เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ รฟ.ดส.๒๕10/485/๒๕๖1
จ้างท้าความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี ท้าความสะอาด เติมน้้า ก้าจัดสิ่งปฏิกูล
และก้าจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีกรุงเทพ สถานีชุมทางบางซื่อ
ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
-----------------------------------------------------การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “รฟท.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ท้าความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี ท้าความสะอาด เติมน้้า ก้าจัดสิ่งปฏิกูล และก้าจัด
แมลงรถโดยสาร ที่ ส ถานี ก รุ ง เทพ สถานี ชุ ม ทางบางซื่ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี ข้ อ แนะน้า
และข้อก้าหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน
1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ ภาคผนวกบัญชีรายละเอียดการคิดค่าจ้าง
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ป ระกอบการตามระเบียบ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก้ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
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จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟท.
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็ นผู้ ได้รับเอกสิ ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้ นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็ กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัด เลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้ นแต่ ก ารจ่ า ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น สามหมื่ น บาทคู่ สั ญ ญาอาจจ่ า ยเป็ น เงิ น สดก็ ไ ด้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
๒.๑๔ ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด หรือห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องมีบุคคลสัญชาติไทย
ถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนหุ้นทั้งหมด
2.1๕ ต้องมีผลงานด้านท้าความสะอาด ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(สิบล้านบาท) ต่อหนึ่งสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันเสนอราคา
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่ รฟท. เชื่อถือ
๒.๑๖ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
๙๐๐๑-๒๐๑๕ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO ๑๔๐๐๑-๒๐๑๕ จากสถาบันที่ได้รั บการ
รับรอง
๒.๑๗ ต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น บริ ก ารท้ า ความสะอาดที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
๒.๑๘ ต้ อ งเป็ น นิ ติ บุค คลที่ ช้า ระเงิ นประกั นสั งคมให้ พ นั ก งานตามพระราชบัญญัติ
ประกั น สั ง คม โดยย้ อ นหลั ง ๑๒ เดื อ น นั บ จากวั น เสนอราคาของพนั ก งานรวมกั น ไม่ ต่้ า กว่ า ๓๐๐ คน
ในแต่ละเดือน
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
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จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็น บุค คลธรรมดาหรื อ คณะบุค คลที่ มิใช่ นิติ บุ ค คล
ให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้า ตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย
พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) พร้อมทั้งรับรองส้าเนา
ถูกต้อง
(๔.๒) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานตามข้อ ๒.๑๕ ไม่น้อยกว่า ๑ งาน พร้อม
ทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๔.๓) ส้าเนาหนังสือรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑๒๐๑๕ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ – ๒๐๑๕ ตามข้อ ๒.๑๖ พร้อมทั้งรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง
(๔.๔) ส้าเนาหนังสือรับรองว่าเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นบริการท้าความ
สะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ ตามข้อ ๒.๑๗ พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๔.๕) ส้าเนาใบเสร็จรับเงินค่าประกันสังคมที่ผู้รับจ้างจ่ายให้พนักงานตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม ย้อนหลัง ๑๒ เดือน นับถึงวันเสนอราคา ของพนักงานรวมกันไม่ต่้ากว่า ๓๐๐ คน
ในแต่ละเดือน ตามข้อ ๒.๑๘ พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จั ดจ้ างภาครั ฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามแบบในข้ อ 1.6 (๑) โดยไม่ ต้ องแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ ยื่ น ข้อเสนอด้ าเนิ นการแนบไฟล์ เ อกสารตามบั ญชีเ อกสารส่ ว นที่ 1 ครบถ้ว น
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ต้ องแนบบั ญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ดังกล่ าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอ้ า นาจให้ บุ ค คลอื่ น กระท้ า การแทนให้ แนบ
หนังสือมอบอ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบ
อ้านาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้ างภาครั ฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามแบบในข้ อ 1.6 (๒) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
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ถู ก ต้ อ งแล้ ว ระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะสร้ า งบั ญ ชี เ อกสารส่ ว นที่ 2 ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะต้ อ งกรอกข้ อ ความให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น พร้อมทั้ งหลั ก ฐานแสดงตั ว ตนและท้าการยื นยั นตัวตนของ
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกั น
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเสนอก้ า หนดยื น ราคาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๘๐ วั น ตั้ ง แต่ วั น เสนอราคา
โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก รฟท. ให้เริ่มท้างาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน
ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาจ้ างอิ เล็ กทรอนิ กส์ ทั้ งหมดเสี ย ก่ อ นที่ จ ะตกลงยื่ น ข้ อ เสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ องยื่ นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่ อ พ้ น ก้ า หนดเวลายื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่ รั บ เอกสารการยื่ น ข้ อ เสนอ
และเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้าเอกสารส้าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึง ส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ รฟท. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.7 คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะด้ า เนิ น การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ 1.5 (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ว่ า ก่ อนหรื อ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้ นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ รฟท. จะพิจารณา
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มีการกระท้าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ รฟท.
