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ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

เร่ือง ประกวดราคาจ้างจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑© อดรา ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปปเทฐ)

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิค 
การแพทย์ จำนวน ๑๑ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวเปปฺเกฐ) ราคากลางของงานจ้างในการประกวด 
ราคาคร้ังน้ีเป็นเงินท้ิงส้ิน ๒,๙๒๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม'เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม'อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม'ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือไห้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม'มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม'เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนที'เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก'องค์ 

การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 
แข่งขันราค"อย'",งเป็นธรรม ในก•ไรประกวดราลาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๙.- ไม'เป็นผู้ได้รับเอกลิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม'ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ิและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืบข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (^๒(ะป-เวท๔ 
(วิ0ท6โแค6ทเ เ̂าวเะนเ-อโก6ท'!:: 6 - (3?) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที,
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓ ๐ น. ถึง ๑ ๖ .๓ ๐  น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์!หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา



ผูสนใจสามารถดูรายละเอยดโดทเวบโซต ท/ท/ฟวทา̂ 3๔0,1เา หรอ ผพผ.5เวเาว(ะนเ'6ทา6ท1:.50.1:1า หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0  ๒๒๔๖ ๐๙๗๔ในวันและเวลาราชการ

(นายวิโรจน์ แหวนทองคำ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที, ๑ และเอกสารส่วนที, ๒) 
ในระบบ 6-5? ได้ต้ังแต่วันท่ีฃอรัชเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



3 ^ 17\
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเปปเกฐ)
เลขท่ี & ฝ เ &&

การจ้างจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคกา.รแพทย์ จำนวน ๑๑ อัตรา 
ตามประกาศ องคการขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

ลงวันท่ี เ8^ พฤษภาคม ๒๕๖๕

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้าง 
พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-!3เปปเกฐ) ณ โดยมี 
ข้อแนะนำและข้อกำหนดด้งต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกฺสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) 'หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) 'บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗ แผนการใช้#[ศุท่ีผลิตภๆ ยในป.ระ■ เทศ 
๒. คุณสมบัติ,ของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม'ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัติกิาริ กิริริมกิาริผู้จัดิกิาริ ผู้บวิหาริ ผู้มีอิานาจิใบกิาริตาเนิบง่านในกิจิกัาริฃอิงนิติบุ่คิคิลินี้นด้วิย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะ.กรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ



การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษๅ
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที'ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม'เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม(นการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้ฮเสนอที'ย่ืนข้อเสนอใบรูปแบบของ "กิฒ รๆร่รมค้า'1 ค้ฮงมีคุณสมบัติดังน้ี
กรณีที'ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆจะ 

ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า 
นั้นต้องใช้ผลงานชองผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ไต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วนค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เช้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
([ปลเะบาวท๒ ธ 0^61โท๓ 6 เา1: ?โอเะนโอเาก6ท!:: 6 - ธ?) ชองกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
. ผ ู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ ัด ่จ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.© ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

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

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

(๒) โนกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโขนัดีบุคคล ให้ยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประขาขนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที'ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาบัตรประซาซนของผู้มีอำนาจ 
(๔.๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนพานิชย์



(๔.๓) ภพ. ๒๐
(๔.๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบกรมบัญชีกลาง (ร-6โ)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที, ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ โวโ ค ๒ (โอภ:ล!ว๒ อ๐อช๓ 6ท!; 
โอทาาล!:)

•ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
ใหโดยผู้ยื่นข้อเสนอไม'ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ โวโ โ!!.6 (โอภ:ลเว๒ □ ออนทา6 ท!: โอ!'๓ ลง 

๓.๒ ส่วนที, ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทั้ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หาฤ 
ผู้รับมอบอำนาจเปึบบุคคลธรรมดาต้องเปึบผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๒.๑) ข้อ ๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างพยาบาล รายละเอียดตาม (ข้อ

๔.©.๑-๔.®.®®)
(๒.๒) ข้อ ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ราย

ละเอียดตาม (ข้อ ๔.๒.®-๔.๒.๙)
(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (5เ\/เโร)

(ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ โวโ โ!(ล (โอภ:ล!ว๒ วออช!-ทลท!: 
โอทากล!:)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที' ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม,ต้องแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ โวโ โ!๒ (โอภ:ล!ว๒ วออชทา6 ท!: โอ!'ทาล!:) 

๔. การเสนอราคา
๔.® ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ โวโ โ![ล (โอภ:ล!ว๒ วออช๓ ธท!: โอ!'๓ ล!:)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที,เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วับเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิไต้



๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๔ วัน นับถัดจาก
วับลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที,ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ๆล  ๆให้
ถี่ล้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน . 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย.
อิเลกทรอนิกส์ ในวันท่ี เอ๓ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา 
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท ? อโ ค ๒ (เ3๐ฟ:ลเว๒ อ๐(ะน๓ 6 ท'!: 1=๐1"๓ลไ:) โดยผู้ยื่น'ข้อเสนอต้องเป็นผู้'รับผิด1ขอบตรวจสอบความครบล้วน 
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร ? อโ ค ๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บเว๒30เ) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก1องค์การผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการๆ จะด้ดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 
และคณะกรรมการๆ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
เว้นแต่องค์การจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใข่เป็นผูรเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น 
ประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ล้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด
(๓) . ผ ูย้ื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวับ เวลา ท่ี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม'ได้ 
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องค์กษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวิในเว็บไซต์ ท/ผท/.ฐเวโ๐ฒ เ'6 ๓ 6ท*.5๐.ปา
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที'ผลิตภายในประเทศ 

โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใบ ๖๐ วับ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา



๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นช้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การ จะพิจารณาจาก

ราคารวม
๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม1ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้'นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายโดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที'จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเง่ือนไขที,องค์การกำหนด'ไว้ใน1ประกาศและเอกสาร1ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน'ท่ีมีใซ่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างนั้นไม'มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม1มีการผ่อนผันในกรณีตัง
ต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด 
ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ

(๒) ไม'กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความไต้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไต้ องค์การมี 
สิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่มีความเหมาะสนหรือไม่ถูกต้อง

๔.๖ องค์การทรงไว้ซี่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไต้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม'พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราฃการ 
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จำย หรือค่าเสียหายใดๆ 
มิไต้รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม'ว่าจะ 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอทีไต้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที,เชื่อถือไต้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตาจนคาดหมายไต้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์ 
การ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อไต้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซื้แจงไม่เป็นที่รับพิงไต้ องค์การ ปีสิทธิที,จะไม'รับข้อเสนอหรือไม,



รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายบั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไมมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์ 
การ

๕.๗ ก่อนลงนามใบสัญญาองค์การ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยฃน์ร่วม 
กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ 51\/ธร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ยื่นข้อ'
เสนอรายอื่นที่ไม่เกนร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐ.จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ รเหเ:ร ดังกล่าว โดยจัดเรืยง 
ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รเบาธร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที,จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ ร/บIธร

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ ร/บ!ธร แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ 
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม'เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด 
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะไต้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลทั้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใบข้อ 

๑.๓ หรอทาขอตกลงเบนหนังสอกับองคการ ภายเน ๗ วัน นับถัดจากวันทโด้รับแจ้ง และจะต้องวางหถักประกัน 
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะ 
ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก'องค์การ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อน

หน้าบั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการชองทางราชการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันชองบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแท่งประเทศไทย ตาม 
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแท่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖ .๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งองค์การ ได้รับมอบไว้แล้ว



๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ การว่าจ้างพยาบาลวิขาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑ 

อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าทีเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน ตุลาคม 
๒๕๖๕

งวดที่ ๒ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑ 
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้า'หน้า1ทีเหศนิคกรรแพทย์ ๑ อัตรา ร'รม'ท้ังหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที' ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑ 
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าทีเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน ธันวาคม 
๒๕๖๕

งวดที่ ๔ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑ 
อัตรา สำนักงาใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าทีเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา'รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๖

งวดที่ ๕ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที, ๑-๘ 
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าทีเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา

เขตการเดินรถละ ๑ 
ประจำเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
งวดที่ ๖ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ•เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑ 

อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าทีเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวนท้ังหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๖

งวดที่ ๗ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑ 
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าทีเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน เมษายน 
๒๕๖๖

งวดที่ ๘ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏั๊นัตหน้าที่ ณ เขตการเด้นรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑ 
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าทีเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๙ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที' ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑ 
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าทีเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน มิถุนายน
๒๕๖๖

งวดที่ ๑๐ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑ 
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าทีเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที, ๑๑ การว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที, ๑-๘ เขตการเดินรถละ ๑ 
อัตรา สำนักงานใหญ่ ๒ อัตรา และเจ้าหน้าทีเทคนิคการแพทย์ ๑ อัตรา รวมทั้งหมด ๑๑ อัตรา ประจำเดือน สิงหาคม
๒๕๖๖



งวดสุดท้าย เมือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้าง 
เป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และองค์การ ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.® กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากองค์การ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า!!นดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏีบัต'ผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน

ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๙.® เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒1!รอ๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ องค์การได้รับอนุม้ตเงินค่าจ้างจากเงินงบ 
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒^๖๖ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อองค์การได้ดัดเสือกผู้ยื่นข้อเสนอรายโด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น 
ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มืเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับทั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มืสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ 
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

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

๙.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การได้ดัดเลือกแล้ว ไมไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง . 
ราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้เาประกัน 
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ต าม ระเบ ียบ กระท รวงการค ล ังว ่าด ้วยการจ ัด ซ ื้อจ ัด จ ้างและการบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าค ร ัฐ

๙.๔ องค์การสงวนสิทธื้ที่จะแถ้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม 
ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๙ .๕ ในกรณีทีเ่ฮกสรรแนบท้รยเอกสรรประกวดรรศรอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีดวรมข้ดหรือแยังกัน 
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก
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ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๙.๖ องค์การ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ใด้ โดยที่ผู้ยื่นช้อเสนอจะเรียกร้อง 

ค่าเสียหายใดๆ จากองค์การไม่ได้
(๑) . ไมใต้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ

ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ไต้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อจ่ากระทำการทุจริตอื่นโดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก'องค์การ หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ

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

๑๐, การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑®. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกไม'ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 
ทำสัญญากับองค์การ ไว้ชั่วคราว

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
^  พฤษภาคม ๒๔๖๔



ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างพยาบาล 
และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์

๑. ความเป็นมา
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นตาของสภาพการจ้าง 

ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๔๔๙ หมวด ๗ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บัญญัติไว้ 
ดัง น ี้ '

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

ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ล ูกจ้างได้รับอันตรายแก,กายหรือป่วยเจ็บในระหว่างการทำงานหรือไน 
สถานท่ีท่ีลูกจ้างทำ■ งาน ให้นายจ้างจัดให้มีการปฐมพยาบาลหรือส่งสถานพยาบาลโดยไม่ชักช้า 
๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษา ให้ค์าแนะนำในการดูแลสุขภาพ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับห้อง 
แล็บ ภายใต้การควบคุมของแพทย์

๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพงานการแพทย์ วินิจฉัยและบำบัดรักษาพนักงานเขตการเดินรถที่ 
๑ -  ๘, สำนักงานใหญ่และครอบครัวพนักงานที่มีอาการเจ็บป่วย ภายใต้การควบคุมของแพทย์สภา 

๒.๓ เพื่อวางแผน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลทางการพยาบาล 
๒.๔ เพ ื่อศึกษาวิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา และปฐมพยาบาลเบื้องด้น ให้กับพนักงานเขตการ 

เดินรถที่ ๑ -  ๘, สำนักงานใหญ่ และครอบครัวพนักงานที่มีอาการเจ็บป่วย 
๓. ชอบเขตของงาน

- ๑.๑ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๐ คน ปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตการเดินรถที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, 
๗, ๘ เขตละ ๑ คน สำนักงานใหญ่ ๒ คน ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวับศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น. 
ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกำหนด

๑.๒ เจ ้าห น ้าท ี่เทคน ิคการแพ ทย ์ จำนวน ๑ คน ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ห ้องเทคน ิคการแพทย์ 
สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. -  ๑๔.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกำหนด

๑.๓ ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานหรือการพยาบาลเทคนิค การจ่ายยา การประเมินอาการ 
จัดเตรียม เกบรักษาเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสถานะที่ใช้การได้

๑.๔ จัดทำทะเบ ียนยาประจำห ้องพยาบาล จ ัดทำบอร์ดความรู้ค ้านสุขภาพต่าง  ๆ และ 
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย'
๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างพยาบาล
๔.๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 

พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง 
๔.๑.๒ เป็นผู้มีประสบการณีในการทำงานด้านพยาบาลไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๔.๑.๓ ผู้ปฏิบัติ...
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๔.๑.๓ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีอายุไม1เกิน ๖๔ ปี นับจากวันที่มาปฏิบัติหน้าที่ 
๔.®.๔ ผู้ร ับจ้างจะต้องจัดเก็บและทำลายขยะที่เก ิดจากการใช้งานห้องพยาบาล ให้ 

ถูกวิธีโดยไม่มีผลกระทบต่อบุคคลและลิงแวดล้อมหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด
๔.๑.๔ ผ ู้ร ับ จ ้างต ้อ งจ ัด ท ำเวฃ ระเบ ียน ป ระว ัต ิก ารร ัก ษ า เก ็บข ้อม ูลและลร ุป  

ประมวลผลการปฏิบัติงานตามระบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เข่น สถิติการมาใช้บริการของพนักงานเป็นรายเดือน 
สต็อคยา รายงานการใช้ห ้องพยาบาลประจำวัน เป็นต้น โดยส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก,บุคคลที่ผ ู้ว ่าจ ้าง 
มอบหมาย

๔.๑.๖ ผู้ร ับจ้างต้องจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแก่พนักงาน 
องค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ อย่างน้อยเดือนละ ๑ เร่ือง

๔.๑.๗ ผู้รับจ้างต้องทำการเฝ็าระวังและฟ้องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาลหรือ 
อ่ืน  ๆ ตามหลักการทางระบาดวิทยา

๔.๑.๘ ผู้รับจ้างต้องควบคุม ดูแลอุปกรณ์ เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ ในห้องพยาบาล 
๔.๑.๙ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
๔.๑.๑๐ การมาปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง ต้องมีการลงเวลาการปฏิบัติงาน 

ตามที่ผู้ว ่าจ้างกำหนด หากพนักงานของผู้ร ับจ้างมาปฏิบ ัติงานช้ากว่ากำหนดเวลาหรือเลิกปฏิบ ัต ิงานก่อน 
กำหนดเวลา ผู้ว ่าจ้างจะหักค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงตามอัตราค่าจ้าง เศษของชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมง และหาก 
พนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้รับจ้างจะไม,ได้รับค่าจ้างและยินยอมให้ผู้รับจ้าง 
ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างที่งหมดตลอดจนอายุสัญญา

๔ ๑ .๑ ๑ ผู้ร ับจ้างต ้องจ ัดสงแฟ ัมประวัต ิเจ ้าหน ้าท ี่พยาบาลของผู้ร ับจ ้างท ี,จะเข ้ามา 
ปฏิบัติงานที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งแฟ้ม,ประวัติดังกล่าว ต้องประกอบด้วยหลักฐานต่าง  ๆ อย่างน้อย 
ดังต่อไปน้ี

- ทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่พยาบาลต้องระบุชื่อ นามสกุล เพศ รูปถ่าย ที,อยู่ 
การศึกษา ประวัติการทำงานอื่น  ๆ เพื่อพิจารณาเข้าทำงาน

- สำเนาบัตรประจำตัวประขาซนและสำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

- - สำเนาหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
- ใบรับรองแพทย์
- หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถ้ามี)
- หลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ

ให้แก่องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ก่อนวันเริมงานวันแรกของเจ้าหน้าที่พยาบาล 
ของผู้รับจ้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่เจ้าหน้าที่พยาบาลจะเข้ามาปฏิบัติงานที่องค์การขนส่งมวลซน 
กรุงเทพ และหากมีการเปลี่ยนตัวบุคคล ของผู้ปฏิบัติงานในผลัดกะใด ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า 
๑ วันทำการทุกครั้ง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติข้อ ๔๑.® -  ๔๑.๓

๔๒ คุณลักษณะ



~ ๓ ~

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์
๔.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

เทคนิคการแพทย์
๔.๒.๒ ได้รับใบอนุญาตเนินผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับห้อง 
แล็บภายใต้การควบคุมของแพทย์

๔.๒.๓ เป ็นผ ู้เคยปฏ ิบ ัต ิงานตามห น ่วยงานของร ัฐห ร ือห น ่วยงานเอกซน เซ่น 
โรงพยาบาลหรือบริษัทเป็นต้น

๔.๒.๔ ไม'เป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจ
๔.๒.๔ ไม่เคยมีประวัติกระทำผิดทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญาด้านแพทย์ 
๔.๒.๖ ไม'เป็นบุคคลลัมละลายหรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 
๔.๒.๗ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีอายุ ไม'เกิน ๖๔ ปีนับตั้งแต่วันที่มาปฏิบัติงาน 
๔.๒.๘ ต้องแสดงเอกสารตามข้อ ๔.๒.๑ -  ๔๒.๓ ของผู้ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ 

ภายใน ๗ วันนับแต่วันทำสัญญาและหากมีการเปลี่ยนตัวบุคคล ของผู้ปฏิบัติงานในผลัดกะใด ให้ผู้รับจ้างแจ้ง 
ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑-วันทำการทุกครั้ง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานแทนต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติข้อ ๔๒.๑ 
-  ๔.๒.๓

