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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เร่ือง ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปี ๒๔๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ0เ0แ|าฐ)

องคก์ารขนสง่มวลซบกรุงเทพ มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งตรวจสขุภาพประจำป ี ๒๔๖๔ ด้วย 
วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(อ4)!ปฟเกฐ) ราคากลางของงานจา้งในการประกวดราคาครัง้นีเ้ปน็เงนิทัง้สิน้ 
๓,๙๐๖,๘๙๐.๔๐ บาท (สามลานเกา้แสนหกพนัแปดรอ้ยเกา้สบิบาทสีส่บิสตางค)์

ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมบตั ิ ดังตอ่ไปนี ้
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม'เปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไม'อยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไม'เปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงับการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้ัว่คราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
การคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๔. ไม'เปน็บคุคลซึง่ถกูระบซุือ่ไว้ในบญัชรีายซือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จ้งเวียนซือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งานของหนว่ยงาน 
ของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผู ้
จดัการ ผู้บริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖. มคีณุสมบตัแิละไม'มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร 
พสัดภุาครฐักำหนดในราซกจิจาบเุบกษา

๗. เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว 
๘. ไม'เปน็ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอราคารายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก'องค ์

การขนสง่มวลซนกรุงเทพ ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการ 
แขง่ขนัราคาอยา่งเปน็ธรรม ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไม'เปน็ผูไ้ด้รับเอกสทิธ้ีหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต ่ รฐับาลของผูย้ืน่ขอ้ 
เสนอไดม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธ้ีและความคุม้กนัเซน่ว่านัน้

๑๐. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์(เะเอ^ทวทเอ 
6 ๐ ^ โทการเาเ ?!'๐(ะชเอทา6 ท1: ใ 6 - 6 ?) ของกรมบญัชกีลาง

๑๑. ตอ้งเปน็โรงพยาบาลซึง่มอีาชพีรบัจา้งทำงานตามรายละเอยีดขอบเขตการจดัหาในครัง้นี ้
๑๒. ตอ้งมใีบอนญุาตประกอบการสถานพยาบาล ซือ่สถานพยาบาลหรอืทีต่ัง้ตอ้งตรงกบัใบอนญุาต มี 

แพทยห์รอืเทคนคิการแพทยซ์ึง่มใีบประกอบโรคสลิบคีวบคมุการปฏบิตังิาน มหีอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยแ์ละรถ 
เอก็ซเรยเ์คลือ่นทีผ่า่นการอนญุาต

๑๓. จดัทำรายงานผลการตรวจสขุภาพโดยมบีคุลากรทางการแพทยเ์ปน็ผูส้รปุผลการตรวจสขุภาพให ้
กบัพนกังานทราบจำนวน ๒ รายการ ดงันี้



๑) รายงานที ่ ๑ รายงานผลการตรวจสขุภาพรายบคุคล
ผลการตรวจสขุภาพของพนกังานรายบคุคล พรอ้มคำแนะนำกรณผีลการตรวจมคีวามผดิปกติ

โดยระบซุือ่-นามสกลุ และสงักดัของพนกังานททกุคน ใส่ซองปิดผนึก (พนกังาน ๑ คน/ตอ่ ๑ ซอง) พรอ้มประทบัตรา 
ลบัเฉพาะ และจดัทำใบสรปุรายซือ่พนกังานทีเ่ขา้รบัการตรวจแยกตามฝา่ยงาน

๒) รายงานที ่๒ รายงานสรปุผลการตรวจสขุภาพของพนกังานทกุคน ทัง้รปูแบบเอกสารเปน็เลม่ 
รายงานรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ใบวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผูส้นใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยดาวนโํหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้ 
จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสต์ัง้แตว่นัทีป่ระกาศจนถงึกอ่นวบัเสนอราคา

ผูส้นใจสามารถดรูายละเอยีดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์Vฬ/\/ผ.๖ทา'!:3 X 0 .■ ปา หรือ ผ ผ ผ .ฐ[วโ๐ฒ เ'0 ทา6ท1:.ฐ0.ปา หรือ 
สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐ ๒๒๔๖ ๐๙๗๔ ในวนัและเวลาราชการ

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที ่ ๑ และเอกสารสว่นที ่๒) 
ในระบบ 6-6? ไดต้ัง้แตว่นัทีข่อรบัเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา

(นายวิโรจน ์แหวบทองคำ)
ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิาร ปฏบิตักิารแทน 

ผูอ้ำนวยการองตก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ในวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.



ฒฬผฺ
เอกสารประกวุดราคาจ้างด้วยวิธีประก ~ ๘ /เรอนิกส์ (ธ-เวเปปเทฐ)

เลขที่ ..0.9.
การจ้างตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๕ 

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
ลงวันท่ี |อ9 มิถุนายน ๒๕๖๕

องคก์ารขนสง่มวลขนกรุงเทพ ซืง่ตอ่ไปนีเ้รียกว่า "องคก์าร" มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งตรวจ
สขุภาพประจำป ี ๒๕๖๕ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (อ-เวเฟฝเทฐ) ณ โดยมขีอ้แนะนำและขอ้กำหนดดงัตอ่ไป
-ะ
น ิ

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอยีดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ำหนดไวใินระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
๑.๓ สญัญามาตรฐานหนว่ยงาน
๑.๔ แบบหนงํสอืคํา้ประกนั

