
 
 

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา                                          
วาจางเหมารักษาความปลอดภยั บริเวณอูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดนิรถที่ 8 

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

1.1.   ความเปนมา เขตการเดินรถท่ี 8 มีความจําเปนตองจางเหมารักษาความปลอดภัย เพ่ือดูแลรักษา
ความปลอดภัยทรัพยสินท่ีเปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยขององคการอยางตอเนื่องจํานวน 19 อัตรา 
แยกเปน 

1.1.1 อูหมอชิต 2 จํานวน 14 อัตรา 
1.1.2  อูสวนสยาม จํานวน 5 อัตรา 

1.2   วัตถุประสงค  การจางเหมารักษาความปลอดภัยทรัพยสินท่ีเปนสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
บริเวณอูจอดรถหมอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถท่ี 8 มีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 
2557 ถึงวันท่ี 31 พฤศจิกายน 2558 โดยปฏิบัติหนาท่ีเปนผลัดติดตอกันตลอด 24 ช่ัวโมงเปนประจําทุกวัน            
ไมเวนวันหยุด ดังนี้  

1.2.1 บริเวณอูหมอชิต 2 เขตการเดินรถท่ี 8 จํานวน 14 อัตรา รายละเอียดตามแผนผัง (หมายเลข 
1,2) ดังนี ้

- ผลัดท่ี 1 ตั้งแตเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. จํานวน 4 อัตรา 
- ผลัดท่ี 2 ตั้งแตเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.ของวันรุงขึ้น จํานวน 10 อัตรา 

1.2.2 บริ เวณอูสวนสยาม  เขตการเดินรถท่ี  8 จํานวน  5 อัตรา  รายละเอียดตามแผนผัง            
(หมายเลข 3,4) ดังนี ้ 

- ผลัดท่ี 1 ตั้งแตเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. จํานวน 1 อัตรา 
- ผลัดท่ี 2 ตั้งแตเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.ของวันรุงขึ้น จํานวน 4 อัตรา 

1.3   คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
1.3.1   ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3.2   ตองไมเปนผูท่ีจะถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ เวียนช่ือ

แลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของราชการ 
1.3.3   ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปน

ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใชบริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.3.4   ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

/1.3.5 บุคคล... 
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1.3.5   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอีเล็กทรอนิกส (e-Government Procuromont : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ 

1.3.6   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ 
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

1.3.7   คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน               
สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได ท้ังนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการเลือกใหเปนผูชนะ 
การประกวดราคาและทําสัญญากับองคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับ-รายจายและยื่นตอกรมสรรพากร 
ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับ-รายจายของ
โครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วันท่ี 11 
สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย ของโครงการท่ีบุคคลหรือ 
นิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2554 ขอ 8 ประกาศ ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2554 

1.3.8  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ 

1.4  คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย 
1.4.1 ตองเปนเพศชายหรือเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต 25 ป ถึง 55 ปบริบูรณ 
1.4.2 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.4.3  มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานท่ีมีอาชีพรักษาความปลอดภัยโดยตรง 
1.4.4 ไมมีโรคประจําตัวท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย 
1.4.5 ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และท่ัวไป 
1.4.6  มีบัตรแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน หลักฐาน

การศึกษาและอ่ืนๆ 
1.4.7  ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด และติดปายช่ือแสดง ช่ือ-นามสกุลพรอมท้ัง

หมายเลขประจําตัวตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโดยแจง ช่ือ-นามสกุล พรอมท้ังรูปถาย        
ใหผูวาจางทราบลวงหนา 

1.4.8 ผูรับจางเปนผูจัดหาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติหนาท่ีของลูกจาง 
ประกอบดวย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-สงส่ือสาร บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และสมุด
รายงานรวมท้ังติดตั้งจัดตูเก็บอุปกรณประจําตัวพนักงาน และอุปกรณบางอยางท่ีจําเปนตอการรักษาความ
ปลอดภัยดวยคาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน 

1.5 ระยะเวลาการจางเหมารักษาความปลอดภัย อูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถท่ี 8 
กําหนด 1 ป  

/1.6 เง่ือนไข... 
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1.6 เง่ือนไขการวาจาง 
1.6.1 แจงรายช่ือพรอมประวัติลูกจางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับแตวันลงนาม                   

ในสัญญา และหากมีการเปล่ียนตัวลูกจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกครั้ง 
1.6.2 ตองใหลูกจางรักษาความปลอดภัยมอบหนาท่ีในการดูแลรักษาความปลอดภัยกอนเวลา

