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ประกาศองค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ

เร่ือง ประกวดราคาจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน ๑ อัตรา (คร้ังท่ี ๒) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (6-๒1๗ฝเทฐ)

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ 
จำนวน ๑ อัตรา (คร้ังท่ี ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวเอเอ!เทฐ) ราคากลางของงานจ้างในการประกวด 
ราคาคร้ังน้ีเป็นเงินท้ังสิน ๗๙๘,๖๐๐.๐0 บาท (เจ็ดแสนเกาหม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม'เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม'เป็นบุคคลซ่ีงอยู'ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม'ผ่านเกณฑ์การประเมีนผลการปฏินัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.ไม'เป็นบุคคลซ่ีงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ืงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่องค์ 

การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กร่ะทำการอันเป็นการขัดขวางการ 
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ิและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน -

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ((ะ๒๘:!'อ)ทเอ 
(วิ๐Vร!'กกกรท'!:?กวอช!'รก รๆก'!: ะ 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี.๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา



ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที,เว็บไซต์ พผผ.(วทา'!:ล.00.1:เก หรือ พ/\/Vห/.ฐเวก^นเอทารกปฐ๐.1:1า หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๖ ๐๙๗๔ ในวับและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายวิโรจน์ แหวนทองคำ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบตการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ อ-ธ? ได้ต้ังแต่วันท่ีฃอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



&ฬเ&
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปฟ!ทฐ)

เลขท่ี .1 0 /1 3 .1 ๖ .1 '
การจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน ๑ อัตรา (คร้ังท่ี ๒)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
ลงวันท่ี พฤษภาคม ๒๕๖๕

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ซี่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง 
แพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน ๑ อัตรา (ครั้งท่ี ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว๒ปเกฐ) ณ องค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยซน์ร่วมกัน 
(๒) การ'ขดข'วางการแข่ง'ขันอยฺางเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญซีเอกสารที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วน1ท่ี ๒ 

๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
๒. คุณ่สมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย .
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ซ่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้1นบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุบส่วนผู้



จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที,ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้โต้,รับเอกสิทธ๋ึ'หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม'ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะ 

ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 
นั้นต้องใช้ผลงานชองผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ไต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว่ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(เะ๒(ะ!:!■ '(วท๒ 6๐ห61'ททา6ท'!: เว1'00น1'6ทา6ทI: 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยฺกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.© ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก )' ห้างหันส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิไต้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา



สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาบัตรประซาซนของผู้มีอำนาจ 
(๔.๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนพานิซย์ 
(๔.๓) ภพ.๒0
(๔.๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบกรมบัญซีกลาง (6-6?)

(๕) บัญชีเอกสารส่วน1ท่ี ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ โอ? โ!๒ (โอโ!:ลเว๒ อออน๓ 6ท!: 
โอโ๓ ล!:)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามนัญซีเอกสารส่วนที, ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ โอ? ค ๒ (โอโ!:ล!ว๒ อออชกา6ท!: โอโทาล!:) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อฝางน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนซองผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเปีนบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๒.๑) รายละเอียดขอบเขตคุณลักษณะเฉพ่าะการว่าจ้างแพทย์ ตามเอกสาร (ข้อ

๔.๑ ถึง ข้อ ๔.๑๒)
(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (รเป!โร)

(ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม,ต้องแนบในรูปแบบ โอ? โ!๒ (โอโ!:ล!ว๒ อออช๓ 6ท!: 
โอ โโท ล!:)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที, ๒ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม'ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรู่ปแบป โอ? โ!๒ (โอโ!:ล!ว๒ อออน๓ 6ท!: โอโ๓ ล!:) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ โอ? โ!(6 (โอโ!:ล!วเ6 อออชโท6 ท!: โอโทาล!:)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงิน.บาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง



ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงฺกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคิญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้อง.เสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาใดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา •ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ 
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่บข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท 9 0 โ ค๒ ( เ^ ล เว เอ  ว๐!:น๓ 6ท!: 1=๐ทากร*) โดยผู้ยื่บข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร ? อเะ ?1๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บเวแวรฟ) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก'องค์การผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม, หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซึ่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
เว้นแต่องค์การจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผูรเริ่มให้มีการกระทำตังกล่าวและไดํให้ความร่วมมือเป็น 
ประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว่ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด

ะ!!
!-



(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ ผผผ.ฐเวโ๐0นโ6๓ 6ท-ปฐอ.-แา
๔:๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เบ็เนผู้ซนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การจะ 
พิจารณาตัดลินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ฃนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การ จะพิจารณาจาก

ราคารวม
๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม'ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม'ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอซองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที,จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไซที่องค์การกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใซ่สาระส์าคัญและ 
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสืยเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอซองผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม'มีการผ่อนผัน ในกรณีตัง

(๑) ไม'ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด 
ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ

(๒) ไม'กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาริะสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือิองค์การ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การมี 
สิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม'ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๔.๖ องค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม'พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยซน์ของทางราซการ 
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินซององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ



มิได้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม'ว่าจะ 
เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที,ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นด้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์ 
การ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซ้ีแจงไม,เป็นที่รับพิงได้ องค์การ มีสิทธิท่ีจะไม,รับข้อเสนอหรือไม่ 
รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม'มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสืยหายใดๆ จากองค์ 
การ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม 
กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ 5 เฬ[ะร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่นที่ไม'เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการร1\/เ[ะร ดังกล่าวโดยจัดเรียง 
ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ 5 เป&5 ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ รเฬ[ะ5

(ะ.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใซ่ผู้ประกอบการ รเแต่เป ็นบ ุคคลธรรมดาท ี่ถ ือส ัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ 
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม'เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การยึดถือไวในขณะ 
ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือตราฟทํที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก'องค์การ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อน

หน้าน้ัน ไม'เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ



๑.๔ (๒) ห่รือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุ่นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้1ข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวับที่ผู้’ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งองค์การ ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจบภาษีอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดย 

ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ การว่าจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การขส่งมวลซนกรุงเทพ จำนวน ๑ อัตรา

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
งวดที่ ๒ การว่าจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การขส่งมวลุซนกรุงเทพ จำนวน ๑ อัตรา 

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
งวดที่ ๓ การว่าจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การฃส่งมวลซนกรุงเทพ จำนวน ๑ อัตรา 

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
งวดที่ ๔ การว่าจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การฃส่งมวลซนกรุงเทพ จำนวน ๑ อัตรา 

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
งวดที่ ๕ การว่าจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การ่ฃส่งมวลซนกรุงเทพ จำนวน ๑ อัตรา

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
งวดที่ ๖ การว่าจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การฃส่งมวลซนกรุงเทพ จำนวน ๑ อัตรา 

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
งวดที่ ๗ การว่าจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การฃส่งมวลซนกรุงเทพ จำนวน ๑ อัตรา 

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
งวดที่ ๘ การว่าจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การฃส่งมวลขนกรุงเทพ จำนวน ๑ อัตรา

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
งวดที่ ๙ 'การว่าจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การฃส่งมวลซนกรุงเทพ จำนวน ๑ อัตรา

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
งวดท่ี ๑ 0  การว่าจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การฃส่งมวลซนกรุงเทพ จำนวน ๑ อัตรา 

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
งวดที่๑๑ การว่าจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การฃส์งมวลชนกรุงเทพ จำนวน ๑ อัตรา 

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖



งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็น 
หนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และองค์การ ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่บทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากองค์การ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าผืเนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที'ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน

ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ
๙.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ องค์การได้รับอนุมตเงินค่าจ้างจากเงินงบ 
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อองค์การได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น 
ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไต้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิฃยนาวี 
ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแต่วันที,ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ 
ไทย ซึ่งจะต้องได้รัปอนุญาตเซ่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที,ทาง 
ราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน 
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสืยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๙.๔ องค์การสงวนสิทธ๋ึที,จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม



ดวามเห็นของสำนักงาบอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๙.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏินัติตามคำวินิจฉัยขององค์การ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก 
ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๙.๖ องค์การ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ จากองค์การไม่ได้

(๑) ไมใต้รับการจัดสรรเงินที่จะใซในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที,จะ
ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ชั่งออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑©. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
57 I &/ 2/4*1 2 /  ,  2 /® /  * 3  5) 2 /  ๘ . I / 2 /  2 /  1 1=4 4 ^ 0ไนระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยีนข้อเสนอทเดัรับการคัดเลอกเหเบนผู้รับจ้างตองปฏิบตตาม 