(๑) หลกัประกนัสญัญา 
๑.๕. บทนยิาม

(๑) ผูท้ีม่ผีลประโยชนร่์วมกนั 
(๒) การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม 

๑.๖ แบบบญัชเีอกสารทีก่ำหนดไวใินระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
(๑) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ 
(๒) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ 

๑.๗ แผนการใชพ้สัดทุีผ่ลติภายในประเทศ 
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๒.๔ ไมเ่ปน็บคุคลชงอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้

ชัว่คราว เนีอ้งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๒.๕ ไมเ่ปน็บคุคลซ็ง่ถกูระบซุือ่ไว้ในบญัชรีายซือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวียนซือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งาน



ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผู ้
จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖.๖ มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและ
การบรหิารพสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจาบเุบกษา

. ๒.๗ เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว
๒.๘ ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูย้,ืนขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยนืขอ้เสนอใหแ้ก'องคก์าร ณ

จนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมในการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๒.๙ ไมเ่ปน็ผู!้ดร้บัเอกสทิธื1้หรอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทยเวน้แตร่ฐับาล
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธีแ้ละความคมุกนัเขน่วา่นัน้

๒.๑๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีย่ืน่ขอ้เสนอในรปูแบบของ "กจิการรว่มคา้" ตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี้
กรณทีีข่อ้ตกลงฯ กำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ขอ้ตกลงๆจะ 

ตอ้งมกีารกำหนดสดัสว่นหนา้ที ่ และความรบัผดิขอบในปรมิาณงาน สิงของ หรอืมลูคา่ตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั 
มากกวา่ผูเ้ขา้รว่ม้คา้รายอืน่ทกุราย

กรณทีีข่อ้ตกลงๆ กำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกักจิการรว่มคา้ 
นัน้ตอ้งใชผ้ลงานของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดยีวเปน็ผลงานของกจิการรว่มคา้ทีย่ืน่ขอ้เสนอ

สำหรับขอ้ตกลงๆ ทีไ่มไ่ดก้ำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเปน็ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ผูเ้ขา้รว่มคา้ 
ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไว!้นเอกสารเชญิซวน

๒.๑๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนใบระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
(1ะ๒(±'0ท๔ (วิ0^6 เาาทา6ท* ? ^ น เ '6 เาก6 ทบ 6 - (วิ?) ของกรมบญัชกีลาง

๒.๑๒ ตอ้งเปน็โรงพยาบาลซึง่มอีาชพีรบัจา้งทำงานตามรายละเอยีดขอบเขตการจดัหาในครัง้นี ้
๒.๑๓ ตอ้งมใีบอนญุาตประกอบการสถานพยาบาล ซือ่สถานพยาบาลหรอืทีต่ัง้ตอ้งตรงกบัใบ 

อนญุาต มแีพทยห์รอืเทคนคิการแพทยซ์ึง่มใีบประกอบโรคศลิบคีวบคมุการปฏบิตังิาน มหีอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์
และรถเอก็ซเรยเ์คลือ่นทีผ่า่นการอนญุาต

๒.๑๔ จดัทำรายงานผลการตรวจสขุภาพโดยมบีคุลากรทางการแพทยเ์ปน็ผูส้รปุผลการตรวจ 
สขุภาพใหก้บัพนกังานทราบจำนวน ๒ รายการ ดงันี้

๑) รายงานที ่ ๑ รายงานผลการตรวจสขุภาพรายบคุคล
ผลการตรวจสขุภาพของพนกังานรายบคุคล พรอ้มคำแนะนำกรณผีลการตรวจ มคีวามผดิ 

ปกติ โดยระบซุือ่-นามสกลุ และสงักดัของพนกงานทกุคน ใส่ซองปิดผนึก (พนกังาน ๑ คน/๑ ซอง)พร้อมประพบัตรา 
“ลบัเฉพาะ” และจดัทำใบสรปุรายซือ่พนกังานทีเ่ขา้รบัการตรวจแยกตามฝา่ยงาน

๒) รายงานท,ี ๒ รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพของ■ พนักงานทุกคบ ทัง้รปูแบบเอกสาร 
เปน็เลม่รายงานและรายงานรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส ์

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ



ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจๅ้ง 
ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็นติบิคุคล

(ก) หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจด 
ทะเบยีนนติบิคุคล บญัชรีายซือ่หุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง

(ข) บรษิทัจำกดัหรอืบรษิทัมหาซนจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจด 
ทะเบยีนนติบิคุคล หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชรีายซือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชผีูถ้อืหุน้ราย 
ใหญ ่ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง ^

(๒) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลทีม่ใิชน่ติบิคุคล ใหย้ืน่ 
สำเนาบตัรประจำตวัประซาซนของผูน้ัน้ สำเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เปน็หุน้สว่น (ถา้ม)ี สำเนาบตัรประจำตวั 
ประซาชนของผู้เปน็หุน้สว่น หรอืสำเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ปน็หุน้สว่นทีม่ไิตถ้อืสญัชาตไิทย พรอ้มทัง้รบัรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอรว่มกนัใบฐานะเปน็ผูร้ว่มคา้ ใหย้ืน่สำเนา 
สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามทีร่ะบไุวใน (๑) หรือ (๒) ซองผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี

(๔) เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ
(๔.๑) สำเนาบตัรประซาซนของผูม้อีำนาจ 
(๔.๒) หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนพานซิย ์
(๔.๓) ภพ.๒๐
(๔.๔) แบบแสดงการลงทะเบยีนในระบบกรมบญัชกีลาง (6-6?)

