ราง
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
โครงการใหเอกชนเขามา Outsource ในตําแหนงพนักงานขับรถ
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
...........................................
1. ความเปนมา
ดวยเขตการเดินรถที่ 1 ถึง เขตการเดินรถที่ 8 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ประสบปญหาการ
ขาดอัตรากําลังพนัก งานขับรถโดยสาร ทําใหก ารบริหารจัดการเดิน รถบริก ารประชาชน ไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด ประกอบกับองคการไดซื้อรถโดยสารใหมเปน รถปรับอากาศใชกาซธรรมชาติ NGV
จํานวน 489 คัน และมีแผนซื้อรถปรับอากาศระบบไฟฟา จํานวน 200 คัน จึงจําเปน ตองมีการวาจางเหมา
พนักงานขับรถโดยสารใหเพียงพอตอการใหบริการประชาชนในเขตการเดินรถที่ 1-8 ของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล คือ นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาอัตรากําลังพนักงานขับรถโดยสารทดแทนอัตรากําลังที่ขาด ประจําพื้นที่ในเขตการ
เดินรถที่ 1 ถึง เขตการเดินรถที่ 8 ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค องคการจึงมีความจําเปนตองใหเอกชนเขามา Outsource ในตําแหนง
พนักงานขับรถโดยสาร ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูประสงคจะเสนอราคาสามารถเสนอราคาในรายการหนึ่ง
รายการใดก็ได หรือจะเสนอราคาทั้ง 8 รายการก็ได ประกอบดวย
รายการที่ 1
เขตการเดินรถที่ 1 จํานวน 100 อัตรา
รายการที่ 2
เขตการเดินรถที่ 2 จํานวน 264 อัตรา
รายการที่ 3
เขตการเดินรถที่ 3 จํานวน 337 อัตรา
รายการที่ 4
เขตการเดินรถที่ 4 จํานวน 140 อัตรา
รายการที่ 5
เขตการเดินรถที่ 5 จํานวน 136 อัตรา
รายการที่ 6
เขตการเดินรถที่ 6 จํานวน 241 อัตรา
รายการที่ 7
เขตการเดินรถที่ 7 จํานวน 92
อัตรา
รายการที่ 8
เขตการเดินรถที่ 8 จํานวน 87
อัตรา
รวม 1,397 อัตรา
3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
3.3 ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
3.4 ตองไม...
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3.4 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.5 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงคเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement System : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี รายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3.9 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 คุณสมบัติของพนักงานขับรถโดยสาร
4.1.1 เปนชายหรือหญิงอายุไมต่ํากวา 22 ป ไมเกิน 65 ป
4.1.2 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปที่ 4
4.1.3 มีใ บอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 หรือ ชนิด ที่ 3 ในทุกประเภทซึ่งออกใหโดยกรมการ
ขนสงทางบก
4.1.4 ไมมีโรคประจําตัว คือ โรคผิวหนังที่นารังเกีย จ วัณ โรค โรคเทาชาง ติดยาเสพติด
โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับประสาทสัมผัสซึ่งเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
หนาที่ โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐออกให
4.1.5 มีเอกสารแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน
หลักฐานการศึกษา ใบอนุญาตขับรถยนต และหลักฐานอื่นๆ
4.1.6 ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด และติดปายชื่อ –นามสกุล ตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงานขับรถโดยสาร
4.1.7 ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติในการเปนผูใหบริการขับรถโดยสาร เชน มีใจ รักงานบริการ
มรรยาทดี ขับรถดวยความปลอดภัย มีมนุษยสัมพันธดี เปนตน
4.2 กําหนดเวลาปฏิบัติหนาที่ขับรถโดยสาร
4.2.1 พนักงานขับรถโดยสารตองปฏิบัติงานวันละ 10 ชั่วโมง ยกเวน กรณีมีเหตุจําเปน
หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือปญหาจราจรจะตองปฏิบัติงานเกินกวา 10 ชั่ว โมง แบงการทํางาน
เปน 3 ผลัด ผลัดเชา ผลัด บาย และผลัด สวาง เปน ไปตามการจัด ตารางเวลาการปฏิบัติงานของเขตการ
เดินรถและเสนทางที่องคการกําหนด
4.2.2 บริการ...
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4 . 2 . 2 บ ร ิก า ร ขับ ร ถโ ด ย สา ร รับ -สง ป ร ะ ช า ช น ผู ใ ชบ ร ิก า ร ทั ่ว ไ ป ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่อยูในสังกัดเขตการเดินรถที่ 1 – 8 ดังนี้
1) เขตการเดินรถที่ 1
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1 อูบางเขน
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2 อูรังสิต
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3 อูรังสิต
2) เขตการเดินรถที่ 2
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1 อูมีนบุรี
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2 อูสวนสยาม
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3 อูสวนสยาม
3) เขตการเดินรถที่ 3
