ฟิ^®^^*^^^/
'ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปี ๒๔๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ0เ0แ|าฐ)
องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปี ๒๔๖๔ ด้วย
วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ4)!ปฟเกฐ) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครัง้ นีเ้ ป็นเงินทัง้ สิน้
๓,๙๐๖,๘๙๐.๔๐ บาท (สามลานเก้าแสนหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสีส่ บิ สตางค์)
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม'เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม'อยูร
่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม'เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชว่ั คราว
เนือ่ งจากเป็นผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
๔. ไม'เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุซอ่ื ไว้ในบัญชีรายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนซือ่ ให้เป็นผูท้ ง้ิ งานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผู้
จัดการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม'มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจาบุเบกษา
๗. เป็นนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม'เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอราคารายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก'องค์
การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๙. ไม'เป็นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธีห้ รือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผูย้ น่ื ข้อ
เสนอได้มคี ำสัง่ ให้สละเอกสิทธีแ้ ละความคุม้ กันเซ่นว่านัน้
๑๐. ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เะเอ^ทวทเอ
6 ๐ ^ โทการเาเ ?!'๐(ะชเอทา6 ท1: ใ 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ต้องเป็นโรงพยาบาลซึง่ มีอาชีพรับจ้างทำงานตามรายละเอียดขอบเขตการจัดหาในครัง้ นี้
๑๒. ต้องมีใบอนุญาตประกอบการสถานพยาบาล ซือ่ สถานพยาบาลหรือทีต่ ง้ั ต้องตรงกับใบอนุญาต มี
แพทย์หรือเทคนิคการแพทย์ซง่ึ มีใบประกอบโรคสิลบีควบคุมการปฏิบตั งิ าน มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และรถ
เอ็กซเรย์เคลือ่ นทีผ่ า่ นการอนุญ าต
๑๓. จัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพโดยมีบคุ ลากรทางการแพทย์เป็นผูส้ รุปผลการตรวจสุขภาพให้
กับพนักงานทราบจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑) รายงานที่ ๑ รายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล
ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานรายบุคคล พร้อมคำแนะนำกรณีผลการตรวจมีความผิดปกติ
โดยระบุซอ่ื -นามสกุล และสังกัดของพนักงานททุกคน ใส่ซองปิดผนึก (พนักงาน ๑ คน/ต่อ ๑ ซอง) พร้อมประทับตรา
ลับเฉพาะ และจัดทำใบสรุปรายซือ่ พนักงานทีเ่ ข้ารับการตรวจแยกตามฝ่ายงาน
๒) รายงานที่ ๒ รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพของพนักงานทุกคน ทัง้ รูปแบบเอกสารเป็นเล่ม
รายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใบวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวนํโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตง้ั แต่วนั ทีป่ ระกาศจนถึงก่อนวับเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทเ่ี ว็บไซต์ Vฬ/\/ผ.๖ทา'!:3X 0 .■ ปา หรือ ผ ผ ผ .ฐ[วโ๐ฒ เ'0 ทา6ท1:.ฐ0.ปา หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๖ ๐๙๗๔ ในวันและเวลาราชการ

(นายวิโรจน์ แหวบทองคำ)
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการฝ่ายบริห าร ปฏิบตั กิ ารแทน
ผูอ้ ำนวยการองต์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ 6-6? ได้ตง้ั แต่วนั ทีข่ อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ฒฬผฺ
เอกสารประกวุดราคาจ้างด้วยวิธีประก
~ ๘ /เรอนิกส์ (ธ-เวเปปเทฐ)
เลขที่ ..0.9.
การจ้างตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๕
ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
ลงวันที่ |อ9 มิถุนายน ๒๕๖๕
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ซืง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างตรวจ
สุขภาพประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเฟฝเทฐ) ณ โดยมีขอ้ แนะนำและข้อกำหนดดังต่อไป
-ะ

นิ

๑.