(๔) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ ? อ? ฅ ๒ (โ3๐ก:ลเว๒ อ๐๐นกาอก*
?๐!'ทาล*)

ทัง้นี ้เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) 
ให!้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ตงักลา่วในรูปแบบ ? อ? ค ๒ (I3๐กเลเว๒ 0๐๐-1๓6ก* โ๐!'๓31โ) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอมอบอำนาจใหบ้คุคลอืน่กระทำการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบ 

อำนาจซึง่ตดิอากรแสตมบตีามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนซองผูม้อบอำนาจและผูร้บัมอบอำนาจ ทัง้นี ้หาก 
ผูร้บัมอบอำนาจเปน็บคุคลธรรมดาตอ้งเปน็ผูท้ีบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้

(๒) เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ
(๒.๑) รายละเอยีดตามขอบเขตซองงานหรอืคณุลกัษณะเฉพาะการวา่จา้งตรวจ 

สขุภาพ ประจำป ี ๒๔๖๔ ขอ้.๔.๙-ข้อ ๔ ๑๑



(ถา้ม)ี
(๓) สำเนาใบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (51ฬ5ร)

(๔) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ทัง้หมดทีใ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ ? อเะ เฯเ.6 (เ̂ อเาโลเว๒ 0 00นทา6 ท'เ
I1๐ โ๓ ล0

ทัง้นี ้เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ครบ 
ถ้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นท,ี ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) 
ให!้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม'ตอ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ดงักลา่วในรปูแบบ เะอเะ ค๒ (โ,0 ^ 3 ๖๒ จ๐(ะนโฑธก* ^๐โทกล•(โ)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนกิสต์ามทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีโ้ดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะตอ้งกรอก 
ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทำการยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมต่อ้งแนบใบ 
เสนอราคาในรปูแบบ ? อบั เฯ๒ (̂ อเาโลเว๒ 0๐(ะน๓ 6ท!: โ๐โ๓ ล'0

๔.๒ ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงนิบาทและเสนอราคาไดเ้พยีงครัง้เดยีวและราคา
เดยีวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอ่หนว่ย และหรอืตอ่รายการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง 
ทัง้นี ้ราคารวมทีเ่สนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ใหถ้อืตวัหนงัสอืเปน็ 
สำคญั โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษอีากรอืน่ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำหนดยนืราคาไม1นอ้ยกวา่ ๑๒๐ วัน ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยนืราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรบัผดิชอบราคาทีต่นไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามไิด้

๔.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกำหนดเวลาดำเนนิการแลว้เสรจ็ไมเ่กนิ ๖๐ วัน นบัถดัจากวัน
ลงนามในสญัญาจา้งหรอ็จากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้จาก องคก์าร ใหเ้ริม่ทำงาน

๔.๔ กอ่นเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรูป และรายละเอยีด ฯลฯ ให ้
ถีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนกิสท์ัง้หมดเสยีกอ่นทีจ่ะตกลงยืน่เสนอราคาตามเงือ่นไข ใน 
เอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๔ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย 
อเิลก็ทรอนกิส ์ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให ้
ถอืตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็เกณฑ์

เมือ่พน้กำหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการยืน่ขอ้เสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๖ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัทำเอกสารสำหรบัใขใ้นการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท เฯ(6 (?0เ1:ล!ว๒ อ00นโฑรท* ^๐โทาลบั โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบตรวจสอบความครบถว้น 
ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร ค๒ กอ่นทีจ่ะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงสง่ขอ้มลู (บ)ว๒ลป) เพือ่เปน็การ
เสนอราคาใหแ้กอ่งคก์ารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์



๔.๗ คณะภรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะดำเนนิการตรวจสอบ 
คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เปน็ผูย้ืบ่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ตามขอ้ ๑.๔ 
(๑) หรือไม' หากปรากฏวา่ผูย้ืบ่ขอ้เสนอรายใดเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอท,ีมผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ คณะ 
กรรมการฯ จะตดัรายชือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนับัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสว์า่ ก่อนหรือในขณะ 
มกีารพจิารณาขอ้เสนอ มผีูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแชง่ชนัอยา่งเปน็ธรรมตามขอ้ ๑.๔ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชือ่วา่มกีารกระทำอนัเปน็การฃดัฃวางการแชง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือ่ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายบัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืบ่ขอ้เสนอ และองคก์ารจะพจิารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอตงักลา่วเปน็ผูท้ิง้งาน 
เวน้แตอ่งคก์ารจะพจิารณาเหน็วา่ผูย้ืบ่ขอ้เสนอรายบัน้มใิชเ่ปน็ผูร้เืริม่ใหม้กีารกระทำดงักลา่วและไดใํหค้วามรว่มมอืเปน็ 
ประโยชนต์อ่การพจิารณาขององคก์าร

๔.๘ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตั ิ ดงันี้
(๑) ปฏบิตัติามเง่ือนไขทีร่ะบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
(๒) ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเปน็ราคาทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษอีืน่ๆ (ถา้ม)ี รวมค่าใช้

จา่ยทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้
(๓) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้สูก่ระบวบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที,

