ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 10 /2559
เรื่อง ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 2 และ 3
อูรังสิต เขตการเดินรถที่ 1
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
……………………..
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภัย กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อูรังสิต เขตการเดินรถที่ 1 จํานวน 12 อัตรา ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
ผูประสงคเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 122,500.-บาท (หนึ่งแสนสองหมืน่
สองพันหารอยบาทถวน)
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ทางอิเล็กทรอนิกส

1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการ

1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
และหรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซดขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.6 บุค คลหรือนิติบุค คลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูใ นฐานะเปนผูไมแสดงบัญ ชี
รายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
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องคการ

1.8 ผูประสงคเสนอราคาจะตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ

1.9 ผูประสงคเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ

2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 21
กันยายน 2559 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา
ณ ห องประชุ ม องคก ารขนสง มวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒ นธรรม เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร กําหนดเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา
ชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
ฝายบริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559 ในวันและเวลาทําการ
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด www.bmta.co.th. หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0 2246 0974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2559
ลงชื่อ สุริยะ สาเอีย่ ม
(นายสุริยะ สาเอี่ยม)
รองผูอํานวยการฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการ รักษาการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 10 /2559
การจางเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 2 และ 3 อูรังสิต เขตการเดินรถที่ 1
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่ 7 กันยายน 2559
............................................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคา
จางเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อูรังสิต เขตการเดินรถที่ 1 จํานวน
12 คน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้
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) ผูประสงคเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัต.ิ ..
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-42. คุณสมบัตขิ องผูเ สนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.5 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเขาเปนคูส ัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.6 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเขาเปนคูส ัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลู คา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคณ
ุ สมบัติเบื้องตนในการจางของ
องคการ
2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
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-53. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง การจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีร ายชื่อหุน สว นผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูก ตอง
(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 โดยตอง
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปด อากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(5) เอกสารตามขอ 2.5
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
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4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาจ าง ดว ยวิ ธีก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส นี้ และหนั งสือ แสดงเงื่ อนไขการซื้ อการจ างดว 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
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่...10./2559” ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่.........21 กันยายน 2559....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 หรือวิธีอื่นใดที่มี
หลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่ 22 กันยายน 2559
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 รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู
ใหบริการ...
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-7ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 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 และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป
จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตอง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอ
ราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดย
จะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.5 ผูประสงคเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่
ราคา 2,446,020.-บาท (สองลานสีแ่ สนสี่หมื่นหกพันยี่สิบบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดว ยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคา และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอ ยกวาครั้งละ 4,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000.-บาท จากราคา
ครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูม.ี ..
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-8(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้น
แลวจะตองยืนยันราคาตอผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยนื ยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแตเวลา
10.30 น. เปนตนไป ทัง้ นี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานทีเ่ สนอราคา (บก.005) ใหทราบ
ตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงเว็บไซด www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธกี ารเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซดของผูใ หบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดาน
เทคนิค จํานวน 122,500.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน ) โดยหลักประกันซองจะตอง
มีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสาร หรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5
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. หลักเกณฑ...
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ราคาต่ําสุด

-96. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวย

6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไม
ถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวน
แตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจาง
ดว ยวิธี ก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส ในส ว นที่มิ ใ ชสาระสําคั ญ ทั้ง นี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจ ารณาเห็น วา จะเป น
ประโยชนตอองคการเทานั้น
6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอ
ราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือองคการมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอ
เท็จ จริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได องคการ มีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทาํ สัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมคี วามเหมาะสม 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 และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ หากคํา
ชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้
6.6 ในกรณี...
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-106.6 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 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไว
ในขณะวันทําสัญญา 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 จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด โดยจะหักจากคาจาง
ตามสัญญาจาง

