็ กทรอนิกสใ หเสร็จสมบู รณ หากคําชี้แจงไมเป นที่รับฟงได
องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ ปรากฏข อเท็จจริ งภายหลัง จากการประกวดราคาจางดวยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูม ีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผู
มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ ประกาศประกวดราคาจางดวย
วิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูม ีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6
องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้ง
งาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจาง กับองคการภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากองคการ และจะตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ 5
ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกัน ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.5 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวน
ราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจาง ขอ 7 จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด โดยจะหักจากคาจางตามสัญญา
จาง
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เมื่อองคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นต องนํ าเข ามาโดยทางเรื อในเส นทางที่มี เ รื อไทยเดิ นอยู และสามารถให บ ริ การรับ ขนได ตามที่ รัฐ มนตรี วาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
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-7(1) แจงการสั่ง หรือนํ าสิ่งของดั งกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจ าทา ภายใน 7 วั น
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดย เรืออื่นได
(2) จั ด การให สิ่ ง ของดั ง กล าวบรรทุ กโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่ มี สิ ท ธิ เ ช นเดี ย วกั บ เรื อไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตอง
ไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของ
ลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
9.2 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสตอองคการแลว
จะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.5 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกัน ซองจํานวน
รอยละ 2.5 ของวงเงิน ที่จัดหา และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
9.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบขององคการ
กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการเสนอราคา
ยินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
9.4 องคการสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาไมยื่นคําขอ
หลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือไดพนจาก
ขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละสิทธิในหลักประกันและแสดงเจตนาใหหลักประกัน
ดังกลาวแกองคการ
9.5 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา และเอกสารอื่น ๆ
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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