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1 อูปูเจาสมิงพราย
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2 อูฟารมจระเข
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3 อูเมกา
4) เขตการเดินรถที่ 4
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1 อูคลองเตย
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2 อูสาธุประดิษฐ
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3 อูพระรามเกา
5) เขตการเดินรถที่ 5
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1 อูพระประแดง
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2 อูกัลปพฤกษ
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3 อูแสมดํา
6) เขตการเดินรถที่ 6
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1 อูวัดไรขิง
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2 อูบรมราชชนนี
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3 อูบรมราชชนนี
7) เขตการเดินรถที่ 7
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1 อูทาอิฐ
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2 อูนครอินทร
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3 อูทาอิฐ
8) เขตการเดินรถที่ 8
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1 อูหมอชิต 2
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2 อูไตทางดวนรามอินทรา
- กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3 อูสวนสยาม
4.3 เงื่อนไข...
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4.3 เงื่อนไขการจาง ผูรับจางตองสงลูกจางใหปฏิบัติ ดังนี้
4.3.1 ตองเขารับมอบงานกอนปฏิบัติหนาที่อยางนอย 15 นาที เพื่อเปนการเตรีย มความ
พรอมในการรับ-สงหนาที่ โดยจะตองทําการจดแจงในสมุดรายงานประจําวัน
4.3.2 ตองปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาโดยไมดื่มสุราหรือของมึนเมาอื่นใดในขณะปฏิบัติหนาที่
4.3.3 ตองลงบัน ทึกเวลาการปฏิบัติงาน ตามที่ผูวาจางกําหนด ทุกครั้งเมื่อมาปฏิบัติงาน
พรอมทั้งลงชื่อทุกครั้ง โดยผูรับจางเปนผูจัดหาบัตรและใบลงชื่อในการปฏิบัติงาน
4.3.4 ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของผูวาจาง หรือผูแทนในการขับรถโดยสาร
4.3.5 ถาผูวาจางเห็นวาลูกจางคนหนึ่งคนใดของผูรับจางมีความประพฤติ เสื่อมเสีย หรือมี
การกระทําหรือกระทําการใดๆ ไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ขับรถ เชน มีกลิ่นสุราติดตัวมีพฤติการณเสพยา
เสพติด ขับรถเร็วเปนที่หนาหวาดเสียว ไมเคารพหรือฝาฝนกฎจราจรอยูเนืองๆ ฯลฯ ผูวาจางหรือผูแทนมี
อํานาจสั่งหามมิใหลูกจางของผูรับจางคนนั้นขึ้นขับรถของผูวาจางไดทันที แลวแจงใหผูรับจางทราบทั้งทาง
โทรศัพท โทรสาร หรือวิธีการอื่นใด ในโอกาสแรกที่กระทําได กรณีเชนนี้ หามมิใหลูกจางของผูรับจางคน
นั้นขึ้นขับรถของ ผูวาจางตอไปอีกจนตลอดอายุสัญญา ทั้งจะตองนําลูกจางคนใหมเขาเปลี่ยนทดแทนภายใน
6 ชั่ว โมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง มิฉะนั้น ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปน รายคนสําหรับผูที่มีความ
ประพฤติหรือการกระทําเชนนั้น คนละ 800 บาท ตอผลัด และ/ปรับตอไปทุกวันจนกวาจะเปลี่ยนลูกจางคน
ใหมทดแทนใหโดยยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย
4.3.6 กรณีที่ผูรับจางสงลูกจางเขาขับรถผลัดใด หรือระหวางผลัดขาดจํานวนไปเทาไรใน
แตละวัน และไมสงลูกจางเขาทดแทน ผูวาจางไมตองจายคาจางสําหรับลูกจางที่ขาดจํานวนไปเทานั้น และ
ผูรับจางยินยอมใหปรับเปนรายคนในอัตราคนละ 800 บาท ตอผลัดและปรับตอไปทุกวันจนกวาผูรับจางจะสง
ลูกจางเขาปฏิบัติหนาที่ครบจํานวน ทั้งยินยอมใหหักคาปรับเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย
4.3.7 กรณีที่พนัก งานขับโดยสารมาปฏิบัติหนาที่แลว แตปว ยเจ็บหรือมีกิจธุร ะจําเปน
ระหวางนั้น และไมสามารถปฏิบัติงานตอไปไดจนครบเวลา ผูรับจางตองจัดพนักงานขับรถโดยสารเขามา
ทดแทนใหครบตามสัญญาภายใน 2 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ไดรับแจงจากผูวาจางไมวาจะดวยเปนหนังสือ
วาจา หรือทางเครื่องมือสื่อสารใด หากไมอาจจัดพนักงานขับรถโดยสารมาทดแทนไดภายในกําหนดเวลา
ผูรับจางยินยอมใหปรับวันละ 800 บาท/คน
4.3.8 กรณีที่พนักงานขับรถโดยสารมาปฏิบัติงานสาย หรือเลิกงานกอนเวลาที่กําหนด ผูรับ
จางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายชัว่ โมงๆ ละ 100 บาท ทั้งนี้ เศษของชั่วโมงคิดเปน 1 ชั่วโมง
4.3.9 กรณีที่พนักงานขับรถโดยสารของผูรับจางขาดจํานวนไปเกินกวา 3 คนตอวัน และ
ผูรับจางไมอาจหรือไมสามารถจัดหาพนัก งานขับรถโดยสารคนอื่น ปฏิบัติหนาที่แทน ผูวาจางบอกกลาว
สงวนสิทธิไวในสัญญาฉบับนี้ที่จะบอกเลิกสัญญาโดยมิตองบอกกลาวลวงหนากอน และทําการจัดหาผูรับจาง
รายใหมมาดําเนินการ ซึ่งผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาจนกวาผูวาจางจะจัดหาผู
รับจางรายใหมมาดําเนินการได และผูรับจางจะตองรับผิดชอบสําหรับคาเสียหายในพฤติการณพิเศษอันเกิด