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ

องค์การ สามารถนำผลการปฏิบัติงาบแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม'ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 
ทำสัญญากับองค์การ ไว้ช่ัวคราว

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เ ฐ ้พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒๔๖๕
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ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างแพทย์
๑. ความเป็นมา

ตามป.ระกา■ ศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อฺงมาตรฐานขั้นตํ่าฃองสภาพการจ้าง 
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด ๗ ความปลอดภัยอาซีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บัญญัติไว้ 
ดังนี้

' ข้อ ๔๖ ให้นายจ้างจัดให้ม ีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจดังกล่าวแก, 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เว้นแต่ คณะกรรมการ 
จะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ล ูกจ้างได้รับอันตรายแก,กายหรือป่วยเจ็บในระหว่างการทำงานหรือใน 
สถาน'ที่ที่ลูกจ้าง'ทำงาน ให้นายจ้างจัดให้มีการปฐมพยาบาลหรือส่งสถานพยาบาลโดยไม่ชักข้า 
๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษา ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ
๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพงานการแพทย์ วินิจฉัยและบำบัดรักษาพนักงานเขตการเดินรถที่ 

๑ -  ๘, สำนักงานใหญ่และครอบครัวพนักงานที่มีอาการเจ็บป่วย ภายใต้การควบคุมของแพทย์สภา 
๒.๓ วางแผน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการในการแพทย์ 

๓. ขอบเขตของงาน
๓.๑ ปฏ ิบ ัต ิงาน ณ สถานพยาบาลสำนักงานใหญ่ งานแพทย์ กลุ่มงานพัฒนาระบบ 

สวัสดิการ สำนักการเจ้าหน้าที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
๓.๒ ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๒.๐๐ น. หรือตั้งแต่เวลา 

๑๓.๐๐ น. -  ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามที่องค์การขนส่งมวลซน 
กรุงเทพ กำหนด
๔. คุณลักษณะเฉพาะการว่าจ ้างแพทย์

๔.๑ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป่ วิชาชีพเวชกรรม
๔.๒ เป็นผู้มีประสบการถมันการทำงานด้านแพทย์ไม,น้อยกว่า ๒ ปี
๔.๓ เป็นผู้เคยปฏิบัติงานตามหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เซ่น โรงพยาบาลหรือ

บริษัทเป็นต้น
๔.๔ ไม่เป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจ
๔.๔ ~ ไม่เคยมีประวัติกระทำผิดทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญาด้านแพทย์ 
๔.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 
๔.๗ .ผู้ปฏิบัติงานต้องมีอายุ ไม่เกิน ๖๔ ปีนับตั้งแต่วันที่มาปฏิบัติงาน 
๔.๘ ต้องแสดงเอกสารตามข้อ ๔.๑ -  ๔.๓ ของผู้ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๗ วัน

นับแต่วันทำสัญญาและหากมีการเปลี่ยนตัวบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในผลัดกะใด ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ 
ล่วงหน้า ๑ วันทำการทุกครั้ง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติข้อ ๔.๑ -  ๔.๓

๔.๙ ต้องควบคุมดูแลให้แพทย์ปฏิบัติงาบตลอดเวลา ตามข้อ ๓ หากแพทย์ของผู้ว่าจ้างมา
ปฏิบัติงานข้ากว่ากำหนดเวลาหรือเลิกปฏิบัติงานก่อนกำหนดเวลา ผู้ว ่าจ้างจะหักคำจ้างเป็นรายชั่วโมงตาม 
อัตราค่าจ้าง เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และหากแพทย์ของผู้ว่าจ้างไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันควร 
ผู้รับจ้างจะไม1ได้รับค่าจ้างและยินยอมให้ผู้รับจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตลอดจน 
อายุสัญญา

๔.๑๐ ต้องให้...



- ๒ -

๔.๑๐ ต้องให้แพทย์มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานก่อนเวลา อย่างน้อย ๑๐ นาที เพื่อเตรียมพร้อม 
ในการปฏิบัติงาน และต้องผ่านการพักผ่อนก่อนเข้าปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๖ -  ๘ ช่ัวโมง

๔.๑๑ ต้องให้แพทย์ลงซื่อหรือบันทึกเวลาปฏิบัติงานและลงชื่อกลับทุกครั้ง กรณีแพทย์ไม'ลง 
ซื่อหรือไม่บันทึกเวลา ผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง

๔.๑๒ ต้องควบคุมดูแลการบังคับบัญชาแพทย์ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งของ 
ผู้ว ่าจ้างที,เก ี่ยวข้องกับการปฏิบ ัติงานตามข้อ ๓ ตลอดอายุส ัญญาอย่างเคร่งครัด หากแพทย์ไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งนั้น ผู้รับจ้างต้องลงโทษแพทย์ตามควรกรณี 
๔. วงเงินในการจัดหา

ใช้งบประมาณค่าจ้างเหมา, ค่าตอบแทนแพทย์ ของสำนักการเจ้าหน้าที่ ประจำปี ๒๔๖๖ ท่ีต้ังไว้ 
จำนวน ๓,๖๗๔,๐๐๐.- บาท 
๖. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด 
๗. ราคากลางของแพทย์ท ี่จะว่าจ้าง

ลำดับ บริษัท/ร้านค้า แพทย์/คน จำนวนเงิน/วัน
๑ บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ๑ ๓,๓๐๐. - บาท
๒ กมลเวชคลินิกเวชกรรม ๑ ๓,๓๐๐. - บาท
๓ เพิเสท์คลินิก ๑ ๓,๔๔๐. - บาท

การกำหนดราคากลางใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุดที่ได้จากการสืบราคาจาก ๓ บริษัท โดยจ่ายค่าจ้างในอัตรา 
ช่ัวโมงละ ๑,๑๐๐.- บาท วันละ ๓ ช่ัวโมง รวมเบ็เนเงิน ๓,๓๐๐.- ปาท/วัน เป็นเงินท้ังส้ินประมาณ ๗๙๘,๖๐๐.- บาท 
ปฏิบัตงานตังแต่เวลา ๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐ น. หรอ ๑๓.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น. รวมตลอดอายุส ัญญา ๑๒ เดือน 
(จำนวนประมาณ ๒๔๒ วัน)'ผู้รับจ้างได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพื่มตามประมวลรัษ,ฎากร มาตรา ๘๑ (ญ)
๘. กำหนดเวลาที่ต้องใช้แพทย์ หรือใช้งานนั้นแล้วเสร็จ

เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ และส้ินสุดวันที, ๓๐ กันยายน ๒๔๖๖



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ซื่อโครงการ...ว่าจ้างแพทย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...งานแพทย์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร องค์การ 

ขนส่งมวลขนกรุงเทพ
๓. วงเงินงบประมาณที่ใซ้จัดสรร...ค่าจ้างเหมา, ค่าตอบแทน (แพทย์, พยาบาล) งบประมาณของสำนักการเจ้าหน้าที่ 

ประจำปี ๒(ะ๖๖ ที่ตั้งไวจำนวนเงิน ๓,๖๗๔,๐๐๐ บาท ' .
๔: วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันท่ี  ^ } ^ . . . ^ ป ี! ^ } ! . . . . .^ ! ^ ^  

เป็นเงินทั้งส้ิน ๗๙๘,๖๐๐.- บาท
๔.๑ โดยจ่ายค่าจ้างในอัตราชั่วโมงละ ๑,๑๐๐.- บาท วันละ ๓ ช่ัวโมง รวมเป็นเงิน ๓,๓๐๐.- บาท/วัน ปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑ ๒ .๐ ๐  น. หรือ ๑๓.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น. รวมตลอดอายุสัญญา ๑๒ เดือน (จำนวนประมาณ 
๒๔๒ วัน) (ผู้รับจ้างได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา. ๘๑ (ญ))

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
๔.๑ บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล .จำกัด จำนวนเงิน ๓,๓๐๐. - บาท/วัน
๔.๒ กมลเวชคลินิกเวชกรรม จำนวนเงิน ๓,๓๐๐.-บาท/วัน
๔.๓ เทิ!สท์คลินิก จำนวนเงิน ๓,๔๔๐.- บาท/วัน -

๖. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่ 
หัวหน้ากลฺมงานพัฒนาระบบสวัสดิการ

๖.๑ นายสมควร บุญสุวรรณ่
๖.๒ นางธัญญ์นรื ภู่ทอง
๖.๓ นายอนันต์ แก้วเซียว
๖.๔ นายมนัส เกิดกล้า
๖.๔ นางจุฑามาศ ศรครุฑ

นิติกร ๔ สำนัก่กฎหมาย -'
หัวหน้างาน่ความปลอดภัย อาซีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หัวหน้างานสวัสดิการ


