
 
 
 
 
 

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่     03  /2558 

เรื่อง    ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยอูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม   เขตการเดินรถที่ 8 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

…………................... 
 

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

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

     ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน    166,000.-บาท      
       1.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้  
                     1.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับจางงานที่ประกวดราคาจาง  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

            1.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบญัชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนช่ือแลว หรอืไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรอืบคุคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่องคการ
บอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
          1.3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
                               1.4  ผูประสงคจะเสนอราคาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส   (e-Government Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
                               1.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรบัรายจายหรอื
แสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคญั     
   1.7  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชธีนาคาร   เวนแตการรับจายเงินแตละครัง้ซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
                 1.8  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ   
    1.9  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายช่ือเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ 
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      2.   วัน  เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร 

กําหนดย่ืนเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันที ่ 17 กุมภาพันธ 2558 

ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น.    ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  ณ  หองประชุมองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที ่  131  ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร   กําหนดเสนอราคาในวันที ่

25  กุมภาพันธ  2558   .ตั้งแตเวลา   10.30  น.   เปนตนไป                                         

        ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา  ชุดละ    300.- บาท 
(สามรอยบาทถวน)  ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  ไดที่  กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการและจัดซื้อ  ฝายบริหาร องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ    ชั้น 2 อาคารเลขที ่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร   ต้ังแตวันที ่   5  กุมภาพันธ  2558  
ถึงวันที่    10  กุมภาพันธ  2558   ในวันและเวลาทําการ  ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  ดูรายละเอียดไดที่
เว็บไซด www.bmta.co.th  หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท  0 2 246-0974   ในวันและเวลา
ราชการ  

 
                        ประกาศ   ณ   วันที่   5  กุมภาพันธ    2558 

 
                              ลงชื่อ          ปราณ ี ศุกระศร 
  

   (นางปราณี        ศุกระศร) 
กรรมการบริหารกิจการองคการ  รักษาการในตําแหนง 

  ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 

ฝายบริหาร  
สํานักบริการและจัดซื้อ 
กลุมงานจัดซื้อ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง 
1.ช่ือโครงการ ตอสัญญาวาจางเหมารกัษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่  8  อูหมอชิต และอูสวนสยาม 
2. หนวยงานเจาของโครงการ  เขตการเดินรถที ่ 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
3.วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จาํนวน   3,36,223.80  บาท  รวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใชงบประมาณจางเหมารกัษา 
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) ใชราคาที่เคยจางคร้ังหลังสดุภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสญัญาเลขที่  
จ.116/2556  ลงวันที ่4  ธันวาคม  2556 
6. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางองิ) 
6.1 นายไกรเลิศ  วิไลประภากร  หัวหนากลุมงานบรหิารงานทั่วไป 8 
6.2 นายเรวัต ิ ณัฐนิตยากร   รักษาการหัวหนางานบริการ เขต 8 
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่            /2558 
 การจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม  เขตการเดินรถที ่8 

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 ลงวันที่                                2558 

….................................. 
            องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมาการรักษา
ความปลอดภัย อูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม  เขตการเดินรถที่  8   จํานวน  19 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
                 1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
                1.1 รูปแบบและรายการละเอียด  (เอกสารหมายเลข 1,2))  
                1.2   แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                         1.3   หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
               1.4   แบบสัญญาจาง 

1.5  แบบหนังสือค้ําประกัน 
                     (1) หลักประกันซอง 
                     (2) หลักประกันสัญญา 
                1.6  บทนิยาม 
                    (1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
                   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                1.7 แบบบญัชีเอกสาร 
                    (1) บญัชีเอกสารสวนที่ 1 
                     (2) บญัชีเอกสารสวนที่ 2 
 2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
  2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส 

       2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได 
แจงเวียนชื่อแลว   หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
    2.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิ หรือความคุมกนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไมไมยอมขึ้นศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน  
 2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศกระกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
    2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรบัรายจายหรอืแสดง
บญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคญั   
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                         2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส   (e-Government Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต 
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
       2.7  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชธีนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืน
บาท คูสญัญาอาจรบัจายเปนเงินสดก็ได 
    2.8  ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ   
         2.9  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายช่ือเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งน้ีจากองคการ 
 