จากวงเงินสวนที่สูงกวาวงเงินเดิมในการจัดหาผูรับจางรายใหมดวย หรือปรับวันละ 800 บาท จนกวาผูรับจาง
จะจัดหาพนักงานขับรถไดครบจํานวน
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4.3.10 ผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานขับโดยสารปฏิบัติงานในเขตการเดินรถ ที่ 1-8 ของผู
วาจา ง รวมตลอดถึงการดูแ ลรัก ษาทํ าความสะอาด ตรวจความเรียบรอยของยานพาหนะที่อ ยูใ นความ
รับผิดชอบ และใหรายงานการใชรถประจําวัน รวมถึงความผิดปกติ ขอขัดของหรืออุบัติเหตุในการใชรถให
เจาหนาที่ผูดูแลไดทราบทันที
4.3.11 พนักงานขับรถ ตองลงลายมือชื่อ รับและสงมอบกุญแจรถโดยสารตอเจาหนาที่ของ
ผูวาจางตามแบบฟอรมที่กําหนด
4.3.12 ผูรับจางจะตองจายคาจาง และสิทธิผลประโยชนอื่น ๆ ใหกับพนัก งานขับรถ
โดยสาร และจัดใหมีการประกันสังคมใหกับพนักงานขับรถตลอดการทํางาน โดยตองสงเอกสารหลักฐาน
สรุปการจายเงินสมทบเขากองทุนประสังคม ใหองคการขนสงมวลชนกรุเทพ ทราบภายใน 15 วันนับถัดจาก
วันที่จายเงินเขากองทุนประกันสังคมของทุกเดือน
4.3.13 กรณีผูรับจางไมจายคาจาง และสิทธิผลประโยชนอื่นใดที่พนักงานขับรถพึงมีพึงได
ตามสัญญาจางที่พนักงานขับรถมีกับผูรับจาง ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาเพื่อจาย
ใหพนักงานขับรถได
4.3.14 ในระหวางสัญญาหากผูรับจางไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน TOR ขอใดขอหนึ่ง เปน
เหตุใหองคการไดรับความเสียหาย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา และทําการ
จัดหาผูรับจางรายใหมมาดําเนินการ ซึ่งผูรับจางจะตองรับผิด ชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญ ญา จนกวา
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จะจัดหาผูรับจางรายใหมมาดําเนินการได หากวงเงินในการจางผูรับจางราย
ใหมสูงกวาวงเงินเดิม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในสวนที่เกินวงเงินเดิม
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
การวาจางในการขับรถโดยสารมีกําหนดระยะเวลา 2 ป เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ ลงนามสัญญาจาง
6. เงื่อนไขการสงมอบ
ผูรับจางจะตองสงมอบ พนักงานขับรถใหผูวาจางไมนอยกวา รอยละ 90 คนตอวันของจํานวนที่
ระบุไวในสัญญา หากไมสามารถสงมอบได ผูรับจางยินยอมใหปรับเปนรายคนในอัตราคนละ 800 บาท ตอ
คนตอวัน ทั้งยินยอมใหหักคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย
7. วงเงินในการจัดหา
องคก ารจะจายคาจางเปนรายเดือน เปนระยะเวลา 2 ป ในอัตรา 30,000 บาท/คน/เดือน
รวมคาบริหารจัดการ และภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนี้
1) เขตการเดินรถที่ 1 จํานวน 100 อัตรา เปนเงิน 72,000,000.- บาท
2) เขตการเดินรถที่ 2 จํานวน 264 อัตรา เปนเงิน 190,080,000.- บาท
3) เขตการเดินรถที่ 3 จํานวน 337 อัตรา เปนเงิน 242,640,000.- บาท
4) เขตการเดินรถที่ 4 จํานวน 140 อัตรา เปนเงิน 100,800,000.- บาท
5) เขตการเดินรถที่ 5 จํานวน 136 อัตรา เปนเงิน 97,920,000.- บาท
6) เขตการเดินรถที่ 6 จํานวน 241 อัตรา เปนเงิน 173,520,000.- บาท
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7) เขตการเดินรถที่ 7 จํานวน 90 อัตรา เปนเงิน 66,240,000.- บาท
8) เขตการเดินรถที่ 8 จํานวน 87 อัตรา เปนเงิน 62,640,000.- บาท
รวมเปนเงิน
1,005,840,000.- บาท
8. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง ของแตละรายการ ดังนี้
รายการที่ 1
เขตการเดินรถที่ 1 จํานวน 100 อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
3,600,000.-บาท
รายการที่ 2
เขตการเดินรถที่ 2 จํานวน 264 อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
9,504,000.-บาท
รายการที่ 3
เขตการเดินรถที่ 3 จํานวน 337 อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
12,132,000.-บาท
รายการที่ 4
เขตการเดินรถที่ 4 จํานวน 140 อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
5,040,000.-บาท
รายการที่ 5
เขตการเดินรถที่ 5 จํานวน 136 อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
4,896,000.-บาท
รายการที่ 6
เขตการเดินรถที่ 6 จํานวน 241 อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
8,676,000.-บาท
รายการที่ 7
เขตการเดินรถที่ 7 จํานวน 92
อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
3,312,000.-บาท
รายการที่ 8
เขตการเดินรถที่ 8 จํานวน 87
อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
3,132,000.-บาท
9. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
นายสมควร บุญสุวรรณ
โทรศัพท : 02-246-0339 ตอ 1221
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษร หรือทาง e-mail : somsakna@bmta.co.th มายังองคการโดยเผยตัว
ประกาศมีกําหนด 5 วันทําการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพร บุญเปยม)
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ประธานกรรมการ