กำหนด
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว้ไมไ่ต้
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งสกืษาและทำความเขา้ใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดว้ยวธิ ี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ของกรมบญัชกีลางทีแ่สดงไวิในเว็บไซต ์ผ ผ . 3เวเ■ ๐๐แเโ6๓ 6ท{.ฐอ/ชา
๔.๙ ผูย้ืบ่ขอ้เสนอทีเ่ปน็ผูช้นะการเสนอราคาตอ้งจดัทำแผนการใชพ้สัดทุีผ่ลติภายในประเทศ 

โดยยืน่ใหห้นว่ยงานของรฐัภายใบ ๖๐ วัน นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา 
๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ ในการพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี ้องคก์ารจะ
พจิารณาตดัสนิโดยใขห้สกัเกณฑ ์ ราคา

๔๒ การพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ
กรณใีชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ องคก์าร จะพจิารณาจาก

ราคารวม
๕.๓ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยืน่หลกัฐานการยืน่ขอ้

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยืน่ขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผลการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะไมร่บัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายบัน้ เวน้แต ่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะชองพสัดทุีจ่ะจา้งไมค่รบถว้น หรอืเสนอรายละเอยีดแตกตา่งไป 
จากเงือ่นไขทีอ่งคก์ารกำหนดไวใินประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์นสว่นทีม่ใิชส่าระสำคญัและ



ความแตกตา่งนัน้ไมม่ผีลทำใหเ้กดิการไตเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูย้ืบ่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเปน็การผดิพลาดเลก็นอ้ย คณะ 
กรรมการฯ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธผิูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้

๕.๔ องคก์ารสงวนสทิธไิมพ่จิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมม่กีารผอ่นผนัในกรณตีงั
ต่อไปบี้

(๑) ไม,ปรากฏซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชผีูร้บัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืบญัชรีายซือ่ผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสท์างระบบการจดั 
ซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิสข์ององคก์าร

(๒) ไม1กรอกซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ย
อเิลก็ทรอนกิส์

(๓) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงอืบไฃทีก่ำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่ปน็สาระสำคญั หรอืมผีลทำใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแกผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่

๕.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืในการทำสญัญา คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืองคก์าร มสีทิธใิหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิได ้องคก์ารม ี
สิทธิท่ีจะไม1รับขอ้เสนอ ไม'รับราคา หรือไม'ทำสัญญา หากขอ้เทจ็จรงิตงักลา่วไมม่คีวามเหมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง

๕.๖ องคก์ารทรงไว้ซึง่สทิธทิีจ่ะไมรั่บราคาตํา่สดุ หรอืราคาหนึง่ราดาใด หรอืราคาทีเ่สนอ
ทัง้หมดก็ได้ และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจำนวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรอือาจจะยกเลกิ 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาจดัจา้งเลยกไ็ด ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทัง้นี ้ เพือ่ประโยชนข์องทางราชการ 
เปน็สำคญั และใหถ้อืวา่การตดัสนิขององคก์ารเปน็เดด็ขาด ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใขจ้า่ย หรอืคา่เสยีหายใดๆ 
มไิดร้วมทัง้องคก์ารจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ละลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูท้ ิง้งานไมว่า่จะ 
เปน็ผูย้ืบ่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหรือไม'กต็าม หากมเีหตทุีเ่ซือ่ถอืไดว้า่การยืน่ขอ้เสนอกระทำการโดยไมส่จุรติ เซ่น 
การเสนอเอกสารอนัเปน็เทจ็ หรือใชซ้ือ่บคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลอืน่มายืน่ขอ้เสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที,ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ เสนอราคาตํา่จนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดำเนนิ 
งานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืองค ์
การ จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานทีท่ำใหเ้ชือ่ไตว้า่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถดำเนนิงานตามเอกสาร 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากคำชีแ้จงไมเ่ปน็ทีร่บัฟง้ได ้องคก์าร มีสิทธิท่ีจะไม'รับข้อเสนอหรือไม่ 
รบัราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย้ืน่ขอ้เสนอตงักลา่วไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใดๆ จากองค์
การ

๕.๗ กอ่นลงนามในสญัญาองคก์าร อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หาก
ปรากฏวา่มกีารกระทำทีเ่ชา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีช่นะการประกวดราคาหรอืทีไ่ตร้บัการคดัเลอืกมผีลประโยชนร์ว่ม 
กัน หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม หรอืสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
รายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูป้ระกอบการ 5เฬ?ร เสนอราคาสงูกวา่ราคาตํา่สดุของผูย้นืขอ้
เสนอรายอืน่ทีไ่ม'เกนิร้อยละ ๑๐ ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัซือ้จดัจา้งจากผูป้ระกอบการ 51\/เ?ร ตงักลา่ว โดยจดัเรยีง



ลำดบัผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูป้ระกอบการ รเปเ̂ ร ซึง่เสนอราคาสงูกวา่ราคาตํา่สดุของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ไมเ่กนิรอ้ยละ 
๑๐ ทีจ่ะเรยีกมาทำสญัญาไมเ่กนิ ๓ ราย

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการรว่มคา้ทีจ่ะไดส้ทิธติามวรรคหนึง่ ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้ง
เปน็ผูป้ระกอบการ ร/VIธร