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ ำหนดไวิในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญ ญามาตรฐานหน่วยงาน
๑.๔ แบบหนํงสือคํา้ ประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕. บทนิยาม
(๑) ผูท้ ม่ี ผี ลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญ ชีเอกสารทีก่ ำหนดไวิในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ แผนการใช้พส
ั ดุทผ่ี ลิตภายในประเทศ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลชงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญ ญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่ คราว เนีอ้ งจากเป็นผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ็ง่ ถูกระบุซอ่ื ไว้ในบัญชีรายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนซือ่ ให้เป็นผูท้ ง้ิ งาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเป็นหุน้ ส่วนผู้
จัดการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๖.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา
. ๒.๗ เป็นนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ,ื นข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืนข้อเสนอให้แก'องค์การ ณ
จันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๒.๙ ไม่เป็นผู!้ ด้รบั เอกสิทธื1้ หรือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทยเว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้ น่ื ข้อเสนอได้มคี ำสัง่ ให้สละเอกสิทธีแ้ ละความคุมกันเข่นว่านัน้
๒.๑๐ ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีย่ น่ื ข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
กรณีทข่ี อ้ ตกลงฯ กำหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆจะ
ต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดขอบในปริมาณงาน สิงของ หรือมูลค่าตามสัญ ญาของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผูเ้ ข้าร่วม้ ค้ารายอืน่ ทุก ราย
กรณีทข่ี อ้ ตกลงๆ กำหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
นัน้ ต้องใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าทีย่ น่ื ข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงๆ ทีไ่ ม่ได้กำหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดเป็นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก ผูเ้ ข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้!นเอกสารเชิญซวน
๒.๑๑ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนใบระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(1ะ๒(±'0ท๔ (วิ0 ^6เาาทา6ท* ?^ น เ'6 เาก6ทบ 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ต้องเป็นโรงพยาบาลซึง่ มีอาชีพ รับจ้างทำงานตามรายละเอียดขอบเขตการจัดหาในครัง้ นี้
๒.๑๓ ต้องมีใบอนุญาตประกอบการสถานพยาบาล ซือ่ สถานพยาบาลหรือทีต่ ง้ั ต้องตรงกับใบ
อนุญาต มีแพทย์หรือเทคนิคการแพทย์ซง่ึ มีใบประกอบโรคศิลบีควบคุมการปฏิบตั งิ าน มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
และรถเอ็กซเรย์เคลือ่ นทีผ่ า่ นการอนุญ าต
๒.๑๔ จัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพโดยมีบคุ ลากรทางการแพทย์เป็นผูส้ รุปผลการตรวจ
สุขภาพให้กบั พนักงานทราบจำนวน ๒ รายการ ดังนี้
๑) รายงานที่ ๑ รายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล
ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานรายบุคคล พร้อมคำแนะนำกรณีผลการตรวจ มีความผิด
ปกติ โดยระบุซอ่ื -นามสกุล และสังกัดของพนกงานทุกคน ใส่ซองปิดผนึก (พนักงาน ๑ คน/๑ ซอง)พร้อมประพับตรา
“ลับ เฉพาะ” และจัดทำใบสรุปรายซือ่ พนักงานทีเ่ ข้ารับการตรวจแยกตามฝ่ายงาน
๒) รายงานที, ๒ รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพของ■ พนักงานทุกคบ ทัง้ รูปแบบเอกสาร
เป็นเล่มรายงานและรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้ๅง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจำกัด ให้ยน่ื สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายซือ่ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหาซนจำกัด ให้ยน่ื สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญ ชีรายซือ่ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
^
(๒) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล ให้ยน่ื
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผูน้ น้ั สำเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประซาชนของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนทีม่ ไิ ต้ถอื สัญชาติไทย พร้อมทัง้ รับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอร่วมกันใบฐานะเป็นผูร้ ว่ มค้า ให้ยน่ื สำเนา
สัญ ญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ ะบุไวใน (๑) หรือ (๒) ซองผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิม่ เติมอืน่ ๆ
(๔.๑) สำเนาบัตรประซาซนของผูม้ อี ำนาจ
(๔.๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนพานิซย์
(๔.๓) ภพ.๒๐
(๔.๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบกรมบัญชีกลาง (6-6?)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ ? อ? ฅ ๒ (โ3๐ก:ลเว๒ อ๐๐นกาอก*
?๐!'ทาล*)
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
ให้!ดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตังกล่าวในรูปแบบ ? อ? ค ๒ (I3๐กเลเว๒ 0๐๐-1๓6ก* โ๐!'๓31โ)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอมอบอำนาจให้บคุ คลอืน่ กระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึง่ ติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนซองผูม้ อบอำนาจและผูร้ บั มอบอำนาจ ทัง้ นี้ หาก
ผูร้ บั มอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผูท้ บ่ี รรลุนติ ภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้
(๒) เอกสารเพิม่ เติมอืน่ ๆ
(๒.๑) รายละเอียดตามขอบเขตซองงานหรือคุณ ลักษณะเฉพาะการว่าจ้างตรวจ
สุขภาพ ประจำปี ๒๔๖๔ ข้อ.๔.๙-ข้อ ๔ ๑๑