(ราง)
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่
/2559
เรื่อง ประกวดราคาโครงการใหเอกชนเขามา Outsource ในตําแหนง พนักงานขับรถโดยสาร
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
……………………..
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาใหเอกชนเขามา Outsource
ในตําแหนง พนักงานขับรถโดยสาร ประจําพื้นที่ในเขตการเดินรถที่ 1 ถึง เขตการเดินรถที่ 8 ขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูประสงคจะเสนอราคาสามารถเสนอราคาในรายการ
หนึ่งรายการใดก็ได หรือจะเสนอราคาทั้ง 8 รายการก็ได ประกอบดวย
รายการที่ 1
เขตการเดินรถที่ 1
จํานวน 100 อัตรา
รายการที่ 2
เขตการเดินรถที่ 2
จํานวน 264 อัตรา
รายการที่ 3
เขตการเดินรถที่ 3
จํานวน 337 อัตรา
รายการที่ 4
เขตการเดินรถที่ 4
จํานวน 140 อัตรา
รายการที่ 5
เขตการเดินรถที่ 5
จํานวน 136 อัตรา
รายการที่ 6
เขตการเดินรถที่ 6
จํานวน 241 อัตรา
รายการที่ 7
เขตการเดินรถที่ 7
จํานวน 92 อัตรา
รายการที่ 8
เขตการเดินรถที่ 8
จํานวน 87 อัตรา
รวม 1,397 อัตรา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง ในแตละรายการ ดังนี้
รายการที่ 1
จํานวนเงิน 3,600,000.-บาท
รายการที่ 2
จํานวนเงิน 9,504,000.-บาท
รายการที่ 3
จํานวนเงิน 12,132,000.-บาท