๕.๙ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่มใิขผู่ป้ระกอบการ ร/VIธร แตเ่ปน็บคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทย
หรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํา่สดุฃองผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็บคุคลธรรมดๅทีม่ไิดถ้อื 
สญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ ๓ ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัชือ้หรอืจดั 
จา้งจากผูย้ืบ่ขอ้เสนอซึง่เปน็บคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยดงักลา่ว

ผูย่ื้นขอ้เสนอท,ีเปน็กจิการรว่มคา้ทีจ่ะไดส้ทิธติามวรรคหนึง่ ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้ง 
เปน็ผูป้ระกอบการทีเ่ปน็บคุคลธรรมดาทีถ่อืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

๖. การทำสัญญาจ้าง
ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรอืทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืกบัองคก์าร ภายใน ๗ วัน นบัถดัจากวันทีไ่ดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนั 
สญัญาเปน็จำนวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ชองราคาคา่จา้งทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ดใ้หอ้งคก์ารยดึถอืไวใ่นขณะ 
ทำสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เชค็หรอืดราฟทท์ีธ่นาคารสัง่จา่ยใหแ้ก'องคก์าร โดยเปน็เชค็ลงวนัทีท่ีท่ำสญัญา หรือกอ่น

หน้าน้ัน ไม'เกิน ๓ วนัทำการของทางราชการ
๖.๓ หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสอืคํา้ประกนั ดังระบุในข้อ

๑.๔ (๒) หรอืจะเปน็หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสต์ามวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางกำหนด
๖.๔ หนงัสอืคํา้ประกนัของบรษิทัเงินทนุ หรอืบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตาม 
รายซือ่บรษิทัเงนิทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคํา้ประกนัของ 
ธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันีจ้ะคนืใหโ้ดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัทีผู่ซ้นะการประกวดราคา 

อเิลก็ทรอนกิส ์ (ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้
หลกัประกนันีจ้ะคนืใหโ้ดยไมม่ดีอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของงานจา้งซึง่องคก์าร ได้รับมอบไว้แล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องคก์ารจะจา่ยคา่จา้งซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษอีืน่  ๆ และค'าใขจ้า่ยทัง้ปวงแลว้ 

โดยถอืราคาเหมารวมเปน็เกณฑ ์ และกำหนดการจา่ยเงนิเปน็ จำนวน ๑ งวด ดงันี้
เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๐๐ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิานทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็ 

เรยีบรอ้ยตามสญัญา รวมทัง้ทำสถานทีจ่า้งใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย



๘. อัตราค่าปรับ
คา่ปรบัตามแบบสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้หรอืขอ้ตกลงจา้ง 

เปน็หนงัสอืจะกำหนด ดงันี้
๘.๑ กรณทีีผู่ร้บัจา้งนำงานทีร่บัจา้งไปจา้งชว่งใหผู้อ้ืน่ทำอกีทอดหนึง่โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต

จากองคก์าร จะกำหนดคา่ปรบัสำหรบัการฝา่แนดงักลา่วเปน็จำนวนรอ้ยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจา้งชว่งนัน้
๘.๒ กรณทีีผู่ร้บัจา้งปฏบิตัผิดิสญัญาจา้งนอกเหนอืจากขอ้ ๘.๑ จะกำหนดคา่ปรบัเปน็รายวนั

ในอตัรารอ้ยละ ๐.๑๐ ของราคาคา่จา้ง

๙. ฃ้อศงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๙.๑ เงนิคา่จา้งสำหรบังานจา้งครัง้นีไ้ดม้าจากเงนิงบประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๕

การลงนามในสญัญาจะกระทำไดต้อ่เมือ่ องคก์ารไดร้บัอบฟุต้เิงนิคา่จา้งจากเงนิงบ 
ประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๕ แลว้เทา่นัน้

๙.๒ เมือ่องคก์ารไดค้ดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใด ใหเ้ปน็ผูร้บัจา้ง และไดต้กลงจา้งตามประกวด 
ราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ คา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสัง่หรอืนำสิง่ของมาเพือ่งานจา้งดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศ และของนัน้ 
ตอ้งนำเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่ และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซีง่เปน็ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการพาณขิยนาว ี
ดงันี้

(๑) แจง้การสัง่หรอืนำสิง่ของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ 
วัน นบัตัง้แตว่นัทีผู่ร้บัจา้งสัง่หรอืซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่ได้

(๒) จัดการใหส้ิง่ของดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืทีม่สีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอืไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิง่ของนัน้ โดยเรืออืน่ทีม่ใิชเ่รือ 
ไทย ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนญุาตเชน่นัน้กอ่นบรรทกุของลงเรอือืน่ หรอืเปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่

(๓) ในกรณทีไีม'ปฏบิติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสรมิการพาณชิยนาวี

๙.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่อ่งคก์ารไดด้ดัเลอืกแลว้ ไมไ่ปทำสญัญา หรอืขอ้ตกลงภายในเวลาทีท่าง 
ราชการกำหนดดงัระบไุวใีนขอ้ ๗ องคก์ารจะรบิหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอืคํา้ประกนั 
การยืน่ขอ้เสนอทนัท ี และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหซ้ดใชค้วามเสยีหายอืน่ (คา้ม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเ้ปน็ผูท้ิง้งาน 
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

๙.๔ องคก์ารสงวนสฑิธิท้ีจ่ะแกIัขเพิม่เตมิเง่ือนไข หรือขอ้กำหนดในแบบสญัญาใหเ้ปน็ไปตาม 
ความเหน็ของสำนกังาบอยัการสงูสดุ (คา้ม)ี

