ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 01/2559
เรื่อง ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณอูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม
เขตการเดินรถที่ 8 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภั ย บริเ วณ
อู ห มอชิ ต 2 และอู ส วนสยาม เขตการเดิ นรถที่ 8 จํานวน 19 อั ต รา ด วยวิ ธีการทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 177,000.- บาท
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 ผู  ป ระส งค จ ะเส นอราคาต อ งเป น ผู  ร ั บ จ า งงานที ่ ป ระกวดร าคาจ า ง ด ว ยวิ ธ ี ก ารทาง
อิ เ ล็ กทรอนิ กส
1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท ี่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผู ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.6 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
1.7 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
1.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่ นเอกสารการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในวัน ที่ 21 มกราคม
2559 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร องคการจะแจงผูเสนอราคาแตละ
รายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว ใน
วันที่ 25 มกราคม 2559
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา ชุดละ 300.- บาท
(สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 15 มกราคม 2559 ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30น. ถึงเวลา15.30น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด
www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go หรือสอบถามทางโทรศัพท 02-2460974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
(ลงชื่อ)
ปราณี ศุกระศร
(นางปราณี ศุกระศร)
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจั
้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
ในการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการประกาศประกวดราคาจางเหมารักษาความปลอดภัย หมอชิต 2 และอูสวนสยาม
เขตการเดินรถที่ 8
/หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 8 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 3,927,000.-บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 274,890.-บาท
ภาษีมูลคาเพิ่ม 4,201,890.-บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 15 ตุลาคม 2558 เปนเงิน 3,306,000.-บาท ราคาตอหนวย
14,500.-บาท (14,500 x19x12= 3,306,000) ภาษีมูลคาเพิ่ม 231,420.-บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
3,537,420.-บาท
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใชราคากลางที่เคยจางครั้งสุดทายภายในระยะเวลา 12 ป งบประมาณ
4.2 ตามสัญญาเลขที่ จ.32/2558 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นางรัชนี ตันติธรรมานันท
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 8
5.2 นายวินัย ประดิษฐสิน
หัวหนางานบริการ เขตการเดินรถที่ 8
5.3 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช
นิติกร 5 สํานักกฎหมาย
5.4 นางศิริวรรณ บัวทอง
เจาหนาที่พัสดุ 4 สํานักบริการและจัดซื้อ
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เอกสารประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 01/2559
การจางเหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณอูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่ 12 มกราคม 2559
…..................................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
เหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณอูหมอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8 จํานวน 19 อัตรา ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รูปแบบและรายการละเอียด (เอกสารแนบ 1,2)
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
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. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองเปนผูรับ จางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท ี่ไดรับผลของการสัง่ ใหนิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่นและ/หรือตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม
/2.4 ………………
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2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคา ไมเกินสามหมื่น คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีร ายชื่อ เปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิตบิ ุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัท จํากัดหรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนัง สือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผู
รวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีทผี่ ูรวม
คาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร ว มคาฝายใดเปนนิตบิ ุคคล
ใหยื่นเอกสารตามทีร่ ะบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง
นามพรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบคุ คลอื่นทําการแทน
/(3) หลักประกัน......................
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(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 ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนา
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 01/2559” ยื่นตอคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของ
สํานักงานรับซองประกวดราคา ณ.หองประชุม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียม
รวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูป ระสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจง ผู
ประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่ 25 มกราคม 2559
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอ นหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีก าร
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
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ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่ ไมผานการคัดเลื อ กเบื้องตน เพราะเหตุเ ปนผูเ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่
ไม ผ า นคุ ณ สมบั ติ อ าจอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ดั ง กลา วต อ ผู อํ า นวยการ ภายใน 3 วัน นั บ แต วั น ที่ ได รั บ แจ ง จาก
คณะกรรมการประกวดราคา 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 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูม ีสทิ ธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงือ่ นไขการซือ้ และการจางดวยวิธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่
ราคา 3,537,420.- บาท (สามลานหาแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่รอยยี่สิบบาทถวน)
(3) ราคาที่เ สนอจะตองเปนราคาที่ร วมภาษีมูล คาเพิ่ ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 7,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 7,000.- บาท
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
/(8) ผูมสี ิทธิ....................
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7

(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การให บ ริ ก ารเสนอราคาทางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส และค า ใชจ า ยในการเดิ นทางของผู ใ ห บ ริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ 29 มกราคม 2559 ตั้งแตเวลา 10.15
น. เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส
5. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยืน่ ซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
177,000.- บาท(หนึง่ แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใชอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่ง จายใหแกองคก าร โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน
ตามแบบหนังสือ ค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบือ้ งตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวยราคาต่ําสุด
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 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
/(1) .....................
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(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 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเ หตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
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
สัญ ญาจา งดัง ระบุ ไว ในข อ 1.5 กับ องค ก ารภายใน 7 วัน นับ ถัดจากวั นที่ไ ดรับ แจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวย
วิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิก ส ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทําสัญญา โดยใชหลัก ประกันอยางหนึ่ง อยางใด
ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
/7.3 หนังสือ..................
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