ปฏิบัติหนาท่ีอยางนอย 10 นาที เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับ-สงหนาท่ี และหากถึงกําหนดเวลา
ผลัดเปล่ียนหนาท่ีในผลัดใด หากคูใหมไมมาทําการรับมอบหนาท่ีตอจากคูผลัดเดิมภายในกําหนดเวลา 30 
นาที โดยคูผลัดเดิมท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูจะทําการปฏิบัติหนาท่ีตออีกไมเกิน 30 นาที จนกวาคูผลัดคูผลัดใหม           
จะมาทําการรับหนาท่ีตอจากคูผลัดเดิม หากเกินกําหนดเวลาดังกลาวถือวาขาดงาน 

1.6.3 ตองปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอ่ืนๆในขณะปฏิบัติ
หนาท่ี 

1.6.4  ตองใหลูกจางรักษาความปลอดภัยตอกบัตรพรอมท้ังสงช่ือมาปฏิบัติหนาท่ีและลงช่ือกลับ 
เม่ืออกเวรแลวทุกครั้ง โดยผูรับจางเปนผูจัดหาบัตรและบัตรลงช่ือ ในการปฏิบัติงานดวยคาใชของผูรับจาง
ท้ังส้ิน 

1.6.5 ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ  และคําส่ังของผูวาจางท่ีเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
โดยเครงครัด 

1.6.6 ตองปฏิบัติหนาท่ีตรวจตรา การนําทรัพยสินอ่ืนใดของผูวาจางหรือของพนักงานของ                
ผูวาจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีนําเขา-ออกในบริเวณท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน (ยี่สิบส่ีช่ัวโมง) 

1.6.7 การดูแลรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีอูท้ังหมด 
1.6.8 ผูรับจางไมมีสิทธ์ิจัดลูกจางคนหนึ่งคนใดเขาปฏิบัติงานเกินกวา 1 ผลัด กรณีผูรับจาง       

เขาปฏิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดใหลูกจางไปปฏิบัติหนาท่ีตอท่ีอูอ่ืน ในสัญญาท่ีทํากับผูวาจาง หรือกรณีท่ี
ลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาท่ีไมครบจํานวนในผลัดใด หรือขาดจํานวนไปในระหวางผลัด 
และผูรับจางไมสงลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาทดแทน ผูวาจางจะไมชําระคาจางใหแกผูรับจางในผลัด     
ท่ีไดปฏิบัติงานเกินกวา 1 ผลัดหรือสงลูกจางรักษาความปลอดภัยไมครบจํานวนและผูรับจางยินยอมให      
ผูวาจางปรับในอัตราคนละ..........บาทตอผลัด โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาออกจากคาจาง                     
ตามสัญญาไดดวย 

1.6.9 กรณีท่ีผูวาจางเห็นวาลูกจางรักษาความปลอดภัยผูใด ไมเหมาะสมดวยประการใดๆ ท่ีจะ
ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เม่ือผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางตองนําลูกจางรักษา                  
ความปลอดภัยคนใหมเขามาเปล่ียนทดแทนภายใน 2 ช่ัวโมง นับแตเวลาท่ีไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจาง
รักษาความปลอดภัยคนท่ีผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้น เขาปฏิบัติหนาท่ีอีกตลอดอายุสัญญา ถาผูรับจาง            
ไมดําเนินการเปล่ียนตัวลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน หรือนําลูกจางรักษา   
ความปลอดภัยคนท่ีผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาท่ีอีก ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับ                  
เปนรายคน ท่ียังไมเปล่ียนตัวคนละ 500.- บาท ตอผลัดหรือปรับเปนรายคนรายครั้งท่ีนําลูกจางเขาปฏิบัต ิ                
หนาท่ี อีกคนละครั้งละ 500 บาทตอผลัด และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญา
ไดดวย 
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1.6.10  กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญา ในขอ 1.6.8 และขอ 1.6.9 อยูเนืองๆ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได 

1.7 วงเงินในการจัดหา 
       วงเงินในการจัดหาในการวาจางเหมารักษาความปลอดภัยอูหมอชิต 2 อูสวนสยาม เขตการเดินรถ
ท่ี 8 จํานวน 19 อัตรา รวมเปนเงิน  3,305,658.-  บาท (สามลานสามแสนหาพันหกรอยหาสิบแปดบาทถวน) 
รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  ในการเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ 6,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคา
ครั้งละไมนอยกวา  6,000 บาท  
 