4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่ก้าหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ้านวน 10,777,703.- บาท
(สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน)
5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้นช้าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท้าการ
5.2 หนั ง สื อ ค้้ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก้าหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด
กรณีที่ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอน้ าเช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารสั่ งจ่ายหรื อพั นธบัตรรัฐบาลไทยหรื อหนั งสื อ
ค้้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ รฟท. ตรวจสอบความถูกต้องในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันเสนอราคา เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.
กรณีที่ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอยื่ นข้ อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสื อค้้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้า
รายที่สัญญาร่วมค้าก้าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้ งนี้ “กิ จ การร่ ว มค้ า ที่ จ ดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลใหม่ ” หมายความว่ า กิ จการร่ ว มค้ า ที่
จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลั กประกันการเสนอราคาตามข้ อนี้ รฟท. จะคืนให้ ผู้ ยื่นข้อเสนอหรื อผู้ ค้าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ รฟท. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่
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สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รฟท. จะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
๖.๒ ในการพิจ ารณาผู้ ช นะการยื่น ข้ อเสนอ รฟท.จะใช้ห ลั กเกณฑ์ การประเมิ น ค่ า
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่ก้าหนด
ดังนี้
(๑) ราคาที่เสนอราคา ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับ ร้อยละ 20
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับ ร้อยละ 80
- ข้อเสนอด้านราคา
- ด้านเหมาะสมของราคาค่าจ้าง
๑๐๐ คะแนน
- ข้อเสนอด้านเทคนิค
๑๐๐ คะแนน
- แผนการบริหารจัดการ
6๐ คะแนน
- คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน
๑๐ คะแนน
- การสาธิต
3๐ คะแนน
(3) รฟท. จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนข้อเสนอ
ด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคารวมกันสูงสุด
6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะจ้ า งไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอ
ลายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ รฟท. ก้าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท้าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.4 รฟท. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ นในบั ญชีรายชื่ อผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ รฟท.
(2) ไม่ กรอกชื่ อผู้ ยื่ นข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ รฟท. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ รฟท.
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.6 รฟท. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
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ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ รฟท.เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรีย กร้องค่าใช้ จ่าย
หรื อ ค่ า เสี ย หายใด ๆ มิ ไ ด้ รวมทั้ ง รฟท. จะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ ได้ว่า
การยื่นข้อเสนอกระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายที่ เ สนอราคาต่้ า สุ ด เสนอราคาต่้ า จนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจ
ด้าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ รฟท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด้าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ รฟท. มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใด ๆ จาก รฟท.
๖.7 ก่อนลงนามในสั ญญา รฟท. อาจประกาศยกเลิ กการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์
หากปรากฏว่ ามี การกระท้ าที่ เข้ าลั กษณะผู้ ยื่ นข้ อเสนอที่ ช นะการประกวดราคาหรื อที่ ได้ รั บการคั ด เลื อ ก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ จะต้ องท้าสั ญญาจ้างตามแบบสั ญญา ดังระบุ ใน
ข้อ ๑.๓ หรือท้าข้อตกลงเป็น หนั งสื อกับ รฟท. ภายใน ๑๐ วัน นับ ถัด จากวันที่ไ ด้รับ แจ้ง และจะต้อ งวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ให้ รฟท.
ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง ต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ รฟท. ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่
ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช้าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท้าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการ
7.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนด
7.4 หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อ
ค้้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลั กประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่ ว นของงานจ้างซึ่ง รฟท.
ได้รับมอบไว้แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
รฟท. จะจ่ายเงินค่าจ้างตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน
และราคาค่ า รั บ จ้ า ง ซึ่ ง ได้ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตลอดจนภาษี อ ากรอื่ น ๆ และค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง ปวงด้ ว ยแล้ ว
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ณ กองการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
10.1 ราคากลางของงานจ้างท้าความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี
ท้าความสะอาด เติมน้้า ก้าจัดสิ่งปฏิกูล และก้าจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีกรุงเทพ และสถานีชุมทางบางซื่อ
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 215,554,042.- บาท (สองร้อย
สิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1๐.2 เมื่อ รฟท. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ ล้ว ถ้า ผู ้รับ จ้า งจะต้อ งสั ่ง หรือ น้า สิ่ง ของมาเพื่อ งานจ้า ง ดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบั ติต าม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
1๐.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง รฟท. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ รฟท. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
1๐.4 รฟท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
1๐.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัยของ รฟท. ค้าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
1๐.6 รฟท. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จาก รฟท. ไม่ได้
(1) รฟท. ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเงิ น ที่ จ ะใช้ ใ นการจั ด จ้ า งหรื อ ได้ รั บ จั ด สรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะท้าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(2) มีการกระท้าที่เข้าลั กษณะผู้ ยื่ นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับ การ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่ นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริต อื่น ใด
ในการเสนอราคา

-9(3) การท้าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ รฟท. หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในท้านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้ รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
รฟท. สามารถน้ า ผลการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว เสร็ จ ตามสั ญ ญาของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท้าสัญญากับ รฟท. ไว้ชั่วคราว
การรถไฟแห่งประเทศไทย
26 ตุลาคม 2561