(๓) สำเนาใบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (51ฬ5ร)
(ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดทีใ่ ด้ยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ ? อเะ เฯเ.6 (เ^อเาโลเว๒ 000นทา6ท'เ
I1๐โ๓ล0
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญ ชีเอกสารส่วนที, ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้!ดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม'ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ เะอเะ ค ๒ (โ,0 ^ 3 ๖๒ จ๐(ะนโฑธก* ^๐โทกล•(โ)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นโ้ี ดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้ และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย้ น่ื ข้อเสนอโดยไม่ตอ้ งแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ ? อบั เฯ๒ (^อเาโลเว๒ 0๐(ะน๓ 6ท!: โ๐โ๓ ล'0
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็น เงิน บาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้ เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง
ทัง้ นี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอื ตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สิน้ ซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีอากรอืน่ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทัง้ ปวงไว้แล้ว
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม1น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้างหร็อจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจาก องค์การ ให้เริม่ ทำงาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ น่ื ข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญ ญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถีถ่ ว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทง้ั หมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ เสนอราคาตามเงือ่ นไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๔ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมือ่ พ้นกำหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยืน่ ข้อเสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท
เฯ(6 (?0เ1:ล!ว๒ อ00นโฑรท* ^๐โทาลบั โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร
ค๒ ก่อนทีจ่ ะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บ)ว๒ลป) เพือ่ เป็นการ
เสนอราคาให้แก่องค์การผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะภรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณ สมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย้ บ่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ตามข้อ ๑.๔
(๑) หรือไม' หากปรากฏว่าผูย้ บ่ื ข้อเสนอรายใดเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอที,มผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันบัน้ ออกจากการเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะ
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ น่ื ข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชือ่ ว่ามีการกระทำอันเป็นการฃัดฃวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่
ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายบัน้ ออกจากการเป็นผูย้ บ่ื ข้อเสนอ และองค์การจะพิจารณาลงโทษผูย้ น่ื ข้อเสนอตังกล่าวเป็นผูท้ ง้ิ งาน
เว้นแต่องค์การจะพิจารณาเห็นว่าผูย้ บ่ื ข้อเสนอรายบัน้ มิใช่เป็นผูร้ เื ริม่ ให้มกี ารกระทำดังกล่าวและไดํให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ตอ่ การพิจารณาขององค์การ
๔.๘ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเ่ สนอจะต้องเป็น ราคาทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีอน่ื ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทัง้ ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือ่ เข้าสูก่ ระบวบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที,
กำหนด
(๔) ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่ สนอแล้วไม่ไต้
(๔) ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธกี ารเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแ่ สดงไวิในเว็บไซต์ ผ ผ . 3เวเ■ ๐๐แเโ6๓ 6ท{.ฐอ/ชา
๔.๙ ผูย้ บ่ื ข้อเสนอทีเ่ ป็นผูช้ นะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พสั ดุทผ่ี ลิตภายในประเทศ
โดยยืน่ ให้หน่วยงานของรัฐภายใบ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ องค์การจะ
พิจารณาตัดสินโดยใข้หสักเกณฑ์ ราคา
๔๒ การพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ องค์การ จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๕.๓ หากผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยืน่ หลักฐานการยืน่ ข้อ
เสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายบัน้ เว้นแต่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะชองพัสดุทจ่ี ะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงือ่ นไขทีอ่ งค์การกำหนดไวิในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสำคัญ และ

ความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ บ่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้
๕.๔ องค์การสงวนสิทธิไม่พจิ ารณาข้อเสนอของผูย้ น่ื ข้อเสนอโดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณีตงั
ต่อไปบี้
(๑) ไม,ปรากฏซือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีผรู้ บั เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญ ชีรายซือ่ ผูซ้ อ้ื เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด
ซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ
(๒) ไม1กรอกซือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือบไฃทีก่ ำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผยู้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ห รือองค์การ มีสทิ ธิให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอชีแ้ จงข้อเท็จจริงเพิม่ เติมได้ องค์การมี
สิทธิทจ่ี ะไม1รบั ข้อเสนอ ไม'รบั ราคา หรือไม'ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
๕.๖ องค์การทรงไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาตํา่ สุด หรือราคาหนึง่ ราดาใด หรือราคาทีเ่ สนอ
ทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิ ารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสำคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใข้จา่ ย หรือค่าเสียหายใดๆ
มิได้รวมทัง้ องค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ น่ื ข้อเสนอเป็น ผูท้ ง้ิ งานไม่วา่ จะ
เป็นผูย้ บ่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกหรือไม'กต็ าม หากมีเหตุทเ่ี ซือ่ ถือได้วา่ การยืน่ ข้อเสนอกระทำการโดยไม่สจุ ริต เซ่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซอ่ื บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอืน่ มายืน่ ข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีท,ี ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายทีเ่ สนอราคาตํา่ สุด เสนอราคาตํา่ จนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ห รือองค์
การ จะให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอนัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานทีท่ ำให้เชือ่ ไต้วา่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชีแ้ จงไม่เป็นทีร่ บั ฟ้งได้ องค์การ มีสทิ ธิทจ่ี ะไม'รบั ข้อเสนอหรือไม่
รับราคาของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ทัง้ นี้ ผูย้ น่ื ข้อเสนอตังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์
การ
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำทีเ่ ช้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีช่ นะการประกวดราคาหรือทีไ่ ต้รบั การคัดเลือกมีผลประโยชน์รว่ ม
กัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอ
รายอืน่ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
๕.๘ หากผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการ 5เฬ?ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํา่ สุดของผูย้ นื ข้อ
เสนอรายอืน่ ทีไ่ ม'เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซือ้ จัดจ้างจากผูป้ ระกอบการ 51\/เ?ร ตังกล่าว โดยจัดเรียง

ลำดับผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการ รเปเ^ร ซึง่ เสนอราคาสูงกว่าราคาตํา่ สุดของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ไม่เกินร้อยละ
๑๐ ทีจ่ ะเรียกมาทำสัญ ญาไม่เกิน ๓ ราย
ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีเ่ ป็นกิจการร่วมค้าทีจ่ ะได้สทิ ธิตามวรรคหนึง่ ผูเ้ ข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผูป้ ระกอบการ ร/VIธร
๕.๙ หากผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ มิใข่ผปู้ ระกอบการ ร/VIธร แต่เป็นบุคคลธรรมดาทีถ่ อื สัญชาติไทย
หรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํา่ สุดฃองผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ เป็นบุคคลธรรมดๅทีม่ ไิ ด้ถอื
สัญ ชาติไทยหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดชือ้ หรือจัด
จ้างจากผูย้ บ่ื ข้อเสนอซึง่ เป็นบุคคลธรรมดาทีถ่ อื สัญ ชาติไทยหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผูย้ น่ื ข้อเสนอที,เป็นกิจการร่วมค้าทีจ่ ะได้สทิ ธิตามวรรคหนึง่ ผูเ้ ข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดาทีถ่ อื สัญ ชาติไทยหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย

๖.