เขตการเดินรถที่ 1

จํานวน 100

อัตรา หลักประกันซอง

เขตการเดินรถที่ 2

จํานวน 264

อัตรา หลักประกันซอง

เขตการเดินรถที่ 3

จํานวน 337

อัตรา หลักประกันซอง
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รายการที่ 4

เขตการเดินรถที่ 4

จํานวน 140

อัตรา หลักประกันซอง

เขตการเดินรถที่ 5

จํานวน 136

อัตรา หลักประกันซอง

เขตการเดินรถที่ 6

จํานวน 241

อัตรา หลักประกันซอง

เขตการเดินรถที่ 7

จํานวน 92

อัตรา หลักประกันซอง

เขตการเดินรถที่ 8

จํานวน 87

อัตรา หลักประกันซอง

จํานวนเงิน 5,040,000.-บาท
รายการที่ 5
จํานวนเงิน 4,896,000.-บาท
รายการที่ 6
จํานวนเงิน 8,676,000.-บาท
รายการที่ 7
จํานวนเงิน 3,312,000.-บาท
รายการที่ 8
จํานวนเงิน 3,132,000.-บาท
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
อิเล็กทรอนิกส

1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง

1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
1.3 ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
1.4 ตองไม เปน ผูมีผลประโยชนร วมกั นกับผูเสนอราคารายอื่ น และ/หรือตองไมเปนผู มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.5 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงคเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement System : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี รายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
1.9 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
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2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กํ า หนดยื่ น เอกสารการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในวั น ที่
.................................. ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวด
ราคา ณ หองประชุมองคก ารขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรว มมิตร เขตหว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาในวันที่....................................ตั้งแตเวลา .................. น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุด
ละ 500.-บาท (หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่
................................. ถึงวันที่ ............................... ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30
น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 02246-0974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม 2559

(นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/2559
โครงการใหเอกชนเขามา Outsource ในตําแหนง พนักงานขับรถโดยสาร
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่ ธันวาคม 2559
............................................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาให
เอกชนเขามา Outsource ในตําแหนง พนักงานขับรถโดยสาร ประจําพื้นที่ในเขตการเดินรถที่ 1 ถึง เขตการ
เดินรถที่ 8 ขององคการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูประสงคจะเสนอราคาสามารถเสนอราคาในรายการ
หนึ่งรายการใดก็ได หรือจะเสนอราคาทั้ง 8 รายการก็ได ประกอบดวย
รายการที่ 1
เขตการเดินรถที่ 1
จํานวน 100 อัตรา
รายการที่ 2
เขตการเดินรถที่ 2
จํานวน 264 อัตรา
รายการที่ 3
เขตการเดินรถที่ 3
จํานวน 337 อัตรา
รายการที่ 4
เขตการเดินรถที่ 4
จํานวน 140 อัตรา
รายการที่ 5
เขตการเดินรถที่ 5
จํานวน 136 อัตรา
รายการที่ 6
เขตการเดินรถที่ 6
จํานวน 241 อัตรา
รายการที่ 7
เขตการเดินรถที่ 7
จํานวน 92 อัตรา
รายการที่ 8
เขตการเดินรถที่ 8
จํานวน 87 อัตรา
รวม 1,397 อัตรา
โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาจาง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
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1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
2.3 ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
2.4 ตองไม เปน ผูมีผลประโยชนร วมกั นกับผูเสนอราคารายอื่ น และ/หรือตองไมเปนผู มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.5 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงคเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement System : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี รายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.9 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง การจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิตบิ ุคคลใหยนื่
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัต ร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวม
คา ใหยื่นสําเนาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําคัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูรวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง
นามพรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผปู ระสงคเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(5) เอกสารตามขอ 2.6
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาจ าง ด ว ยวิ ธีก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก สนี้ และหนั งสื อ แสดงเงื่ อนไขการซื้ อการจ างด ว ยวิ ธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผู
ประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7