1.8  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
       ช่ือผูติดตอ            นางสาวกัญญารัตน  รีละชาติ 
       อีเมล  แอดเดรส    kanyarat @ bmta.co.th 
       โทรศัพท/โทรสาร   02 246-0974  โทรสาร  02 246-5374 
        ท่ีอยูเจาของงาน/โครงการ  กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการและจัดซ้ือ 
        หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปนลาย
ลักษณอักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดท่ีอยูขางตน 
 

                  ลงช่ือ                    นวลศร ี    พันธุแสงอราม      ประธานกรรมการ 
                                          (นางนวลศร ี    พันธุแสงอราม)  ช.ผอ.ขดร.8 
 
                   ลงช่ือ                     ไกรเลิศ   วิไลประภากร        กรรมการ 
                                           (นายไกรเลิศ    วิไลประภากร      ห.กบท.8       
                
                  ลงช่ือ                       ดุสิต  แซดาน                       กรรมการ 
                                              (นายดุสิต   แซดาน)                ห.กปด.18 
 
                   ลงช่ือ                        สมศักดิ์  นาคะปกษิราช        กรรมการ 
                                              (นายสมศักดิ์  นาคะปกษิราช)     นิติกร 4 สกม.   
                     
                    ลงช่ือ                       กัญญารัตน  รีละชาติ            กรรมการ 
                                               (นางสาวกญัญารัตน  รีละชาติ)    เจาหนาท่ีพัสด ุ4 กจซ. 
 
                    ลงช่ือ                            เรวัต    ณัฐนิตยากร          กรรมการและเลขานุการ 
                                              (นายเรวัต         ณัฐนิตยากร)        ห.บก.8 
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(ราง) 

 
                                                      ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขที ่           /2557 
เรื่อง    ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยอูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม   เขตการเดินรถที ่8 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
…………................... 

 
     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย       
อูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม   เขตการเดินรถที่ 8  จํานวน   19  อัตรา  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังน้ี 

1. อูหมอชิต 2  กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 18,28   จํานวน  14  อัตรา 
2. อูสวนสยาม  กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 38       จํานวน    5  อัตรา   

     ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน    166,000.บาท      
       1.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิ ดังตอไปนี้  
                     1.  เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 

            2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผู
ที่ไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่องคการบอกยกเลิกสัญญากอน
ครบอายุสัญญา 
          3. . ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
                               4.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
   5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส   (e-Government Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบยีนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชกีลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ    
   6. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร   เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
   ทั้งน้ี 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.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งน้ีจากองคการ 
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      2.   วัน  เวลา สถานที่ในการย่ืนเอกสาร 

กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันที่ 
….................................. ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น.    ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  ณ  
หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่   131  ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  องคการ
จะแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวาผู
เสนอราคารับทราบแลว  ในวันที่...........................................                                         

        ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา  ชุดละ    300.- บาท 
(สามรอยบาทถวน)  ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  ไดที่  กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ     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  
สํานักบริการและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อ/จัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

1.ช่ือโครงการ      วาจางเหมารักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถท่ี 8   อูหมอชิต และอูสวนสยาม 
2. หนวยงานเจาของโครงการ   เขตการเดินรถท่ี  8   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
3.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน    3,636,223.80  บาท  รวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใชงบประมาณจางเหมารักษา 
ความปลอดภัย ประจําป 2558 
4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (อางอิง) วันท่ี  29  กันยายน  2557 
    ราคา/หนวย 13,550.-บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  (13,550 x 19 x 12 =   3,305,658.-บาท  รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
5.แหลงท่ีมาของราคากลาง (อางองิ) ใชราคาท่ีเคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขท่ี  
จ.116/2556  ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2556 
6. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
6.1 นายไกรเลิศ  วิไลประภากร  หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 8 
6.2 นายเรวัติ  ณัฐนิตยากร   รักษาการหัวหนางานบริการ เขต 8 
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที ่           /2557 
 การจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม  เขตการเดินรถที ่8 

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 ลงวันที่                                2557 

….................................. 
            องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมาการรักษา
ความปลอดภัย อูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม  เขตการเดินรถที่  8 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปน้ี 
                 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. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
  2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

       2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได 
แจงเวียนชื่อแลว   หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบคุคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
    2.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิ หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมไมยอมขึ้นศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน  
 2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศกระกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส   (e-Government Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต 
ศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
      2.6  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืน
บาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได. 
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  ทั้งน้ี 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  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งน้ีจากองคการ 
 