การทำสัญญาจ้าง

ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญ ญาจ้างตามแบบสัญ ญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญ ญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ชองราคาค่าจ้างทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้องค์การยึดถือไว่ในขณะ
ทำสัญ ญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ทธ่ี นาคารสัง่ จ่ายให้แก'องค์การ โดยเป็นเช็คลงวันทีท่ ท่ี ำสัญญา หรือก่อน
หน้านัน้ ไม'เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือคํา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํา้ ประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารทีก่ รมบัญ ชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํา้ ประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซือ่ บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา้ ประกันของ
ธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผ่ ซู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ บั จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญ ญาจ้างแล้ว
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้โดยไม่มดี อกเบีย้ ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึง่ องค์การ ได้รบั มอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การจะจ่ายค่าจ้างซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอน่ื ๆ และค'าใข้จา่ ยทัง้ ปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็น เกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้
เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ านทัง้ หมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญ ญา รวมทัง้ ทำสถานทีจ่ า้ งให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญ ญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีทผ่ี รู้ บั จ้างนำงานทีร่ บั จ้างไปจ้างช่วงให้ผอู้ น่ื ทำอีกทอดหนึง่ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
จากองค์การ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน้
๘.๒ กรณีทผ่ี รู้ บั จ้างปฏิบตั ผิ ดิ สัญ ญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. ฃ้อศงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๙.๑ เงิน ค่าจ้างสำหรับ งานจ้างครัง้ นีไ้ ด้มาจากเงิน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
การลงนามในสัญ ญาจะกระทำได้ตอ่ เมือ่ องค์การได้รบั อบุฟต้ เิ งินค่าจ้างจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านัน้
๙.๒ เมือ่ องค์การได้คดั เลือกผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใด ให้เป็นผูร้ บั จ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ค้าผูร้ บั จ้างจะต้องสัง่ หรือนำสิง่ ของมาเพือ่ งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนัน้
ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ เี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ น่ื ข้อเสนอซีง่ เป็นผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิขยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรือนำสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ รู้ บั จ้างสัง่ หรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้
(๒) จัดการให้สง่ิ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญ าตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิง่ ของนัน้ โดยเรืออืน่ ทีม่ ใิ ช่เรือ
ไทย ซึง่ จะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีทไี ม'ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ อ่ งค์การได้ดดั เลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาทีท่ าง
ราชการกำหนดดังระบุไวีในข้อ ๗ องค์การจะริบหลักประกันการยืน่ ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคํา้ ประกัน
การยืน่ ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอืน่ (ค้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็นผูท้ ง้ิ งาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ
๙.๔ องค์การสงวนสิฑธิท้ จ่ี ะแกัIขเพิม่ เติมเงือ่ นไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสำนักงาบอัยการสูงสุด (ค้ามี)
๙.๕ ในกรณีท'ี เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน

ยืน่ ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ติ ามคำวินจิ ฉัยขององค์การ คำวินจิ ฉัยดังกล่าวให้ถอื เป็นทีส่ ดุ และผูย้ น่ื ข้อเสนอไมมสิทธิเรียก
ร้องคำใช้จา่ ยใดๆ เพิม่ เติม
๙.๖ องค์การ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีตอ่ ไปนีไ้ ต้โดยทีผ่ ยู้ น่ื ข้อเสนอจะเรียกร้อง
คำเสียหายใดๆ จากองค์การไม่ไต้
(๑) ไม่ไต้รบั การจัดสรรเงินทีจ่ ะใข้ในการจัดจ้างหรือไต้รชั จัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจ่ ะ
ทำการจัดจ้างครัง้ นีต้ อ่ ไป
(๒) มีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ บ่ื ข้อเสนอทีช่ นะการจัดจ้างหรือทีไ่ ต้รบั การคัดเลือกมี
ผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นไต้เสียกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอน หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครัง้ นีต้ อ่ ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอน่ื ในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ

๑0. การปฏิบัติตามกฎหม่ายและระเบียบ
ชุ

—
. ช ุ. ช ุ๘] I/
^ ห ช ุช ุV
^
ชุ &^ ๘. 1/4^ ช ุ V
4^*4
เนระหว่I างระยะเวลาการจาง
ผูย้ นั ขอเสนอทเดิ
รบั การคัดเลอกเห์
เบนผูร้ บั จางตองปฏบตตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไวิโดยเคร่งครัด

๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
องค์การ สามารถนำผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญ ญาของผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
ให้เป็นผูร้ บั จ้างเพือ่ นำมาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทัง้ นีห้ ากผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไดรับการคัดเลอกไม่ผา่ นเกณฑ์ทก่ี ำหนดจะถูกระงับการยืน่ ขอเสนอหรือ
ทำสัญ ญากับองค์การ ไว้ชว่ั คราว
องค์การขนล่งมวลชนกรุงเทพ
1ป็0) มิถ นุ ายน๒๔๖๔

ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะการว่าจ้าง
ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๔๖๕
....
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพัมธ เรือ่ ง มาตรฐานขัน้ ตํา่ ฃองสภาพการจ้าง
ในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) บัญญัตไิ ว้ ดังนี้
ข้อ ๔๕ ให้น ายจ้างบริห าร จัด การ และดำเนิน การด้านความปลอดภัย อาซี'วอนามย และ
สภาพแวดล้อ มในการทำงานตามกฎหมายว่าด้ว ยความปลอดภัย อารีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการ
ทำงาน เว้น แต่คณะกรรมการจะประกาศกำหนดเป็น อย่างอืน่ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๔๖ ให้น ายจ้างจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพของลูกจ้างอย่างน้อยปีละทุน ง่ึ ครัง้
๑.

ความเป็น มา

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพือ่ หาแนวทางป้องกัน การเกิดโรคทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ลดความเสีย่ .'งทีม่ ผี ลต่อ
สุขภาพ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
๒.๒ เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเนีอ้ งต้น
๒.๓ เพือ่ เป็น แนวทางให้พ นักงานได้ดแู ลสุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง เห็นความสำคัญ และเกิด
ความใส่ใจในการตรวจสุขภาพ
๒.๔ เพือ่ เป็นสวัสดิการ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กบั พนักงาน
๒.๔ เพือ่ ให้พ นัก งานเข้ารับ การตรวจสุข ภาพเป็น ประจำทุก ปี และจำนวนพนัก งานทีเ่ ข้า
รับ การตรวจสุขภาพมีจำนวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี
๒.๖ เพือ่ ลดจำนวนผูท้ ม่ี ผี ลการตรวจสุขภาพทีผ่ ดิ ปกติให้น อ้ ยลง และให้กลับมามีสุขภาพ
ทีด่ 1ขน้ึ
๒.๗ เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล

๓. ขอบเขตของงาน

๓.๑ ดำเนิน การตรวจสุขภาพประจำปีโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญและบุคลากรทางการแพทย์ท ม่ี ี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ไนการตรวจสุขภาพให้กบั พนักงานและลูกจ้างของ ฃสมก. จำนวนประมาณ ๑๒,๘๘๐ คน
(ข้อมูล ณ วันที, ๑๔ พฤษภาคุม ๒๔๖๔) จำนวนของพนัก งานและลูก จ้างของ ขสมก. ทีจ่ ะเข้ารัป การตรวจ
สุขภาพ อาจมีก ารเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ตามจำนวนพนักงานทีไ่ ด้รบั การตรวจสุขภาพจริง
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.........ประธานกรรมการ
(นายสมควร. บุญสุวรรณ์)
.............โ ! โ โ . .......กรรมการ
(นางอมรรัตน์. แสงบัวผัน)
.

............., . ^ โ ...........กรรมการ ......... .'รร— ^ : ๖^ โ....กรรมการ
(นาง®ผญ์นรี ภู่ทอง)
(นายอนันต์ แก้วเขียว)
.........
.................ก ร ร ม ก า ร - - ..........@ ๔ ...... ...กรรมการและเลขานุการ
(นางทักษกร โซติวัฒนนาคิน)
(นางจุฑามาศ ศรีครุฑ)
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๓.๒ การตรวจสุขภาพตามรายการที่ ฃสมก. กำหนด ดังนี้
สำ,ดับ
๑
๒'
๓
(^
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

รายการตรวจ
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจติ อล
ตรวจวัดความดัน
ตรวจดัชนีมวสกาย
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอล
ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์
ตรวจหาระดับนํา้ ตาลในเลือด
ตรวจหาการทำงานของไต
ตรวจหาการทำงานของไต
ตรวจหาการทำงานของดับ
ตรวจหาการทำงานของดับ
ตรวจหาการทำงานของดับ
ตรวจหาระดับยูรกิ ในเลือด หาโรคเก๊าท์