4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่........../2559” ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่.................................ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่
131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคเสนอราคาแต
ละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
เสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร หรือ
วิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่ .......................................
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือ ในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคเสนอราคารายนั้นออกจากการเปน ผูเสนอราคา และ
องคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผู ป ระสงค เ สนอราคาที่ ไ ม ผ า นการคั ด เลื อ กเบื้ อ งต น เพราะเหตุ เ ป น ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน รวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรว มกันระหวางผูเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไม
ผานคุณสมบัติอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ ผูอํานวยการ ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ
ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ประสบข อ ขั ด ข อ ง จนไม อ าจดํ า เนิ น การต อ ไปให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัด ของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
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คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.5 ผูประสงคเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส แตละรายการ
ดังนี้
รายการที่ 1 เขตการเดินรถที่ 1
จํานวน 100 อัตรา จะตองเริ่มตนที่
72,000,000.- บาท
รายการที่ 2 เขตการเดินรถที่ 2
จํานวน 264 อัตรา จะตองเริ่มตนที่
190,080,000.- บาท
รายการที่ 3 เขตการเดินรถที่ 3
จํานวน 337 อัตรา จะตองเริ่มตนที่
242,640,000.- บาท
รายการที่ 4 เขตการเดินรถที่ 4
จํานวน 140 อัตรา จะตองเริ่มตนที่
100,800,000.- บาท
รายการที่ 5 เขตการเดินรถที่ 5
จํานวน 136 อัตรา จะตองเริ่มตนที่
97,920,000.- บาท
รายการที่ 6 เขตการเดินรถที่ 6
จํานวน 241 อัตรา จะตองเริ่มตนที่
173,520,000.- บาท
รายการที่ 7 เขตการเดินรถที่ 7
จํานวน 92 อัตรา จะตองเริ่มตนที่
66,240,000.- บาท
รายการที่ 8 เขตการเดินรถที่ 8
จํานวน 87 อัตรา จะตองเริ่มตนที่
62,640,000.- บาท
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่ร วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ(ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคา และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาจากราคาครั้งสุดทายทีเ่ สนอลดแลว ดังนี้
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รายการที่ 1 เขตการเดินรถที่ 1 จํานวน 100 อัตรา จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 100,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 100,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
รายการที่ 2 เขตการเดินรถที่ 2 จํานวน 264 อัตรา จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 300,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
รายการที่ 3 เขตการเดินรถที่ 3 จํานวน 337 อัตรา จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 400,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 400,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
รายการที่ 4 เขตการเดินรถที่ 4 จํานวน 140 อัตรา จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 200,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 200,000- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
รายการที่ 5 เขตการเดินรถที่ 5 จํานวน 136 อัตรา จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 100,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 100,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
รายการที่ 6 เขตการเดินรถที่ 6 จํานวน 241 อัตรา จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 300,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
รายการที่ 7 เขตการเดินรถที่ 7 จํานวน 92 อัตรา จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 100,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 100,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
รายการที่ 8 เขตการเดินรถที่ 8 จํานวน 87 อัตรา จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 100,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 100,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้น
แลว จะตองยืน ยัน ราคาตอผูใ หบริก ารตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิกสร าคาที่ยืน ยัน จะตองตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบ ริก ารเสนอราคาทางอิ เล็ ก ทรอนิก ส และคา ใช จา ยในการเดิน ทางของผู ใ ห บริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ ........................... ตั้งแตเวลา
.............. น. เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบ
ตอไป
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(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงเว็บไซด www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซดข องผูใ หบริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส
5. หลักประกันซอง
ประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองรอยละ 5 ของวงเงินที่เสนอราคาในแตละ
รายการพร อ มกั บ การยื่ น ซองข อ เสนอด า นเทคนิ ค ตามเอกสารการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสเฉพาะรายการที่ตองการแตละรายการ ดังนี้
รายการที่ 1 เขตการเดินรถที่ 1 จํานวน 100 อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
3,600,000.-บาท
รายการที่ 2 เขตการเดินรถที่ 2 จํานวน 264 อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
9,504,000.-บาท
รายการที่ 3 เขตการเดินรถที่ 3 จํานวน 337 อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
12,132,000.-บาท
รายการที่ 4 เขตการเดินรถที่ 4 จํานวน 140 อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
5,040,000.-บาท
รายการที่ 5 เขตการเดินรถที่ 5 จํานวน 136 อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
4,896,000.-บาท
รายการที่ 6 เขตการเดินรถที่ 6 จํานวน 241 อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
8,676,000.-บาท
รายการที่ 7 เขตการเดินรถที่ 7 จํานวน 92
อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
3,312,000.-บาท
รายการที่ 8 เขตการเดินรถที่ 8 จํานวน 87
อัตรา หลั ก ประกั น ซองจํ า นวนเงิ น
3,132,000.-บาท
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสาร หรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5
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5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน ซองตามขอนี้ องคก ารจะคืน ใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน ภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวมในแตละรายการต่ําสุด
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไม
ถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวน
แตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการเทานั้น
6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอ
ราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือองคการมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอ
เท็จ จริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได องคการ มีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนข ององคก ารเปน สําคัญ และใหถือวา การตัด สิน ขององคก ารเปน เด็ด ขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกร องคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคก ารจะพิจ ารณายกเลิก การประกวดราคาจางด ว ยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
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และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อ
ไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ
หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางเล็กทรอ
นิกส วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ ประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปน ธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จ ะตัด รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัด เลือก
ดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางกับองคก าร
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากองคการ และตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวน
เงินไมนอยกวา รอยละ 10 ของราคาคาจางที่ประมูลไดในแตละรายการ ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสาร หรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
7.3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกัน ตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.5 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมดี อกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีค่ ูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางขอ 7 เปนไปตามรางสัญญาแนบ
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