9

7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศที่มีอายุการค้ําประกัน ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุใน 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
คาปรับตามสัญญาจาง ขอ 7 จะทําการปรับเปนรายคนตอวันตอผลัด โดยจะหักจากคาจาง
ตามสัญญาจาง
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 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
องคการแลว 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 ผูมสี ิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบขององคการ
/กรณี........................
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กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
9.4 องคการสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา
ไมยื่นคําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญา
หรือขอ ตกลง หรือไดพนจากขอผูก พันแลว ใหถือ วาผูเสนอราคาหรือ ผูค้ําประกัน หรือคูสัญ ญาสละสิทธิใน
หลักประกันและแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ
9.5 องคการสงวนสิท ธิที่จะแกไขเพิ่ม เติม เงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา และ
เอกสารอื่นๆ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
วาจางเหมารักษาความปลอดภัยอูห มอชิต 2 และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
.....................................................................

1.ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
1.1 ความเปนมา
เขตการเดินรถที่ 8 มีความจําเปนตองจางเหมารักษาความปลอดภัย จํานวน 19 อัตรา บริเวณกลุม งาน
ปฏิบัติการเดินรถ 1,2 (อูหมอชิต 2) และบริเวณกลุม งานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อูสวนสยาม) ตอเนื่องอีก 1 ป
เนื่องจากมีพื้นที่และทรัพยสินที่ดูแลจํานวนมาก
1.2 วัตถุประสงค
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพยใน
บริเวณกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 ,2 และ 3 เขตการเดินรถที 8 โดยปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ชั่งโมงทุกวัน ตาม
แผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัยทัง้ อู แนบทายนี้บริเวณอูหมอชิต 2 และ อูสวนสยาม จํานวน 19 อัตรา
1.3 คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
1.3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3.2 ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม
เปนที่ไดรับผลของการสั่งการใหนิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
1.3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.3.4 ตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.3.6 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.3.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึง่ มีมลู คา ไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
1.3.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับ คัดเลือกใหเ ปนผูชนะการประกวดราคาและทําสัญญากับ
องคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับ-รายจายและยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่อ งหลักเกณฑและวิธีก ารจัดทํา และแสดงบัญชีร ายรับ-รายจายของโครงการที่บุคคลหรือ นิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑและ
วิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
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1.4 คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย
1.4.1 ตองเปนเพศชาย ที่มีอายุตั้งแต 25 ป ถึง 55 ปบริบรู ณ
1.4.2 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัยโดยตรง
1.4.4 ไมมีโรคประจําตัวที่มผี ลตอการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย
1.4.5 ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และทั่วไป
1.4.6 มีบัตรแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน หลักฐาน
การศึกษาและอื่น ๆ
1.4.7 ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูร บั จางกําหนด และติดชื่อปายแสดง ชื่อ-นามสกุล พรอมทัง้
หมายเลยประจําตัว ตลอดเวลาทีป่ ฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจงชื่อ-นามสกุล พรอมทั้งรูปถายใหผูวา
จางทราบลวงหนา
1.4.8 ผูร บั จางเปนผูจดั หาเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติหนาที่ของลูกจาง
ประกอบดวย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-สงสื่อสาร บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และสมุด
รายงานรวมทั้งติดตูจัดเก็บอุปกรณประจําตัวพนักงาน และอุปกรณบางอยางที่จําเปนตอการรักษาความ
ปลอดภัยดวย คาใชจายของผูรบั จางทัง้ สิ้น
1.5 กําหนดเวลาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย
1.5.1 บริเวณกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 และ2 อูหมอชิต อัตราวาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย
จํานวน 14 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่เปนผลัดติดตอกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
- ผลัด 1 ตั้งแตเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. จํานวน 4 อัตรา
- ผลัด 2 ตั้งแตเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุงขึ้น จํานวน 10 อัตรา
1.5.2 บริเวณกลุม งานปฏิบัติการเดินรถ 3 อูสวนสยาม อัตราวาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย
จํานวน 5 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัตหิ นาที่เปนผลัดติดตอกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
- ผลัด 1 ตั้งแตเวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. จํานวน 1 อัตรา
- ผลัด 2 ตั้งแตเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุงขึ้น จํานวน 4 อัตรา
1.6 เงื่อนไขการวาจาง
1.6.1 แจงรายชื่อพรอมประวัติลูกจางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันลงนามใน
สัญญา และหากมีการเปลี่ยนตัวลูกจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกครั้ง
1.6.2 ตองใหลกู จางรักษาความปลอดภัยรับมอบหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยกอนเวลา
ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางนอย 10 นาที เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรับ-สงหนาที่ โดยจะตองทําการจดแจงใน
สมุดรายงานประจําวัน
1.6.3 ตองปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอื่นใดในขณะปฏิบัตหิ นาที่
1.6.4 ตองตอกบัตรเขา-ออกทุกครัง้ เมือ่ มาปฏิบัติงาน พรอมทั้งลงชื่อทุกครั้ง โดยผูรบั จางเปนผูจ ดั หา
บัตรและลงใบลงชื่อในการปฏิบัติงาน
/1.6.5 ตอง.....................
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1.6.5 ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําสัง่ ของผูวาจางทีเ่ กี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
โดยเครงครัด
1.6.6 ตองปฏิบัติหนาที่ตรวจตราการนําทรัพยสินอื่นใดของผูวาจางหรือของพนักงานของผูวาจาง
หรือของบุคคลอื่นที่นําเขาออกในบริเวณที่รบั ผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน(ยี่สิบสี่ชั่วโมง)
1.6.7 การดูแลรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมบริเวณพื้นที่อทู ั้งหมด
1.6.8 ผูรับจางไมมีสิทธิจัดลูกจางคนหนึ่งคนใดเขาปฏิบัติงานเกินกวา 1 ผลัด กรณีผูรับจางเขา
ปฏิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ตอที่อูอื่น ในสัญญาที่ทํากับผูวาจาง หรือกรณีที่ลูกจาง
รักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่ไมครบจํานวน ในผลัดใด หรือขาดจํานวนไปในระหวางผลัด และผูรับจาง
ไมสงลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาทดแทน ผูวาจางจะไมชําระคาจางใหแกผูรับจางในผลัดที่ไดปฏิบัติงานเกิน
กวา 1 ผลัด หรือสงลูกจางรักษาความปลอดภัยไมครบจํานวนและผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับในอัตราคน
ละ......................บาทตอผลัด โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย
1.6.9 กรณีที่ผูวาจางเห็นวาลูกจางรัก ษาความปลอดภัยผูใดไมเหมาะสมดวยประการใดๆ ที่จ ะ
ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย เมื่อผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางตองนําลูกจางรักษาความ
ปลอดภัยคนใหมเขาเปลี่ยนทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจางรักษา
ความปลอดภัยคนที่ผูวาจางเห็นวาไมเ หมาะสมนั้นเขาปฏิบัติห นาที่อีก ตลอดอายุสัญ ญา ถาผูรับ จางไม
ดําเนินการเปลี่ยนตัวลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนําลูกจางรักษาความ
ปลอดภัยคนที่ผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาที่อีก ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายคนที่
ยังไมเปลี่ยนตัวคนละ ………….บาท (ตามอัตราคาจาง) ตอผลัดหรือปรับเปนรายคนรายครั้งที่นําลูกจางเขา
ปฏิบัติหนาที่อีก คนละครั้งละ …………บาทตอผลัด และผูรบั จางยินยอมใหผวู าจางหักเอาคาปรับจากคาจางตาม
สัญญาไดดวย
1.6.10 กรณีทผี่ ูรบั จางปฏิบัตผิ ิดสัญญาในขอ 1.6.8, 1.6.9 อยูเนืองๆ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
1.7 ระยะเวลาการดําเนินการ
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยมีกําหนดระยะ 1 ป
1.8 วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดหาการวาจางรักษาความปลอดภัยอูห มอชิตและอูส วนสยาม จํานวน 19 อัตราใน
อัตราคาจาง อัตราละ 15,515.-บาทตอเดือน ตลอดอายุสัญญา 1 ปรวมเปนเงิน 3,537,420.-บาท (สามลาน
หาแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่รอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 7,000 บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และ
การเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 7,000 บาท
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1.9 ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ
: นางศิริวรรณ บัวทอง
อีเมล แอดเดรส : sirivan@ bmta.co.th
โทรศัพท/โทรสาร : 02-2460974 โทรสาร 02-2465374
ที่อยูเจาของงาน/โครงการ กลุมงานจัดซือ้ สํานักบริการและจัดซื้อ
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน

ลงชื่อ

สังเวียน พยัฆวรรณ
ประธานกรรมการ
(นายสังเวียน พยัฆวรรณ)
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 8
ลงชื่อ
คํานูญ ปญญรัตน
กรรมการ
(นายคํานูญ ปญญรัตน)
หัวหนากลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 8
ลงชื่อ

สมศักดิ์ นาคะปกษิราช
กรรมการ
(นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช)
นิติกร 5 กลุมงานนิติกรรม สํานักกฎหมาย

ลงชื่อ

ศิริวรรณ บัวทอง
กรรมการ
(นางศิริวรรณ บัวทอง)
เจาหนาที่พสั ดุ 4 กลุมงานจัดซือ้ สํานักบริการและจัดซื้อ

ลงชื่อ

รัชนี ตันติธรรมานันท
(นางรัชนี ตันติธรรมานันท)

กรรมการและเลขานุการ
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
เขตการเดินรถที่ 8
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