ฒ ฺพ ุใ ^
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปชเทฐ)
เลขที่ 0 3 .^ ./^.^?.!*การจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์จำนวน ©๑ อัตรา ครั้งที่ ๒
ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
ลงวับที่ |ฐ0 มิถุนายน ๒๕๖๕
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การ,' มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ อัตรา ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปปเทฐ)
ณ โดยมีฃ้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑.

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาบ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรใบระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซี่งถูกระบุขื่อไวในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที'ผู้ทิ้งงาบเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้!ต้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆจะ
ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาชองผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานชองผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที,ไมไต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวีในเอกสารเชิญซวน
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(?๒(ะ!:เาวท!0 (วิ๐ เ/6โก๓ รท1: ?ทว(ะนX6เาก6ท'!;: 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนึ๊
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที,มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางซองผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิไดถือสัญชาติไทย พร้อมทั้ง-รับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยืนข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกับในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาบัตรประซาซนซองผู้มีอำนาจ
(๔.๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนพานิซย์
(๔.๓) ภพ.๒0
(๔.๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบกรมบัญชีกลาง (6-6?)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ?อ? ค 16 (?0เ1ลช๒ อ๐๐นทา6ท1:
เฯวโ'ทาลบั
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม,ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ ?อ? ค ๒ (?๐โ1:ล1ว๒ อ๐๐น๓ 6ท* 1=๐X๓ ล0

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนซองผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หาก
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๒.๑) ข้อ ๔.๑ คุณ ลักษณะเฉพาะการว่าจ้างพยาบาล รายละเอียดตาม ข้อ
๔.๑.๑ - ๔.๑.©๑
(๒.๒) ข้อ ๔.๒ คุณ ลักษณะเฉพาะการว่าจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ราย
ละเอียดตาม ข้อ ๔.๒.๑ - ๔.๒.๙
(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจซนาดกลางและขนาดย่อม (รเฟ?ร)
(ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ?อ? ค (6 (?๐เ1ลเว๒ อ๐๐น๓ 6ท1:
?๐[•ทาลบั
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ ? อ? ค ๒ (?๐|1:31ว16 อ๐๐น๓ 6ท!: ?๐เาากลI)

๔. การเสนอราคา

๔11.

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม'มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ เ^อเ^ เฯ[.ธ (?0โ1:ล1ว16 □ ๐โ:นทารท'!: โทาล!:)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นฃ็่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไวแล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม'น้อยกว่า ๑๒(ว วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม'เกิน ๓๖๔ วัน นับกัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที,ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การ ให้เริ่มทำงาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขใบ
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท เ3! ^ ค ๒ (^(วโเลเว๒ อ0๐-1๓ 6ท* โะ๐โทาล-!:) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร เ3^ ค ๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บ[ว๒ลป) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก'องค์การผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๔
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ฑิ้งงาน

เว้นแต่องค์การจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้!เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้[ห้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การ
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว่ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องค์กษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์
.ฐเวเาวบนโ6๓ 6ท!ฐ0.1:1า
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที,ผลิตภายในประเทศ
โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิใบการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การ จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม'ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม'ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม'ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่องค์การกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม'มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๔.๔ องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดัง
ต่อไปนี้
(๑) ไม'ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด
ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
(๒) ไม'กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที'กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที'เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสืยเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม'ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
(ะ.๖ องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไต้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม'พิจารณาจัดจ้างเลยก็ไต้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราขการ
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใข้จ่าย หรือค่าเลืยหายใดๆ
มิไต้รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกหรือไม'ก็ตาม หากมีเหตุที่เซึ่อถือไต้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไต้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์
การ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อไต้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไห้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับพิงไต้ องค์การ มีสิทธิที่จะไม'รับข้อเสนอหรือไม1
รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวไม'มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์
การ
๕.๓) ก่อนลงนามในสัญญาองค์การ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไต้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม
กัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รเ\^5 เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น,ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดชี้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ รเฬเะร ตังกล่าว โดยจัดเรียง
ลำตับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รเฬเะร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่เาสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ
๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมต้าที่จะไต้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ 5เป1?ร
๕.๙

หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใซ่ผู้ประกอบการ 5IV!?ร แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิไต้ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดชี้อหรือจัด .
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตังกล่าว
ผู้ยื่บข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะไต้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง

เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที,ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที,จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖.

การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การ ภายใน ๗ วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ชองราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะ
ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก'องค์การ โดยเป็นเช็คลงวันที,ที่ทำสัญญา หรือก่อน
หน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ไข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วันนับกัดจากวันที่ผู้ขนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งองค์การ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดย
ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน ตุลาคม

๒๔๖๔
งวดที่ ๒ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๔๖๔
งวดที่ ๓ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน ธันวาคม

๒๔๖๔
งวดที่ ๔ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑
อัตรา สำนักงาใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน มกราคม

๒๔๖๖
งวดที่ ๔ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที, ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าทีเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖
งวดที่ ๖ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน มีนาคม

๒๔๖๖
งวดที, ๗ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที, ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน เมษายน

๒๔๖๖
งวดที่ ๘ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าที,เทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๔๖๖
งวดที่ ๙ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที, ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าที,เทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน มิถุนายน

๒๔๖๖
งวดที่ ๑๐ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน
กรกฎาคม ๒๔๖๖
งวดที่ ๑๑ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑ อัตรา
สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน สิงหาคม

๒๔๖๖
งวดสุดท้าย เมื่อผุ้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร้จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และองค์การได้ตรวจรับมอบงานจ้าง

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที,ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากองค์การ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ องค์การได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒(ะ๖๖ แล้วเท่านั้น
๙.๒ เมื่อองค์การได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าทำ ภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิซยนาวี
๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกำหนดดังระบุไว้โนข้อ ๗ องค์การจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๙.๔ องค์การสงวนสิทธื้ที่จะแก่ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็บของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๙.๕ ในกรณีที,เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก
ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๙.๖ องค์การ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที,ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากองค์การไม่ได้
(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้โนการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก'องค์การ หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซี่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
องค์การ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม'ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับองค์การ ไว้ชั่วคราว
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
|ฐ 0 มิถุนายน ๒๔๖๔

ฒ ฬ เ^
ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ อัตรา ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเฟ0แทฐ)
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการ
แพทย์ จำนวน ๑๑ อัตรา ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเฟปเทฐ) ราคากลางของงานจ้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๒๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม'เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม'เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม'ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๔. ไม'เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทั้งงาบของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานใบกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบีติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม'เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก'องค์
การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม'เป็นผู้ได้รับเอกลิทธื้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม'ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทฮึ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (^๒๗โ0ท!บ
(วิ0 ^6๓ ทา6ท1: ๐บน!'6 กา6ทI : 6 - (วิ!3) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์Iหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถีงก้อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ท/พท/.เวทก'!:ล.๐๐.ชา หรือ ท/ท/ท/.ฐเวทว๐น!'6 ทาอก!5๐.'ชา หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๖ ๐๙๗๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

เ00

มิถุนายน ห.ศ. ๒๔๖๔
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'

(นายวิโรจน์ แหวนทองคำ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ 6-6? ได้ตั้งแต่วันที่ฃอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างพยาบาล
และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์
๑. ความเป็นมา
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจ้าง
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๔๔๙ หมวด ๗ 'ความปลอดภัยอาขีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บัญญัติไว้
ดังนี้
ข้อ ๔๖ ให้น ายจ้า งจัด ให้ม ีก ารตรวจสุข ภาพของลูก จ้า ง และส่ง ผลการตรวจดัง กล่า วแก,
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เว้นแต่ คณะกรรมการ
จะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๔๗ ในกรณีท ี่ล ูก จ้า งได้ร ับ อัน ตรายแก'กายหรือ ป่ว ยเจ็บ ในระหว่างการทำงานหรือ ใน
สถานที่ที่ลูกจ้าง,ทำงาน ให้นายจ้างจัดให้มีการปฐมพยาบาลหรือส่งสถานพยาบาลโดยไม่ซักข้า