๙.๕ ในกรณที'ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้มคีวามขดัหรอืแยง้กนั



ยืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตัติามคำวนิจิฉยัขององคก์าร คำวนิจิฉยัดงักลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ และผูย้ืน่ขอ้เสนอไมมสทิธเิรียก 
รอ้งคำใชจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิ

๙.๖ องคก์าร อาจประกาศยกเลกิการจดัจา้งในกรณตีอ่ไปนีไ้ตโ้ดยทีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้ง 
คำเสยีหายใดๆ จากองคก์ารไมไ่ต้

(๑) ไมไ่ตร้บัการจดัสรรเงนิทีจ่ะใขใ้นการจดัจา้งหรอืไตร้ชัจดัสรรแตไ่มเ่พยีงพอทีจ่ะ
ทำการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไป

(๒) มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืบ่ขอ้เสนอทีช่นะการจดัจา้งหรอืทีไ่ตร้บัการคดัเลอืกม ี
ผลประโยชนร่์วมกัน หรอืมสีว่นไตเ้สยีกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม หรือสมยอมกนั 
กบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอน หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืลอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกอ่งคก์าร หรือกระทบ
ตอ่ประโยชนส์าธารณะ

(๔) กรณอีืน่ในทำนองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

๑0. การปฏิบัติตามกฎหม่ายและระเบียบ
ช ุ I — .  -  ช ุ.  ช ุ๘] I /  ^ ห ช ุช ุV  ^  ช ุ &̂ ๘. 1/4^ ช ุ V  4^*4เนระหวา่งระยะเวลาการจาง ผูย้นัขอเสนอทเดริบัการคดัเลอกเหเ์บนผูร้บัจางตองปฏบตตาม 

หลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบยีบไตก้ำหนดไวโิดยเครง่ครดั
๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องคก์าร สามารถนำผลการปฏบิตังิานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 
ใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งเพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

ทัง้นีห้ากผูย้ืน่ขอ้เสนอทไีดรบัการคดัเลอกไมผ่า่นเกณฑท์ีก่ำหนดจะถกูระงบัการยืน่ขอเสนอหรอื 
ทำสญัญากบัองคก์าร ไว้ชัว่คราว

องคก์ารขนลง่มวลชนกรงุเทพ 
1ป็0) มถินุายน๒๔๖๔



ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการว่าจ้าง 
ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๔๖๕

๑. ความเปน็มา ....
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพมัธ เรือ่ง มาตรฐานขัน้ตํา่ฃองสภาพการจา้ง 

ในรัฐวิสาหกจิ (ฉบับท่ี ๓) บญัญตัไิว ้ดงันี้
ขอ้ ๔๕ ใหน้ายจา้งบรหิาร จดัการ และดำเนนิการดา้นความปลอดภยั อาซ'ีวอนามย และ 

สภาพแวดลอ้มในการทำงานตามกฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยั อารวีอน ามยั และสภาพแวดลอ้มในการ 
ทำงาน เวน้แตค่ณะกรรมการจะประกาศกำหนดเปน็อยา่งอืน่ โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

ข้อ ๔๖ ใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพของลกูจา้งอยา่งนอ้ยปลีะทนุึง่ครัง้
๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพือ่หาแนวทางปอ้งกนัการเกดิโรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต ลดความเสีย่.'งทีม่ผีลตอ่ 
สขุภาพ และมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้

๒.๒ เพือ่ใหพ้นกังานไดร้บัทราบสภาวะความสมบรูณข์องรา่งกายในเนีอ้งตน้ 
๒.๓ เพือ่เปน็แนวทางใหพ้นกังานไดด้แูลสขุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง เหน็ความสำคญั และเกดิ 

ความใสใ่จในการตรวจสขุภาพ
๒.๔ เพือ่เปน็สวสัดกิาร และเปน็การสรา้งขวญักำลงัใจใหก้บัพนกังาน 
๒.๔ เพือ่ใหพ้นกังานเขา้รบัการตรวจสขุภาพเปน็ประจำทกุป ี และจำนวนพนกังานทีเ่ขา้ 

รบัการตรวจสขุภาพมจีำนวนเพิม่ขึน้ทกุปี
๒.๖ เพือ่ลดจำนวนผูท้ ีม่ผีลการตรวจสขุภาพทีผ่ดิปกตใิหน้อ้ยลง และใหก้ลบัมามีสุขภาพ

ทีด่1ข้ึน
๒.๗ เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล 

๓. ขอบเขตของงาน
๓.๑ ดำเนนิการตรวจสขุภาพประจำปโีดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญและบคุลากรทางการแพทยท์ีม่ ี

ความรูแ้ละประสบการณไ์นการตรวจสขุภาพใหก้บัพนกังานและลกูจา้งของ ฃสมก. จำนวนประมาณ ๑๒,๘๘๐ คน 
(ขอ้มลู ณ วนัท,ี ๑๔ พฤษภาคมุ ๒๔๖๔) จำนวนของพนกังานและลกูจา้งของ ขสมก. ท ีจ่ะเขา้รปัการตรวจ 
สขุภาพ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ตามจำนวนพนกังานทีไ่ดร้บัการตรวจสขุภาพจรงิ