9. ขอสงวนสิทธิ/์ ....
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-119. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา และอื่น ๆ
9.1 เมื่อองคการ ไดคดั เลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผรู ับจางสั่ง 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 องคการ...
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-129.5 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาและ
เอกสารอื่น ๆ ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
วาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยอูรังสิต เขตการเดินรถที่ 1
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
...........................................
1. ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
1.1 ความเปนมา เขตการเดินรถที่ 1 มีความจําเปนตองจางเหมาการรักษาความปลอดภัย จํานวน
12 อัตรา ในอูรังสิต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2,3 ตอเนือ่ งอีก 1 ป เนื่องจากสัญญาเดิมสิ้นสุด บริเวณ
อูรังสิตมีพื้นที่และทรัพยสินที่ดูแลเปนจํานวนมาก
1.2 วัตถุประสงค
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย
ในบริเวณอูรังสิต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2, 3 เขตการเดินรถที่ 1 โดยปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ชั่วโมงทุก
วัน ตามแผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัยบริเวณอูรังสิต จํานวน 12 อัตรา แนบทายดังนี้
1.2.1 ผลัดที่ 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน 4 อัตรา
1.2.2 ผลัดที่ 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุง ขึ้น จํานวน 8 อัตรา
1.3 คุณสมบัตขิ องผูประสงคจะเสนอราคา
1.3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
1.3.2 ตองไมเปนผูท่ถี ูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
1.3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
1.3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement System : e – GP ) ตองลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.3.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
ทั้งนี้...
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-21.3.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มรี ายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนีจ้ ากองคการ
1.4 คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย
1.4.1 ตองเปนเพศชาย ที่มีอายุตั้งแต 25 ป ถึง 55 ปบริบูรณ
1.4.2 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัยโดยตรง
1.4.4 ไมมีโรคประจําตัวที่มีผลตอการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย
1.4.5 ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และทัว่ ไป โดยตองมีหลักฐานการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.4.6 ไมเปนบุคคลที่ตองโทษ หรือถูกจองจําหรือเปนบุคคลลมละลาย
1.4.7 ไมเลนการพนัน และเสพยาเสพติดทุกชนิด
1.4.8 มีบตั รแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน
หลักฐานการศึกษาและอื่น ๆ
1.4.9 ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด และติดปายชื่อแสดง ชื่อ-นามสกุล
พรอมทั้งหมายเลขประจําตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจงชื่อ-นามสกุล พรอมทั้ง
รูปถายใหผูวาจางทราบลวงหนา
1.4.10 ผูรับจางเปนผูจดั หาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติหนาทีข่ องลูกจาง
ประกอบดวย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-สงสื่อสาร บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และ
สมุดรายงานรวมทั้งติดตั้งจัดตูเก็บอุปกรณประจําตัวพนักงาน และอุปกรณบางอยางที่จําเปนตอการรักษา
ความปลอดภัยดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
1.5 กําหนดเวลาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย
บริเวณอูร ังสิต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2,3 วาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย
จํานวน 12 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่เปนผลัดติดตอกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
- ผลัดที่ 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน 4 อัตรา
- ผลัดที่ 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุงขึ้น จํานวน 8 อัตรา
1.6 เงื่อนไขการวาจาง
1.6.1 แจงรายชื่อพรอมประวัติลูกจางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับแตวันลงนาม
ในสัญญา และหากมีการเปลี่ยนตัวลูกจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกครั้ง
1.6.2 ตองให...
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-31.6.2 ตองใหลูกจางรักษาความปลอดภัยรับมอบหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
กอนเวลาปฏิบัติหนาที่อยางนอย 10 นาที เพื่อเตรียมความพรอมในการรับ-สงหนาที่ และหากถึงกําหนดเวลา
ผลัดเปลี่ยนหนาที่ในผลัดใด หากคูใ หมไมมาทําการรับมอบหนาที่ตอจากคูผลัดเดิมภายในกําหนดเวลา 30
นาทีโดยคูผลัดเดิมที่ปฏิบัติหนาที่อยูจ ะทําการปฏิบัติหนาทีต่ ออีกไมเกิน 30 นาที จนกวาคูผลัดใหมจะมาทํา
การรับหนาทีต่ อจากคูผลัดเดิม หากเกินกําหนดเวลาดังกลาวถือวาขาดงาน
1.6.3 ตองปฏิบัติหนาทีต่ ลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอื่นใดในขณะ
ปฏิบัติหนาที่
1.6.4 ตองตอกบัตรเขา-ออกทุกครั้งเมื่อมาปฏิบัติงาน พรอมทั้งลงชื่อทุกครั้ง โดยผูรับจาง
เปนผูจัดหาบัตรและใบลงชื่อในการปฏิบัติงานดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
1.6.5 ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของผูวาจางที่เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย โดยเครงครัด
1.6.6 ตองปฏิบัติหนาที่ตรวจตราการนําทรัพยสนิ อื่นใดของผูวาจางหรือของพนักงานของ
ผูวาจางหรือของบุคคลอื่นที่นําเขาออกในบริเวณทีร่ ับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
1.6.7 การดูแลรักษาความปลอดภัยครอบคลุมบริเวณพื้นทีอ่ ูทั้งหมด
1.6.8 ผูรับจางไมมีสิทธิ์จัดลูกจางคนหนึง่ คนใดเขาปฏิบัตงิ านเกินกวา 1 ผลัด กรณีผูรับจาง
เขาปฏิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดใหลกู จางไปปฏิบัติหนาที่ตอที่อูอื่นในสัญญาที่ทาํ กับผูวาจาง หรือกรณี
ที่ลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่ไมครบจํานวนในผลัดใด หรือขาดจํานวนไปในระหวางผลัด
และผูรับจางไมสงลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาทดแทน ผูวาจางจะไมชําระคาจางใหแกผูรับจางในผลัดที่
ไดปฏิบัติงานเกินกวา 1 ผลัด หรือสงลูกจางรักษาความปลอดภัยไมครบจํานวนและผูรับจางยินยอมใหผวู าจาง
ปรับในอัตราคนละ..............บาทตอผลัด โดยผูร ับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย
1.6.9 กรณีผวู าจางเห็นวาลูกจางรักษาความปลอดภัยผูใดไมเหมาะสมดวยประการใด ๆ
ที่จะปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย เมื่อผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางตองนําลูกจางรักษา
ความปลอดภัยคนใหมเขาเปลี่ยนทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจาง
รักษาความปลอดภัยคนที่ผวู าจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาที่อีกตลอดอายุสัญญา ถาผูรับจางไม
ดําเนินการเปลี่ยนตัวลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนําลูกจางรักษาความปลอดภัย
คนที่ผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาที่อีก ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปน รายคนที่ยัง
ไมเปลี่ยนตัวคนละ 500.- บาทตอผลัด หรือปรับเปนรายคนรายครั้งที่นําลูกจางเขาปฏิบัติหนาที่อีก คนละ
ครั้งละ 500.- บาทตอผลัด และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย
1.6.10 กรณี...
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สัญญาได