ว!ฐ!โล!.
8?
8^1
(Iเา๐๒51:6โ01
7ก้ฐ!.^น6ก้น!6
83รปทฐ 8๒0นเ รนฐลโ
8บผ
(นัอลปก!ก6
56.8.7.
5.6.0.7.
/น์!โ 8เา05[ว!าลโล56บก้น ^ น!ป

๓.๓ ดำเนินการตรวจสุขภาพตามสถานทีด่ งั ต่อไปนี้
๓.๓.๑ .เขตการเดิน รถท๑
* อูบ่ างเขน
* อูร่ งั สิต
*
๓.๓.๒ เขตการเดิน รถที่ ๒
...... * อูส่ วนสยาม.
• ^ .อูม่ นี บ,รี— ....
๓.๓.๓ เขตการเดนรถท ๓
* อูเ่ มกาบางนา
* อูข่ า้ งเอราวัณ
*
* อูฟ่ าร์ม จระเข้
* อูป่ อดิน
๓.๓.๔ เขตการเดิน รถที่ ๔
* อูค่ ลองเตย
* อู,สาธุประดิษฐ์
*
๓.๓.๕ เขตการเดิน รถที่ ๕
* อู'แสมดำ
* อู,'ราช'ปร่ ะ'ซา
*
๓.๓.๖ เขตการเดินรถที่ ๖
* อ บู่ ร ม ร า ช ช น น *ี " อูว่ ดั ไร่ขงิ
๓.๓.๗ เขตการเดิน รถที่ ๗
.
* อูเ่ ทศบาลบางบัวทอง .* อูท่ า่ อิฐ
๓.๓.๘ เขตการเดิน รถที่ ๘
* อูส่ วนสยาม
* อูใ่ ต้ทางด่วนรามอินทรา
๓.๓.๙ สำบักงานใหญ่
* สำนักงานแพทย์

อูธ่ รรมศาสตร์รงั สิต

อูป่ เู 'จา้ สมิงพราย
อูพ่ ระรามเก้า
อูก่ ลั ปพฤกษ์

* อูก่ ำแพงเพชร

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

' . . .

~ ๓~
๔. คุณ สมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนอ
-๔ .๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๔๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ ๔๔ ไม,เป็น บุค คลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูก ระงับ การยืน่ ข้อ เสนอหรือทำสัญ ญากับ หน่วยงานของ
รัฐไว้ชว่ั คราว เนืองจากเป็น ผูท้ ไ่ี ม,ผ่านเกณฑ์ภ ารประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ านของผูป้ ระกอบการ ตามระเบียบที่
รัฐ มนตรีว า่ การกระทรวงการคลัง กำหนด ตามท ป่ี ระกาศเผยแพ ร1ในระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๔.๔ ไม,เป็น บุค คลซึง่ ถูก ระบุช ,ี อไว้ในบัญ ชีร ายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แ จ้ง เวีย นชือ่ ให้เป็น
.ผ ท
ู้ ง
้ิ งาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศข.องกรมบัญ ชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งาน
เป็นหุน้ ส่วน ผูจ้ ดั กํ าร กรรมการผูจ้ ด้ การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าั นาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๔.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม,มีล กั ษณะต้อ งห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยุบ ายการจัด ซ่ อ้ื จัด จ้าง
และการบริห ารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจาบุเบกษา
๔๗ ไม,เป็น ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน กับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก, ฃสมก.
ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม,เป็น ผูก้ ระทำการอัน เป็น การขัดขวาง การแข่งขันอย่าง เป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๔๘ ไม,เป็น ผูไ้ ต้ร บั เอกสิท ธหรือ ความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม'ยอมขึน้ ศาลไทย เว้น แต่'
รัฐบาลของผูย้ น่ื ข้อเสนอได้มคี ำสัง่ ให้สละเอกสิทธิใเละความคุม้ กันเข่นว่านัน้
๔ ๔ ๙ ต้อ งเป็น โรงพยาบาลซึง่ มีอ าชีพ รับ จ้างทำงานตามรายละเอีย ดขอบเขตการจัด หาใน.
ครัง้ นี้ ' ■ ..................
ท
^่ี
^ 1..........;
'1 .........,....๔
ที่ 'ท ่ี ๔.๑๐ ต้องมใบอนุญ าตประกอบการสถานพยาบาล ซือ่ สถานพยาบาลหรือที,ตัง้ ต้องตรงกับ
ใบอนุญ าต มีแพทย์ห รือเทคนิคการแพทย์ซง่ึ มีใบประกอบโรคศิลบีควบคุมการปฏิบ ตั งิ าน มีห อ้ งปฏิบ ตั กิ ารทาง
การแพทย์และรถเอ็กซเรย์เคลือ่ นทีผ่ า่ นการอนุญ าต
๔.๑๑ จัด ทำรายงานผลการตรวจสุข ภาพโดยมีบ คุ ลากรทางการแพทย์เป็น ผูส้ รุป ผลการ
ตรวจสุขภาพให้กบั พนักงานทราบจำนวน ๒ รายการ ดังนี้
๑) รายงานที่ ๑ รายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล
ผลการตรวจสุข ภาพของพนัก งานรายบุคคล พร้อ มคำแนะน่ากรณีผ ลการตรวจ
มีความผิดปกติ โดยระบุข อ่ื -นามสกุล และสังกัดของพนักงานทุกคน ใส่ซองปิดผนึก (พนัก งาน ๑ คน/๑ ซอง)
พร้อมประทับตรา “สับ เฉพาะ” และจัดทำใบสรุป รายซือ่ พนักงานทีเ่ ข้ารับ การตรวจแยกตามฝ่ายงาน
๒) รายงานที'่ ๒ รายงานสรุป ผลการตรวจสุข ภาพของพนัก งานทุก คน ทิง้ รูปแบบ
เอกสารเป็น เล่มรายงานและรายงานรูป แบบอิเล็กทรอนิกส์

