ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 03 /2558
เรื่อง ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยอูห มอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย
อูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8 จํานวน 19 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. อูหมอชิต 2 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 18,28 จํานวน 14 อัตรา
2. อูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 38
จํานวน 5 อัตรา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 166,000.-บาท
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตอ งมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับ จางงานที่ป ระกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.2 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท ี่ไดรบั ผลของการสั่งใหนิติบ ุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูท ี่องคการ
บอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
1.3. ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไ ดรับ เอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย อมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิท ธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่น หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.5 บุคคลหรือนิติบ ุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บ ไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูใ นฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับ จายเงินแตละครัง้ ซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาท คูสญ
ั ญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
1.8 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
1.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท ี่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
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2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558
ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร กําหนดเสนอราคาในวันที่
25 กุมภาพันธ 2558 .ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา ชุดละ 300.- บาท
(สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558
ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 ในวันและเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดไดท ี่
เว็บ ไซด www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0 2 246-0974 ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2558
ลงชื่อ

ปราณี ศุกระศร

(นางปราณี
ศุกระศร)
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ

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

3

ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ไดรับ จัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ ตอสัญ ญาวาจางเหมารักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 8 อูห มอชิต และอูสวนสยาม
2. หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 8 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
3.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 3,36,223.80 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใชงบประมาณจางเหมารักษา
ความปลอดภัย ประจําป 2558
4. วันที่กําหนดราคากลาง (อางอิง) 29 กันยายน 2557
ราคา/หนวย 13,550.-บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (13,550 x 19 x 12 = 3,305,658.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
5.แหลงที่มาของราคากลาง (อางอิง) ใชราคาที่เคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่
จ.116/2556 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกาํ หนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
6.1 นายไกรเลิศ วิไลประภากร หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 8
6.2 นายเรวัติ ณัฐนิตยากร รักษาการหัวหนางานบริการ เขต 8
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/2558
การจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
2558
…..................................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีค วามประสงคจะประกวดราคาจางเหมาการรักษา
ความปลอดภัย อูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8 จํานวน 19 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รูป แบบและรายการละเอียด (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 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับ จางงานที่ป ระกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับ ผลของการสั่งใหนิติบ ุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมไมย อมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูใหบ ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศกระกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญ ญาตองไมอยูใ นฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
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2.6 บุคคลหรือนิติบ ุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับ หนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเ กินสามหมื่น
บาท คูสญ
ั ญาอาจรับ จายเปนเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป ระสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตอ งมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผปู ระสงคเสนอราคาเปนนิติบ ุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษทั จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัด การ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มใิ ชนิตบิ ุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ ปน
หุนสวน พรอมทั้งรับ รองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูรวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญ ชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญ ชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท ี่ผูประสงคจะเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(5) เอกสารตามขอ 2.6
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
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4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนโี้ ดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด ยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิท ธิเสนอราคาตองรับ ผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
4.3 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูป ระสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนา
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคาตามเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่................../2558 ”ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ใน
วันที่....................................................ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา
ณ.หองประชุม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณ สมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูป ระสงคจะ
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับ ผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอม
ทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูป ระสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับ ทราบแลว ภายในวันที่.....................................................
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกสวา มีผู
ประสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูป ระสงคจะเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิท ธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูป ระสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท ิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัด เลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ ผู
เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับ ผูใหบริการตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูป ระสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัด ขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติอาจอุท ธรณคําสั่งดังกลาวตอ ผูอํานวยการ ภายใน 3 วันนับ
แตวันที่ไดรับ แจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ประสบ
ขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการ
เสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิท ธิเ สนอราคาพบปะ หรือติดตอสื่อสารกับ บุค คลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนิน
กระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไม
แลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิท ธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใ น
สถานที่นั้นทราบ
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คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา เพื่อให
การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.5 ผูป ระสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิท ธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบ ัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ราคา
3,305,658.-บาท (สามลานสามแสนหาพันหกรอยหาสิบแปดบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่ วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว
ดวยแลว
(4) ผูมีสิท ธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิท ธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 6,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆไป
ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูผ ูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยัน
ราคาตอผูใหบ ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาทีย่ ืนยันจะตองตรงกับ ราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิท ธิเสนอราคาที่ไ ดรับ คั ดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรั บ ผิดชอบคาใชจา ยในการใหบ ริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบ ริการตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหท ราบในวัน
เสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่.......................................ตั้งแตเวลา.................น.
เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานทีเ่ สนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผูใหบ ริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แ สดงไวในเว็บ ไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิท ธิเสนอราคาตองทําการทดลอง
วิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
5. หลักประกันซอง
ผู ป ระสงค จะเสนอราคาต อ งวางหลั ก ประกั น ซองพร อ มกั บ การยื่ นซองข อเสนอด า นเทคนิ ค จํ า นวน
166,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสัง่ จายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ท ี่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน ตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัท เงินทุน หรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพ ย ที่ไดรับ อนุญ าตใหป ระกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแ จงเวียนชื่อใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
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5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ ถัด จากวันที่ได
พิจารณาในเบือ้ งตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิท ธิเสนอราคารายที่คัด เลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดท ําสัญ ญา
หรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพ นจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวยราคาต่ําสุด
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง ตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิด หลง
เพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระ
สําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีทพี่ ิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ องคการ เทานั้น
6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ประกวดราคา ฯ หรือองคการมีสิท ธิใหผูเสนอราคาชี้แ จงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ ผูเสนอ
ราคาได องคการมีสิท ธิท ี่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีค วามเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิท ี่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพ ิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือ
วาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิท ธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
องคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท ิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรบั การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท ่เี ชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบ ุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ ผู มีสิ ท ธิ เ สนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได ว า ไม อ าจดํ าเนิ นงานตามสั ญ ญาได
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผมู ีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูมีสิท ธิเสนอราคา
สามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเ ปนที่รับ ฟงได องคการมี
สิทธิท ี่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ท ี่ป รากฏข อเท็ จจริ ง ภายหลัง จากการประกวดราคาจา งด ว ยวิ ธี การทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส ว าผู
ประสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิท ธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูม ีสิท ธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูม ีสิท ธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิท ธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการ
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูม ีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท ิ้งงาน
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7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจาง กับองคการภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับ แจงจากองคการ และจะตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ 5
ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทําสัญ ญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศทีม่ อี ายุการค้ําประกัน ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.5 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรบั อนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับ ถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญา
จางแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจาง ขอ 7 จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด โดยจะหักจากคาจางตามสัญญาจาง
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เมื่อองคการ ไดคัด เลือกผูมีสิท ธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับ จาง และไดตกลงจางตามการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับ จางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบ ัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน นับ ตั้งแต
วันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบ รรทุกโดย
เรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับ อนุญาตจาก กรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับ อนุญ าต
เชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบ รรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับ จางจะตองรับ ผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
9.2 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอองคการแลว
จะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับ การคัด เลือกใหเ ปนผูมีสิท ธิเ สนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.5 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น องคการจะริบหลักประกัน ซองจํานวน
รอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ได หากมีพ ฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
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9.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบ หลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสีย หายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบขององคการ
กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการเสนอราคา
ยินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสีย หายใด ๆ ทั้งสิ้น
9.4 องคการสงวนสิท ธิ์การคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาไมยื่นคําขอ
หลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือไดพ นจากขอ
ผูกพันแลว ใหถือวาผูเ สนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละสิทธิในหลักประกันและแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแก
องคการ
9.5 องคการสงวนสิท ธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา และเอกสารอื่น ๆ ให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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