1.6.10 กรณีที่ผรู บั จางปฏิบัติผิดสัญญาในขอ 1.6.8, 1.6.9 อยูเนือง ๆ ผูว าจางมีสิทธิ์บอกเลิก

1.7 ระยะเวลาการดําเนินการ
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป
1.8 วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการวาจางเหมารักษาความปลอดภัยอูร ังสิต เขตการเดินรถที่ 1 จํานวน 12 อัตรา
ราคาคาจางคนละ 16,986.25 บาท/เดือน รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมเปนเงิน 2,446,020.- บาท (สองลานสี่แสนสี่หมื่นหกพันยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่าํ
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 4,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาและการเสนอลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000.- บาท
1.9 ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ
อีเมล แอดเดรส kyarat@bmta.co.th
โทรศัพท/โทรสาร 02-246-0974 โทรสาร 02-246-5374
ที่อยูเจาของ/โครงการ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปนลายลักษณ
อักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน
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คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย
1. ตองเปนเพศชายที่มีอายุ ตั้งแต 25 ป ไมเกินอายุ 55 ปบริบูรณ
2. สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยตองมีบัตรหรือเอกสารแสดงที่สามารถทําการ
ตรวจสอบได เชน บัตรประชาชน ทะเบียนบาน และหลักฐานการศึกษา
3. มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัยโดยตรง
4. ไมมีโรคประจําตัวที่มีผลตอการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย
5. ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และทัว่ ไป
6. มีบตั รแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน หลักฐานการศึกษาอื่น ๆ
7. ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด และติดปายชื่อแสดง ชื่อ-นามสกุล พรอมทั้งหมายเลข
ประจําตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจงชื่อ-นามสกุล พรอมทั้งรูปถายใหผูวาจาง
ทราบลวงหนา
8. ผูรับจางเปนผูจดั หาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณในการปฏิบัติหนาทีข่ องลูกจางประกอบดวย กระบอง
ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-สงสื่อสาร บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และสมุดรายงานรวมทั้ง
ติดตั้งจัดตูเก็บอุปกรณประจําตัวพนักงาน และอุปกรณบางอยางที่จําเปนตอการรักษา ความปลอดภัย
ดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
...........................................................
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