,1', ''. I

..........ประธานกรรมการ ............. , . ^ โ ...........กรรมการ ......... .'รร— ^ : ๖^โ....กรรมการ
(นายสมควร. บุญสุวรรณ์) (นาง®ผญ์นรี ภู่ทอง) (นายอนันต์ แก้วเขียว)
.............โ ! โ โ . ....... กรรมการ .........0 ^ 1. .................ก ร ร ม ก า ร - - ..........@ ๔ .. . . . .  ...กรรมการและเลขานุการ
(นางอมรรัตน์. แสงบัวผัน) (นางทักษกร โซติวัฒนนาคิน) (นางจุฑามาศ ศรีครุฑ)



~ ๒ ~

๓.๒ การตรวจสขุภาพตามรายการที ่ ฃสมก. กำหนด ดงันี้
สำ,ดับ รายการตรวจ

๑ ตรวจเอกซเรยท์รวงอกระบบดจิติอล ว!ฐ!โล!.
๒' ตรวจวดัความดนั 8?
๓ ตรวจดชันมีวสกาย 8^1
(̂ ตรวจหาระดบัไขมนัคอเลสเตอรอล (Iเา๐๒51:6โ01
๕ ตรวจหาระดบัไขมนัไตรกลเีซอไรด์ 7ก้ฐ!.̂ น6ก้น!6
๖ ตรวจหาระดบันํา้ตาลในเลอืด 83รปทฐ 8๒0นเ รนฐลโ
๗ ตรวจหาการทำงานของไต 8บผ
๘ ตรวจหาการทำงานของไต (นัอลปก!ก6
๙ ตรวจหาการทำงานของดบั 5 6 .8 .7 .

๑๐ ตรวจหาการทำงานของดบั 5 .6 .0 .7 .
๑๑ ตรวจหาการทำงานของดบั /น์!โ 8เา05[ว!าลโล56-
๑๒ ตรวจหาระดบัยรูกิในเลอืด หาโรคเกา๊ท์ บก้น ^ น!ป

๓.๓ ดำเนนิการตรวจสขุภาพตามสถานทีด่งัตอ่ไปนี ้
๓.๓.๑ .เขตการเดนิ รถท ๑

* อูบ่างเขน * อู่รังสิต *  อูธ่รรมศาสตร์รังสติ
๓.๓.๒ เขตการเดนิรถที ่ ๒
......  * อูส่วนสยาม.

๓.๓.๓ เขตการเดนรถท ๓
* อูเ่มกาบางนา
* อูฟ่ารม์จระเข ้

๓.๓.๔ เขตการเดนิรถที ่ ๔
* อูค่ลองเตย

๓.๓.๕ เขตการเดนิรถที ่ ๕
* อู'แสมดำ

๓.๓.๖ เขตการเดนิรถที ่ ๖

• ^ . อู่มีนบ,รี— ....

*  อูข่า้งเอราวณั
* อูป่อดนิ

* อู,สาธปุระดษิฐ์

* อู,'ราช'ป่ระ'ซา

* อูป่เู'จา้สมงิพราย

* อูพ่ระรามเกา้

*  อูก่ลัปพฤกษ์

* อ ูบ่ ร ม ร า ช ช น น *ี " อู่วัดไร่ขิง 
๓.๓.๗ เขตการเดนิรถที ่ ๗ .

* อูเ่ทศบาลบางบวัทอง .*  อูท่า่อฐิ 
๓.๓.๘ เขตการเดนิรถที ่ ๘

* อูส่วนสยาม * อูใ่ตท้างดว่นรามอนิทรา * อูก่ำแพงเพชร
๓.๓.๙ สำบกังานใหญ่

* สำนกังานแพทย์

..ประธานกรรมการ ............^ ' . . . ............กรรมการ ...,ป7โโ2^๐นาโโโ ....กรรมการ
(นายสมควร บุญสุวรรณ) (นางธัญเป้ม่รี-ภู่ทอง) - (นายอนันต์ แก้วเขียว)
......... . . 7 1 3 ^ —..........กรรมการ . ... ........กรรมการ ........- - - -# ^ - - -™ -  ....กรรมการและเลขานุการ
(นางอมรรัตน์ แสงนัวผัน) (นางทักษกร โชติวัฒนนาดิน) (นางจุฑามาศ ศรีครุฑ)



~ ๓ ~

๔. คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอ
-๔ .๑  มคีวามสามารถตามกฎหมาย 

๔๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๔.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ -
๔๔ ไม,เปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของ 

รฐัไว้ชัว่คราว เนอืงจากเปน็ผูท้ ีไ่ม,ผา่นเกณฑภ์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ ตามระเบยีบที ่
รฐัมน ตรวีา่การกระท รวงการคลงักำห น ด ต าม ท ีป่ ระกาศ เผ ยแพ ร1ใน ระบ บ เครอืข า่ยส ารส น เท ศของ 
กรมบญัชกีลาง

๔.๔ ไม,เปน็บคุคลซึง่ถกูระบชุ,ีอไวใ้นบญั ชรีายซ ือ่ผ ูท้ ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนช ือ่ให เ้ปน็ 
. ผ ูท้ิง้งาน ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศข.องกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ ิง้งาน 
เป็นหุ้นส่วน ผูจ้ดักําร กรรมการผูจ้ด้การ ผูบ้รหิาร ผูม้อีาันาจในการดำเนนิงานในกจิกรรมของนติบิคุคลนัน้ดว้ย 

๔.๖ มคีณุสมบตัแิละไม,มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบุายการจดัซ่ ือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐักำหนดในราขกจิจาบเุบกษา