                   3. หลักฐานการเสนอราคา                               

       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน  2 สวน คือ 
                      3.1 สวนที่ 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
        (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
     (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง       
     (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
         (2)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน  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 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้ 
      (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา (ถามี)  
             (2)   หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
                               (3)   หลักประกันซอง ตามขอ  5 
       (4)   แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                               (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ   1.7 (2)   
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    4. การเสนอราคา 
                           4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ีโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ินและ
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
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที.่............/2557”ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  ในวนัที่
.................................ตั้งแตเวลา  09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  ณ.หองประชุม  
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขที่ 131  ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
                    เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  
             คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม 
พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว  ภายในวันที่
..................................................... 
                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกสวา มีผู
ประสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา   และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ 
วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติอาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ ผูอํานวยการ ภายใน 3 
วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด  
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว 
จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะส่ังพัก
กระบวนการเสนอราคา แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา 
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กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะส่ัง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่   เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม    โดยจะแจงใหผูมี
สิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ  
     คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนนิการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา 
เพื่อให การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ  
                          4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 
                            (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจาง ดวยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค  

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    จะตองเริ่มตนที่ราคา 
3,305,658.- บาท   (สามลานสามแสนหาพันหกรอยหาสิบแปดบาทถวน) 
                             (3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน 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 และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จส้ินแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
            (8)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา  ตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวัน
เสนอราคา   
                              (9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที.่......................................ตั้งแตเวลา.................
น. เปนตนไป  ทั้งน้ีจะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)  ใหทราบตอไป 
    (10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต  www.gprocurement.go.th   และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลอง
วิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   
     
                     5. หลักประกันซอง 
        ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน 166,000.-บาท   
(หนึ่งแสนหกหม่ืนหกพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน  ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใชอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี           
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       5.1  เงินสด 
                    5.2  เช็คที่ธนาคารส่ังจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนา
น้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)                           
                        5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา  180 วัน ตามแบบ
หนังสือ  ค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)   
      5.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวน
ราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)  
                 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย    
                 หลักประกันซองตามขอน้ีองคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได
พิจารณาในเบือ้งตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญา
หรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
             การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 
  6. หลักเกณฑและสิทธิในการพจิารณา 
    6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวยราคาต่ําสุด 
      6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง  
หรือไมครบถวน ตามขอ  3  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง ตามขอ  4   แลว   
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายน้ัน    เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง 
เพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระ 
สําคัญ   ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ เทาน้ัน  
      6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี  ดังตอไปน้ี 
         (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ขององคการ                                      
    (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน    
   6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ประกวดราคา ฯ  หรือองคการมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวของกับผูเสนอ
ราคาได   องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม  หรือไมถูกตอง  
  6.5 องคการทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี  เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือ
วาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
องคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไม
วาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
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               ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได 
องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน          
  
      6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคาทีไ่ดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผู
มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ ประกาศประกวดราคาจางดวย
วิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6  
องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้ง
งาน   
 7.  การทําสัญญาจาง 
                       ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจาง   กับองคการภายใน  7 วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากองคการ และจะตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ  5  
ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทําสัญญา  โดยใชหลักประกัน
อยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี      
                 7.1  เงินสด 
                    7.2  เช็คที่ธนาคารส่ังจายใหแกองคการ  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอน
หนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ  (แคชเชียรเช็ค)                           
                        7.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกัน  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน 
ขอ 1.5 (2)   
      7.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวน
ราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (2) 
  7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว 
          
  8. อัตราคาปรับ  
              คาปรับตามสัญญาจาง ขอ  7  จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด  โดยจะหักจากคาจางตามสัญญา
จาง 
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ                
   9.1 เม่ือองคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังน้ี 
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    (1)  แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน  7 วัน 
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางส่ัง หรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดย เรืออ่ืนได 
   (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่ มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทาใหบรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตอง
ไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของ
ลงเรืออ่ืน  
                                 (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 
    9.2  ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอองคการแลว 
จะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ  4.5 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวน
รอยละ  2.5 ของวงเงินที่จัดหา และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม            
      9.3  ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ  7 องคการจะริบหลักประกันซอง   หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันท ีและ   
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบขององคการ        
                             กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการเสนอราคา
ยินยอมเล่ือนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน     
                            9.4   องคการสงวนสิทธ์ิการคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาไมยื่นคําขอ
หลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือไดพนจาก
ขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละสิทธิในหลักประกันและแสดงเจตนาใหหลักประกัน
ดังกลาวแกองคการ                                                                                                                 
                          9.5  องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือขอกําหนดในแบบสัญญา  และเอกสารอ่ืน ๆ 
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)                
                
 

                                     องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
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