                   3. หลักฐานการเสนอราคา                               

       ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน  2 สวน คือ 
                      3.1 สวนที่ 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
        (1)  ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
     (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บญัชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง       
     (ข)  บรษิทัจํากัดหรือบรษิัทมหาชนจํากดั ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล 
หนังสอืบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบญัชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
         (2)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบคุคลที่มิใชนิตบิุคคลใหยื่นสําเนาบตัร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
                               (3)   ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูรวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
     (4)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)  
                             (5)   บญัชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(1) 
  3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
      (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยตองลงนามพรอม
ประทบัตรา (ถาม)ี  
             (2)   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทําการแทน 
                               (3)   หลักประกันซอง ตามขอ  5 
       (4)   แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                               (5)  เอกสารตามขอ 2.6  
                               (6)  บญัชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ   1.7 (2)   
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    4. การเสนอราคา 
                           4.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนีโ้ดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน   
                           4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด  ยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน  นบัแตวันยืนยันราคาสุดทาย  
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได        
              4.3  กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสญัญา แบบรปู และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    
              4.4  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนา
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ   โดยระบุไวที่หนาซองวา   “เอกสารประกวดราคาตามเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่................../2558 ”ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  ใน
วันที่....................................................ต้ังแตเวลา  09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  
ณ.หองประชุม  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขที ่131  ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
                    เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด  
             คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอม
ทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย
ลงทะเบยีนตอบรบั หรือวิธีอื่นใดที่มีหลกัฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว  ภายในวันที่..................................................... 
                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกสวา มีผู
ประสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา   และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  
 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ ผูอํานวยการ ภายใน 3 วันนับ
แตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด  
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ประสบ
ขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังพักกระบวนการ
เสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนิน
กระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา 
แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไม
แลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา 
 และกําหนดวัน เวลาและสถานที่   เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม    โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน
สถานที่น้ันทราบ  
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     คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา เพื่อให 
การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ  
                          4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
                            (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค  

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    จะตองเริ่มตนที่ราคา  
3,305,658.-บาท   (สามลานสามแสนหาพันหกรอยหาสิบแปดบาทถวน) 
                             (3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว 
ดวยแลว                                                                   
            (4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่กําหนด 
                              (5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
      (6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที ่LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า 
(Minimum Bid)  ไมนอยกวาครั้งละ  6,000.-บาท   จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ  และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆไป 
ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา  6,000.- บาท  จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 
            (7) หามผูผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยัน
ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาทีย่ืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
            (8)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา  ตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวัน
เสนอราคา   
                              (9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที.่......................................ตั้งแตเวลา.................น. 
เปนตนไป  ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานทีเ่สนอราคา (บก.005)  ใหทราบตอไป 
    (10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต  www.gprocurement.go.th   และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลอง
วิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   
     
                     5. หลักประกันซอง 
        ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน 
166,000.- บาท   (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน  ต้ังแตวันย่ืนซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้                                    
       5.1  เงินสด 
                    5.2  เช็คที่ธนาคารส่ังจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)                           
                        5.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา  180 วัน ตามแบบหนังสือ  
ค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)   
      5.4  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)  
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                 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย    
                 หลักประกันซองตามขอนี้องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได
พิจารณาในเบือ้งตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญา
หรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
             การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 
  6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
    6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวยราคาตํ่าสุด 
      6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง  
หรือไมครบถวน ตามขอ  3  หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง ตามขอ  4   แลว   
คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายน้ัน    เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง 
เพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระ 
สําคัญ   ทั้งน้ี เฉพาะในกรณทีีพ่ ิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ เทานั้น  
      6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณ ี  ดังตอไปนี้ 
         (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ขององคการ                                      
    (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น    
   6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
ประกวดราคา ฯ  หรือองคการมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได   องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม  หรือไมถูกตอง  
  6.5 องคการทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี  เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือ
วาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
องคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลือกหรอืไมก็ตาม หากมเีหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทาํการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
               ในกรณีที่ผู มีสิทธิเสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได  
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคา
สามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมี
สิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น           
      6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคาทีไ่ดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6  องคการ
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน  
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 7.  การทําสัญญาจาง 
                       ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจาง   กับองคการภายใน  7 วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากองคการ และจะตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ  5  
ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทําสัญญา  โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้      
                 7.1  เงินสด 
                    7.2  เช็คที่ธนาคารส่ังจายใหแกองคการ  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ  (แคชเชียรเช็ค)                           
                        7.3  หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศทีม่ีอายุการคํ้าประกนั  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน 
ขอ 1.5 (2)   
      7.4  หนังสือค้ําประกันของบริษทัเงินทุน หรอืบรษิัทเงินทุนหลักทรพัย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดงัระบุในขอ 1.5 (2) 
  7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญา
จางแลว 
          
  8. อัตราคาปรับ  
              คาปรับตามสัญญาจาง ขอ  7  จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด  โดยจะหักจากคาจางตามสัญญาจาง 
 
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ                
   9.1 เม่ือองคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน  7 วัน นับต้ังแต
วันที่ผูรับจางส่ัง หรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย 
เรืออื่นได 
   (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก กรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาต
เชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น  
                                 (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 
    9.2  ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอองคการแลว 
จะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ  4.5 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวน
รอยละ  2.5 ของวงเงินที่จัดหา และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ได  หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม            
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      9.3  ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ  7 องคการจะริบหลักประกันซอง   หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันท ีและ   
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบขององคการ        
                             กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการเสนอราคา
ยินยอมเล่ือนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน     
                            9.4   องคการสงวนสิทธ์ิการคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาไมย่ืนคําขอ
หลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือไดพนจากขอ
ผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาสละสิทธิในหลักประกันและแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแก
องคการ                                                                                                                 
                          9.5  องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือขอกําหนดในแบบสัญญา  และเอกสารอ่ืน ๆ ให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)                
                
 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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