๕. ระยะเวลาส่งมอบ

ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม'๒๔๖๔

๖. ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ใช้เกณฑ์ราคาเฉลีย่ จากการสืบ ราคา ๓ โรงพยาบาล ดังนี้

ลำดับ
๑
๒
๓

โรงพยาบาล/บริษัท
โรงพยาบาลพีเอ็มจี
โรงพยาบาลอิน เตอร์เมดฯ
บริษทั ที. เอ.เซ็ล ทรัณ เล็บ จำกัด
ราคาเฉลีย่

ราคา/คน

‘

- ๒๔๔ บาท
๒๔๐ บาท
๔๑๔บาท
๓๐๓.๓๓ บาท

๗. วงเงินในการจัดหา
งบประมาณในการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๔๖๔ รวมเป็นเงิน'ทง้ั สิน้ ๓,๙๔๖1๙๒๙.๙๔ บาท

๘. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคาตํา่ สุด

แบบ บก. ©๖
ตารางวงเงินงบประมาณ ที่รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1

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

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ................ งาน แพทย์..กสุ่มงานพัฒนา.ระ.บ.นสวัสดิการ.สำนักกา.ร.เจ้าหน้าที.่ ...

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 วันที่.. . . .. ^ . . ® V ๆ ^ ..]^ .^ ? .^ ..
"โ

จำนวนพนักงานและลุกจ้างของ ขสมก. ประมาณ ๑๒,๘๘๐ คน ราคาค่าตรวจคนละ ๓๐๓.๓๓ บาท
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ๓,๙๐๖,๘๙๐.๔๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
๑. โรงพยาบาลพีเอ็มจี ราคา ๒๔๔.- บาท/คน
๒. โรงพยาบาลอิน เตอร์เมดๆ ราคา ๒๔๐.- บาท/คน
๓.

บริษทั ที.เอ.เซ็นทรัลแล็บ จำกัด ราคา ๔๑๔.- บาท/คน

๖. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผ้กำหนดราคากลาง

๑. นายสมควร

บุญสุวรรณ์

๒. นางธัญญ์'นรี

ภูท่ อง

๓. นายอนันต์

แก้วเขียว

๔. นางอมรรัตน์

แสงบัวผับ

๔. นางทักษกร

โชติวฒ
ั นนาคิน

๖. นางจุฑ ามาศ

ศริครุฑ