13
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา และอื่น ๆ
9.1 เมื่อองคการ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสน ทางที่มีเรือไทยเดิน อยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจ ะไดรับอนุญ าตจากสํานัก งานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชานั้นกอนบรรทุกของลง
เรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3)ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
9.2 ผูประสงคเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอองคการแลวจะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.5 (4) (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวน รอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
9.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบขององคการ
กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการเสนอ
ราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
9.4 องคการสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันหรือคูสัญญา
ไมยื่นคําขอหลัก ประกัน คืน ภายใน 5 ป นับแตวันที่องคก ารไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทํา
สัญญาหรือขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละ
สิทธิ์ในหลักประกันและแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ
9.5 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา และ
เอกสารอื่น ๆ ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)
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9.6 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมคัดเลือกขอเสนอใด หรือจะยกเลิกโครงการใดที่ยังมิไดลง
นามในสัญญาไดทุกเมื่อ และองคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทําสัญญาจางกับผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผู
ชนะการประกวดราคาไดทุกเมื่อ โดยผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูชนะการประกวดราคาไมมีสิทธิฟองรองเรียก
คาเสียหายใดๆ จากองคการ
10. ปญหาการขัดแยงหรือการตีความ
ในกรณีที่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่โตแยงในประกาศประกวด
ราคา หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอื่นใดก็ตาม ซึ่งมีความจําเปนตองวินิจฉัยตัดสิน เพื่อใหการ
ประกวดราคาครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคการสงวนสิทธิที่จะเปนผู
ตีความ และวินิจฉัยขอขัดแยง ซึ่งใหถือเปนอันเด็ดขาดและถึงที่สุด
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
............./................/...............
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