ประกาศ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานทาความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ
ฝ่ายบริการสินค้า จานวน 3 แห่ง
1. อาคารสานักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จานวน 66 ห้อง) และบริเวณโดยรอบ
ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง
2. อาคารที่ทาการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จานวน 31 ห้อง)
ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง
3. อาคารที่ทาการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จานวน 31 ห้อง)
ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมางานทาความ
สะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จานวน 3 แห่ง ดังนี้
1. อาคารสานักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จานวน 66 ห้อง) และบริเวณโดยรอบ ที่สถานีบรรจุและ
แยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง
2. อาคารที่ทาการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จานวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานี
ขนส่งสินค้าลาดกระบัง
3. อาคารที่ทาการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จานวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานี
แหลมฉบัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ราคากลางของงานจ้างเหมาในการประกวดราคา
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,944,000 บาท (หกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรั ฐ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชี กลาง ซึ่ งรวมถึงนิติ บุ คคลที่ผู้ ทิ้ งงานเป็ นหุ้ น ส่ ว นผู้ จัด การ
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
/9. ไม่เป็น……..

-29. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - Gp) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ Government Procurement : e - Gp) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ตามที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
13. ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอซึ่งได้ รับ คัด เลื อ กเป็ น คู่สั ญ ญาต้ อ งรับ และจ่ ายเงิน ผ่ านบั ญ ชี ธ นาคาร เว้น แต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
14. ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นทั้งหมด
15. ต้องมีผลงานด้านทาความสะอาด ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000.000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ต่อหนึ่งสัญญา โดยเป็นผลงานที่เป็น คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ รฟท. เชื่อถือ และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน
3 ปี นับจากวันเสนอราคา
16. ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
17. ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อในฐานข้อมูลบริการทาความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของกรมควบคุมมลพิษ
18. ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ชาระเงินประกันสังคมให้พนักงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
โดยย้อนหลัง 12 เดือน นับจากวันเสนอราคา ของพนักงานรวมกันไม่ต่ากว่า 50 คน ในแต่ละเดือน
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณ สมบั ติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้เสดง
เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้า ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กในการเข้าเสนอราคากับ ทางราชการ และแสดงหลั กฐานดั งกล่ าวมาพร้อมการยื่น ข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้า
หลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็น นิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
/ผู้เสนอราคา........

-3ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ : ๐ - 2220 - 4239
: ๐ - 2220 - 4255
หมายเลขโทรสาร : ๐ - 2220 - 4256
ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
ไปยัง งานพัสดุและการเงิน กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์
jaturon.ch@railway.co.th หรื อ ช่ อ งทางตามที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนดภายในวั น พฤหั ส บดี ที่ 15 เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2561
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖1

(นายกฤษฏาพล มณีเนตร)
รองผู้อานวยการฝ่ายด้านการตลาด รักษาการแทน
ผู้อานวยการฝ่ายบริการสินค้า ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e - GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้อง
(นายประสิทธิ์ จินดาศรี)
หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป
ประกาศขึ้นเว็บ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖1
โดย นายประสิทธิ์ จินดาศรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ รฟ.สค.1130/91/๒๕๖๑

