ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางทีม่ ิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ จางเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 4 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1,2,3
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร 2,632,946.40 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
จํานวน 14 อัตรา ในอัตราคาจางคนละ 13,949.53 บาท เปนเงิน 2,343,521.04 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม
164,046.47 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,507,567.51 บาท
4. แหลงทีม่ าของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใชราคาที่เคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ.104/2558
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558
5. รายชื่อเจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นางอารดา อารีวโรดม
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 4
5.2 นายตันติกร จันทรโพธิ์
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 4
5.3 นายองอาจ เทียมอุทัย
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 4
5.4 นายเทียบ เขียวเข็ม
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 4
5.5 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช
นิติกร 5 กลุมงานนิตกิ รรม สํานักกฎหมาย
5.6 นางศิริวรรณ บัวทอง
เจาหนาที่พสั ดุ 4 กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
5.7 นายวิโรจน อํานวยกิจ
หัวหนากลุม งานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 4
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 13/2559
การจางเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559
…..................................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมา
การรักษาความปลอดภัย บริเวณอูคลองเตย และที่ทําการเขต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1,บริเวณอูสาธุประดิษฐ
กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 , บริเวณอูพระราม 9 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 4 ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รูปแบบและรายการละเอียด (เอกสารแนบ 1,2)
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงือ่ นไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาจาง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ตองเปนผูรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม
เปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ไมเปนผูม ผี ลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่นและ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
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2.4 ตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
/2.5 บุคคล..............

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จา งดว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Government Procurement : e-GP) ต อ งลงทะเบี ยนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.6 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเขาเปนคูส ัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครัง้ ซึง่
มีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้ งตนในการจางขององคการ
2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มรี ายชื่อเปนผูซอื้ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิตบิ ุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดั การ ผูมอี ํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ ดั การ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผู
รวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรว มคา และในกรณีทผี่ ูรว ม
คาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร ว มคาฝายใดเปนนิตบิ ุคคล
ใหยื่นเอกสารตามทีร่ ะบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1)
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3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง
นามพรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบคุ คลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูม ีสทิ ธิเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/2559” ยื่นตอคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันที.่ ........................................ ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกา
ของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ.หองประชุม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนน
วัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ ไม ผานการคั ดเลื อ กเบื้ อ งต น เพราะเหตุ เ ป นผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเ สนอราคาทีไ่ มผา น
คุณสมบัติอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ ผูอํานวยการ ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวด
ราคา 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 โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอน
ที่คา งอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยัง เหลื อ ก อ นจะสั่ ง พัก กระบวนการเสนอราคา แตตอ งสิ้ นสุ ด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะ
ไมแลวเสร็จ ไดโ ดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง ยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงให
ผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสทิ ธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงือ่ นไขการซือ้ และการจางดวยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่
ราคา 2,507,567.51 บาท (สองลา นหาแสนเจ็ดพันหารอยหกสิบเจ็ดบาทหาสิบเอ็ดสตางค) รวม
ภาษีมูล คาเพิ่ม
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่ วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแ ทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
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/(6) ผูม.ี ................

(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 5,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000.- บาท จาก
ราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเ สนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ .................................ตั้งแตเวลา
...............น. เปนตนไป ทั้งนีจ้ ะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบ
ตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอ
ราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส
5. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตอ งวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํา นวน
126,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใชอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุก ารค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียน
ชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
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5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิท ธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคาต่ําสุด
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง ตาม
ขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ เทานั้น
6.3 องคก ารสงวนสิท ธิไมพิจ ารณาราคาของผูเ สนอราคา โดยไมมีก ารผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผซู ื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่ นไข ที่กาํ หนดในเอกสารการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผเู สนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือ องค ก ารมีสิท ธิให ผูเ สนอราคาชี้แจงขอเท็จ จริง สภาพ ฐานะ หรื อ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิทจี่ ะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมสี ิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมสี ิทธิเสนอราคาเปนผูท ิ้งงาน ไมวาจะเปนผูม สี ิทธิเสนอราคาที่
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ไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็ าม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสจุ ริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอืน่ มาเสนอราคาแทน เปนตน
/ในกรณี.................

ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรบั การคัดเลือกเปนผูมสี ิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจาง ตามแบบ
สัญญาจางดังระบุ ไวในขอ 1.5 กับองคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรบั แจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอ ยกวารอยละ 5 ของราคาคาจางทีป่ ระกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกัน ตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. อัตราคาปรับ
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คาปรับตามสัญญาจาง ขอ 7 จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด โดยจะหักจากคาจาง
ตามสัญญาจาง
/9. ขอสงวนสิทธิ..............

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เมื่อองคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย เรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
9.2 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอองคการแลว จะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.5 (4) (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้ง งานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
9.3 ผูม สี ิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบขององคการ
9.4 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา และ
เอกสารอื่นๆ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
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ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซือ้ โทร. 0-2246-0974

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางทีม่ ิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ จางเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 4 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1,2,3
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร 2,632,946.40 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
จํานวน 14 อัตรา ในอัตราจางคนละ 13,949.53 บาท เปนเงิน 2,343,521.04 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม
164,046.47 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น เปนเงิน 2,507,567.51 บาท
4. แหลงทีม่ าของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใชราคาที่เคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ.104/2558
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558
5. รายชื่อเจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นางอารดา อารีวโรดม
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 4
5.2 นายตันติกร จันทรโพธิ์
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 4
5.3 นายองอาจ เทียมอุทัย
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 4
5.4 นายเทียบ เขียวเข็ม
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 4
5.5 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช
นิตกิ ร 5 กลุมงานนิตกิ รรม สํานักกฎหมาย
5.6 นางศิริวรรณ บัวทอง
เจาหนาที่พสั ดุ 4 กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
5.7 นายวิโรจน อํานวยกิจ
หัวหนากลุม งานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 4
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