๒. วัตลุประสงค์
๒.๑ เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษา ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ■ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับห้อง
แล็บ ภายใค้การควบคุมขอ.งแพทย์
๒.๒ เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพงานการแพทย์ วิน ิจฉัยและบำบัดรักษาพนักงานเขตการเดิน รถที่
๑ - ๘, สำนักงานใหญ่และครอบครัวพนักงานที่มีอาการเจ็บป่วย ภายใต้การควบคุมของแพทย์สภา
๒.๓ เพื่อวางแผน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลทางการพยาบาล
๒.๔ เพื่อดิกษ'าวิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงานเขตการ
เดินรถที่ ๑ - ๘, สำนักงานใหญ่ และครอบครัวพนักงานที่มีอาการเจ็บป่วย

๓. ขอบเขตของงาน

๓.๑ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๐ คน ปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖,
๗, ๘ เขตละ ๑ คน สำนักงานใหญ่ ๒ คน ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ยกเว้น วัน หยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกำหนด
๓.๒ เจ้า หน้า ที,เทคนิค การแพทย์ จำนวน ๑ คน ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ห ้อ งเทคนิค การแพทย์
สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามที่องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพกำหนด
๓.๓ ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานหรือการพยาบาลเทคนิค การจ่า ยยา การประเมินอาการ
จัดเตรียม เก็บรักษาเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสถานะที่ใข้การได้
๓.๔ จัด ทำทะเบีย นยาประจำห้อ งพยาบาล จัด ทำบอร์ด ความรู้ค ้า นสุข ภาพต่า ง ๆ และ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔ คุณลักษณะเฉพาะ
๔.® คุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างพยาบาล

๔.๑.๑ ได้รับปริญ ญาตรีหรือคุณ วุฒ ิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิฃา
พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง
๔.๑.๒ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพยาบาลไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๔.๑.๓ ผู้ปฏิบัติงานตองมีอายไม่เกิน ๖๔ ปี นบจากวันที,มาปฏิบัติหน้าที่
๔.๑.๔ ผู้ร ับ จางจะต้อ งจัด เก็บ และทำลายขยะที่เกิด จากการใช้งานห'องพยาบาล ให้
ถูกวิธีโดยไม่มีผลกระทบต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด
๔.๑.๔ ผู้,รับ จ้า งต้อ งจัด ท ำเวชระเบ ีย น ป ระวัต ิก ารรัก ษา เก็บ ข้อ มูล และสรุป
ประมวลผลการปฏิบ ัต ิงานตามระบบที่ผู้วิาจ้างกำหนด เซ่น สถิต ิก ารมาใช้บ ริก ารของพนัก งานเป็น รายเดือน
สต็อคยา รายงานการใช้ห ้อ งพยาบาลประจำวัน .เป็นต้น โดยส่ง มอบข้อ มูล ดัง กล'าวให้แ ก'บุค คลที่ผ ู้ว ่าจ้าง
มอบหมาย
๔.๑.๖ ผู้ร ับ จ้างต้อ งจัด ทำและเผยแพร่ข ้อ มูล เกี่ย วกับ การรัก ษาสุข ภาพแก'พนัก งาน
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ อย่างน้อยเดือนละ ๑ เรื่อง
๔.๑.๗ ผู้ร ับ จ้างต้อ งทำการเฝ็าระวัง และบีอ งกัน การระบาดของโรคตามฤดูก าลหรือ
อื่น ๆ ตามหลักการทางระบาดวิทยา
๔.๑.๘ ผู้รับจ้างต้องควบคุม ดูแลอุปกรณ์ เวฃภัณฑ์และครุภัณฑ์ ในห้องพยาบาล
๔.๑.๙ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
๔.๑.๑๐การมาปฏิบ ัติงานของพนัก งานของผู้รับ จ้าง ต้องมการลงเวลาการปฏิบ ัต ิงาน
ตามที่ผู้'ว่า'จ้างกำหนด หากพนัก งานของผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง านช้า กว่า กำหนดเวลาหรือ เลิก ปฏิบ ัต ิง านก่อ น
กำหนดเวลา ผู้ว ่าจ้างจะหัก ค่าจ้างเป็น รายชั่ว โมงตามอัต ราค่า จ้า ง เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และหาก
พนักงาน.ของผู้รับจ้างไม'มาปฏิบ ัติงานโดยไม่มีเหตุอ ัน ควรผู้รับ จ้างจะไม'ไต้รับ ค่าจ้างและยิน ยอมให้ผู้รับ จ้าง
ปรับในอัตราร้อยละ 0.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตลอดจนอายุสัญ ญา
๔.๑.๑๑ผู้ร ับ จ้า งต้อ งจัด ส่ง แฟ้ม ประวัต ิเจ้า หน้า ที่พ ยาบาลของผู้ร ับ จ้า งที'จะเช้า มา
ปฏิบัติงานที,องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งแฟ้มประวัติดังกล่าว ต้องประกอบด้วยหลักฐานต่าง ๆ อ.ย่างน้อย
ดัง'ต่อไปนี้- - ทะเบียนประวัต ิเจ้าหน้าที่พ ยาบาลต้อ งระบุข ื่อ นามสกุล เพศ รูป ถ่าย ที'อยู่
การศึกษา ประวัติการทำงานอื่น ๆ .เพื่อพิจารณาเข้าทำงาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนและสำเนาทะเบียนบาน
. - สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
- สำเนาหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิขาชีพพยาบาล
- ใบรับรองแพทย์
- หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถ้ามี)
- หลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
ให้แก'องค์การขนส'.งมวสขนกรุงเทพ ก่อ นวัน เริม งานวัน แรกของเจ้าหน้าที่พ ยาบาล'
ของผู้รับจ้าง เพื่อ ตรวจสอบความถูก ต้องก่อนที่เจ้าหน้าที่พ ยาบาลจะเข้ามาปฏิบ ัต ิงานที่องค์การขนส่งมวลซน
กรุงเทพ และหากมีการเปลี่ยนตัวบุคคล ของผู้ปฏิบัติงานในผลัดกะใด ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า
๑ วันทำการทุกครั้ง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติข้อ ๔.๑.๑ - ๔.๑.๓