๔๒.๙ การมาปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง ต้องมีการลงเวลาการปฏิบัติงาน 
ตามที่ผ ู้ว ่าจ้างกำหนด หากพนักงานของผู้ร ับจ้างมาปฏิบ ัติงานซากว่ากำหนดเวลาหรือเลิกปฏิบ ัติงานก่อน 
กำหนดเวลา ผู้ว ่าจ้างจะหักค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงตามอัตราค่าจ้าง เศษของชั่วโมงคิด'เป็นหนึ่งชั่วโมง และหาก 
พนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานโดยไม'มีเหตุอันควร ผู้รับจ้างจะไม'ได้รับค่าจ้างและยินยอมให้ผู้รับจ้าง 
ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตลอดจนอายุสัญญา 
๔ วงเงินในการจัดหา

ใช้งบประมาณค่าตอบแทนแพทย์, พยาบาล ประจำปี ๒๔๖๖ ของสำนักการเจ้าหน้าที่ ที'ต้ังไว้ 
จำนวน ๓,๖๗๔,๐๐๐.- บาท 
๖ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์'ราคาตํ่าสุด
๗ ราคากลางของพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ที่จะว่าจ้าง

- ค่าจ้างพยาบาล ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน จำนวน ๑๐-คน.เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐.- บาท/วัน
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน จำนวน ๑ คน เป็นเงิน ๑,๑๐๐.-

บาท/คน/วัน
รวม ค ่าจ ้างพ ยาบ าลและเจ ้าห น ้าท ี,เท คน ิคการแพ ท ย ์ จำนวน ๑๑ คน ในจัตราวันละ 

๑๒,๑๐๐.- บาท วันละ ๘ ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. หรือ ๐๗.๐๐ -  ๑๔.๐๐ น. รวมตลอดอายุ 
สัญญา ๑๖ เดือน เป ็นเงินทั้งส ิ้น ๒,๙๖๘,๒๐๐.- บาท (จำนวนประมาณ ๖๔๖ วับ) ผู้ร ับจ้างได้รับยกเว้น 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 'มาตรา ๘๑ (ญ)
๘ กำหนดเวลาที่ต้องใช้พลดุ หรือใช้งานนั้นแล้วเสร็จ

. เริ่มจ้างตั้งแต่วันที, ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ และสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายนุ ๒๔๖๖



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

๑. ขื่อโครงการ...ว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ .
๒. ห น ่วยงาน เจ ้าของโครงการ...งาน แพ ท ย ์ กลุ่มงานพัฒนาระบบลวัสดิการ สำน ักการเจ ้าหน ้าท ี, ฝ ่ายบริหาร 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทํพ
๓. วงเง ิน งบ ป ระม า'ณที,ใ ช จ้ ัด ส ร ร ..,ค ่าจ ้าง เห ม า, ค ่าตอบแทน (แพทย ์, พ ยาบาล) งบประมาณของสำน ัก 

การเจ้าหน้าที่ ปร่ะจำปี■ ๒(ะ๖ ๖ ที่ตั้งไว้จำนวน ๓,๖๗๔,๐๐0 . - บาท 1
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  ......^ . . . # # 7 0 ม .่ . ผ ๕ 0 ...........................

เป็นเงินท้ังส้ิน ๒,๙๒๘,๒๐๐.- บาท
๔๑ ค่าจ้างพยาบาล ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน จำนวน ๑๐ คน เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐.- บาท/วัน
๔๒ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน จำนวน ๑- คน เป็นเงิน ๑,๑๐๐.- บาท/คน/วัน 

รวมค่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ คนในอ้ตราวันละ ๑๒ ,๑๐๐.-บาทวันละ ๘ 
ชั่วโมง ตั้งแต'เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น,. หรือ ๐๗.๐๐ -  ๑๔.๐๐ น. รวมตลอดอายุสัญญา ๑๒ เดือน (จำนวนประมาณ 
๒๔๒ วัน) (ผู้รับจ้างได้รับยกเวนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๑ (ญ))

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
๔.๑ บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวนเงิน ๑๒ ,๑๐๐.-บาท/วัน 
๔.๒ กมลเวชคลินิกเวชกรรม จำนวนเงิน ๑๔,๔๐๐.- บาท/วัน
.๔ .๓ เฟิสท์คลินิก จำนวนเงิน ๑๓,๒๐๐.- บาท/วัน
รายขื่อเจ้าหน้าท ี่ผ ู้กำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสมควร บุญสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
๖.๒ นางธัญญนรี ภู่ทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ
๖.๓ นายอนันต์ แก้วเชียว นิติกร ๔ สำนักกฎหมาย
๖.๔ นายมนัส เกิดกล้า ' หัวหน้างานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๖.๔ นางจุฑามาศ ศรีครุฑ หัวหน้างานสวัสดิการ