๔๗ ไม,เปน็ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก, ฃสมก. 
ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ หรือไม,เปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวาง การแขง่ขนัอยา่ง เป็น 
ธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๔๘ ไม,เปน็ผูไ้ตร้บัเอกสทิธหรอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไม'ยอมขึน้ศาลไทย เวน้แต'่ 
รฐับาลของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธใิเละความคุม้กนัเขน่วา่นัน้

๔  ๔ ๙  ตอ้งเปน็โรงพยาบาลซึง่มอีาชพีรบัจา้งทำงานตามรายละเอยีดขอบเขตการจดัหาใน.
ครัง้นี ้ ' ■ - .................. ท ี่̂ ^ 1..........;   '1 .. . . . . . . . , . . . .๔

ท ี ่ 'ท ี ่ ๔.๑๐ ตอ้งมใบอนญุาตประกอบการสถานพยาบาล ซือ่สถานพยาบาลหรอืท,ีตัง้ตอ้งตรงกบั 
ใบอนญุาต มแีพทยห์รอืเทคนคิการแพทยซ์ึง่มใีบประกอบโรคศลิบคีวบคมุการปฏบิตังิาน มหีอ้งปฏบิตักิารทาง 
การแพทยแ์ละรถเอก็ซเรยเ์คลือ่นทีผ่า่นการอนญุาต

๔.๑๑ จดัทำรายงานผลการตรวจสขุภาพโดยมบีคุลากรทางการแพทยเ์ปน็ผูส้รปุผลการ 
ตรวจสขุภาพใหก้บัพนกังานทราบจำนวน ๒ รายการ ดงันี้

๑) รายงานที ่ ๑ รายงานผลการตรวจสขุภาพรายบคุคล
ผลการตรวจสขุภาพของพนกังานรายบคุคล พรอ้มคำแนะนา่กรณผีลการตรวจ 

มคีวามผดิปกต ิโดยระบขุือ่-นามสกลุ และสงักดัของพนกังานทกุคน ใสซ่องปดิผนกึ (พนกังาน ๑ คน/๑ ซอง) 
พรอ้มประทบัตรา “สบัเฉพาะ” และจดัทำใบสรปุรายซือ่พนกังานทีเ่ขา้รบัการตรวจแยกตามฝา่ยงาน

๒) รายงานที'่ ๒ รายงานสรปุผลการตรวจสขุภาพของพนกังานทกุคน ทิง้รปูแบบ 
เอกสารเปน็เลม่รายงานและรายงานรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส ์
๕. ระยะเวลาส่งมอบ

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนสงิหาคม'๒๔๖๔



๖. ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ใชเ้กณฑร์าคาเฉลีย่จากการสบืราคา ๓ โรงพยาบาล ดงันี้

ลำดับ โรงพยาบาล/บริษัท ราคา/คน
๑ โรงพยาบาลพเีอม็จี - ๒๔๔ บาท
๒ โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดฯ ๒๔๐ บาท
๓ บริษัท ที. เอ.เซล็ทรณัเลบ็ จำกดั ๔ ๑๔ บาท

ราคาเฉลีย่ ‘ ๓๐๓.๓๓ บาท
๗. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณในการตรวจสขุภาพประจำป ี ๒๔๖๔ รวมเปน็เงิน'ทัง้สิน้ ๓,๙๔๖1๙๒๙.๙๔ บาท 
๘. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ใชเ้กณฑร์าคาตํา่สดุ



แบบ บก. ©๖

ตารางวงเงินงบประมาณ ที่รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1

๑. ซ่ือโครงการ.........จ่า.จ้างตรุ.ว:จ.สุขภา.พ:ปร.ะ;จำปี..๒๔๖๔.......................................................................... .

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ................งานแพทย์..กสุ่มงานพัฒนา.ระ.บ.นสวสัดกิาร.สำนกักา.ร.เจา้หนา้ที.่...

ฝ่.'าย.น1:ท :ุ!'ไ.:องค์.กา:3ขน.ส่งม.ว]ส.'ข'นถรุ[ง!ทพ...............................
๓. วงเงินงบประมาณที่ใช้จัดสรร............ ๓,๙๙.๖.,๙๒.๙,๙.๖...นา.ท............................
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี.. . . . . ^ . . ® V ๆ ^ . . ] ^ .^ ? .^ . .

"โ
จำนวนพนกังานและลกุจา้งของ ขสมก. ประมาณ ๑๒,๘๘๐ คน ราคาคา่ตรวจคนละ ๓๐๓.๓๓ บาท

รวมเปน็เงินทัง้สิน้ ๓,๙๐๖,๘๙๐.๔๐ บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
๑. โรงพยาบาลพเีอม็จ ี ราคา ๒๔๔.- บาท/คน 

๒. โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดๆ ราคา ๒๔๐.- บาท/คน 

๓. บริษทั ท.ีเอ.เซน็ทรลัแลบ็ จำกดั ราคา ๔๑๔.- บาท/คน

๖. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผ้กำหนดราคากลาง
๑. นายสมควร 

๒. นางธัญญ'์นรี 

๓. นายอนนัต ์

๔. นางอมรรตัน ์

๔. นางทกัษกร

บญุสวุรรณ ์

ภู่ทอง 

แกว้เขยีว 

แสงบวัผับ 

โชตวิฒันนาคนิ

๖. นางจฑุามาศ ศริครุฑ