๔.๒ คุณลักษณะ...

~ ๓~
๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างเจ้าหน้าพี่เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์

๔.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย์างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวซา

๔.๒.๒ ได้รับ ใบอนุญ าตเป็น ผู้ป ระกอบโรคศิล ปะสาขาเทคนิค การแพทย์ หรือได้รับ
ใบอนุญ าตเป็น ผู้ป ระกอบวิช าซีพ เทคนิค การแพทย์ข องสภาเทคนิค การแพทย์ และปฏิบ ัต ิห น้าที่เกี่ยวกับ ห้อ ง
แล็บภายใต้การควบคุมของแพทย์
๔.๒.๓ เป็น ผู้เคยปฏิบ ัต ิง านตามหน่ว ยงานของรัฐ หรือ หน่ว ยงานเอกขน เซ่น
โรงพยาบาลหรือบริษัทเป็นต้น
■ ๔.๒.๔ ไม่เป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจ
๔.๒.๔ ไม่เคยมีประวัติกระทำผิดทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญาด้านแพทย์
๔.๒.๖ ไม'เป็นบุคคลล้มละลายหรือศาลมีคำสั่งพิหักษ์ทรัพย์
๔.๒.๗ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีอายุ ไม,เกิน ๖๕ ปีนับตั้งแต่วันที่มาปฏิบัติงาน
๔.๒.๘ ต้องแสดงเอกสารตามข้อ ๔.๒.๑ - ๔.๒.๓ ของผู้ป ฏิบ ัติงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ
ภายใน ๗ วัน นับ แต่วัน ทำสัญ ญาและหากมีก ารเปลี่ยนตัวบุค คล ของผู้ปฏิบัติงานในผลัดกะใด ให้ผู้รับจ้างแจ้ง
ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑ วันทำการทุกครั้ง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติข้อ ๔๒.๑
- ๔๒.๓
๔๒.๙ การมาปฏิบ ัติงานของพนัก งานของผู้รับ จ้าง ต้องมีก ารลงเวลาการปฏิบ ัต ิงาน
ตามที,ผู้ว ่าจ้างกำหนด หากพนัก งานของผู้ร ับ จ้างมาปฏิบ ัต ิง านข้า กว่า.กำหนดเวลาหรือ เลิก ปฏิบ ัต ิง านก่อ น
กำหนดเวลา ผู้ว ่าจ้างจะห้ก ค่าจ้างเป็น รายชั่ว โมงตามอัต ราค่าจ้าง เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และหาก
พนักงานของผู้รับจ้างไม,มาปฏิบัติงานโดยไม,มีเหตุอันควร ผู้รับจ้างจะไม,ไ ด้ร ับ ค่าจ้างและยิน ยอมให้ผ ู้ร ับ จ้าง
ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตลอดจนอายุสัญ ญา

๕ วงเงินในการจัดหา

ใข้งบประมาณค่าตอบแทนแพทย์, พยาบาล ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักการเจ้าหน้าที่ ที่ตั้งไว้
จำนวน ๓,๖๗๔,๐๐0.- บาท

๖ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

๗ ราคากลางของพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์พี่จะว่าจ้าง
- .ค่าจ้างพยาบาล ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน จำนวน ๑๐ คน, เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐.- บาท/วัน
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน จำนวัน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๑๐๐.บาท/คน/วัน
รวมค่า จ้า งพ ยาบาลและเจ้า ห น้า ที่เ ทคนิค การแพ ทย์ จำนวน ๑๑ คน ในอัต ราวัน ละ
๑๒,๑๐๐.- บาท วันละ ๘ ฃัวโมง ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรอ ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. รวมตลอดอายุ
สัญ ญา ๑๒ เดือน เป็น เงิน ิท ั้ง สิ้น ๒,๙๒๘,๒๐๐.- บาท (จำนวนประมาณ ๒๔๒ วัน) ผู้ร ับ จ้า งได้ร ับ ยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๑ (ญ)

๘ กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือใช้งานนั้นแล้วเสร็จ

เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายนุ ๒๕๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง;
๑. ซื่อโครงการ...ว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์; - ' '
๒. หน่ว ยงานเจ้า ของโครงการ...งานแพทย์ กลุ่ม งานพัฒ นาระบบสวัส ดิก าร สำนัก การเจ้า หน้า ที่ ฝ่า'ยบริห าร
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
๓. วงเงิน งบประมา■ ณที,ใ ช ้จ ัด ส รร..,ค ่า จ้า งเห ม า, ค่า ตอบแทน (แพ ท ย์, 'พ ยาบ าล) งบประมาณของสำนัก
การเจ้าหน้าที่ ปร่ะ 'จำปี๒๕๖๖ ที่ตงไว้จำนวน ๓,๖๗๔,๐๐๐.- บาท
1
๔. วัน ที่ก ำหนดราคากลาง (ราคาอ้า งอิง ) ณ วันที่...........ใ??.?/เซ .'^ ? ^ . . .............................................
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๒๘,๒๐๐.-บาท
'
๔.๑ ค่าจ้างพยาบาล ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน จำนวน ๑๐ คน เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐.- บาท/วัน
๔.๒ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน จำนวน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๑๐๐.- .บาท/คน/วัน
รวมค่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิค การแพทย์ จำนวน ๑๑ คน ในอัตราวันละ ๑๒ ,๑๐๐.-บาท วัน ละ๘
ชั่ว,โมง ตั้ง แค่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือ ๐๗.๐๐ - ๑๔.๐๐ น., รวมตลอดอายุส ัญ ญา ๑๒ เดือน (จำนวนประมาณ
๒๔๒ วัน) (ผู้รับจ้างได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๑ (ญ))
๕. แหล่งที่ม าของราคากลาง
๔๑ บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนขั่นแนล จำกัด
จำนวนเงิน ๑๒,๑๐๐.- บาท/วัน
๔๒ กมลเวฃคลินิกเวชกรรม
จำนวนเงิน ๑๔,๔๐๐.- บาท/วัน
๔๓ เฟิสท์คลินิก
จำนวนเงิน ๑๓,๒๐๐.- บาท/วัน
รายซื่อ เจ้า หน้าที่ผ ู้ก ำหนดราคากลาง.
๖.๑ นายสมควร บุญสุวรรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
๖.๒ นางธัญญ์'นรี ภู่ทอง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ.สวัสดิการ
๖.๓ นายอนันต์ แก้วเขียว
นิต ิก ร'๔ สำนักกฎหมาย
๖.๔ นายมนัส
เกิดกล้า .
หัวหน้างานความปลอดภัย อาขีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๖.๔ นางจุฑ ามาศ ศรีครุฑ
หัวหน้างานสวัสดิการ

