รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
ซื้อรถ 6 ลอลาก พรอมไฮโดรลิก ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
......................................
1. ความเปนมา
กลุมงานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดินรถ มีความจําเปนตองซื้อรถ 6 ลอลาก ขนาดไมนอยกวา 240
แรงมาพรอมไฮโดรลิก เนื่องจากรถชางวิษณุที่มีอยูในปจจุบัน จํานวน 2 คัน มีสภาพเกาและทรุดโทรม มีอายุ
การใชงานมานาน จํานวน 39 ป โดยไดรับอนุมัติงบลงทุนประจําป 2559 เปนเงิน 3,500,000.-บาท
2. วัตถุประสงค
เพื่อทดแทนรถชางวิษณุที่มีอยูในปจจุบัน จํานวน 2 คัน มีสภาพเกาและทรุดโทรม มีอายุการใชงาน
มานาน จํานวน 39 ป
3. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา
3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3.2 ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดคุณลักษณะของรถ 6 ลอลาก พรอมไฮโดรลิก ตามเอกสารแนบ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
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-26. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. วงเงินในการจัดหา
เปนจํานวนเงิน 3,498,000.00 บาท (สามลานสีแ่ สนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
8. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ
นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ
อีเมล แอดเดรส
kyarat@bmta.co.th
โทรศัพท/โทรสาร 02 246 0974 โทรสาร 02 246 5374
ที่อยูเจาของ/โครงการ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปน
ลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ จัดซื้อรถ 6 ลอลาก พรอมไฮโดรลิก ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หนวยงานของโครงการ กลุมงานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดินรถ ฝายการเดินรถองคการ
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 3,500,000.-บาท
3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 17 พฤศจิกายน 2558
เปนเงิน 3,498,000.-บาท ราคา/หนวย (ถามี) 3,498,000.-บาทตอคัน
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาองอิง)
4.1 บริษัท ธนกฤต คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
4.2 รานรถยก ป.เซอรวิส
4.3 รานเหลิมรถยก
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นายชิดชัย ภูอารีย
5.2 นายรุงโรจน วงศบุญอุปถัมภ
5.3 นางสาวอมรรัตน แสงบัวผัน
5.4 นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ
5.5 นางพิกุล
ชิณณะพงศ
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่
/2558
เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถ 6 ลอลาก พรอมไฮโดรลิก
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
…………...............................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถ 6 ลอลาก
พรอมไฮโดรลิก จํานวน 1 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ผูเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 175,000.-บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
1. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือผูที่องคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
1.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และหรือ ตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
1.4 ไมเปน ผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน แต
รัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
1.8 ผูประสงค...
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1.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อขององคการ
1.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กํ า หนดยื่ น ซองเอกสารประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในวั น ที่
………………………………. ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซอง
ประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาในวันที่ ....................................... ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ
300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
องคก ารขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหว ยขวาง กรุงเทพมหานคร
ระหวางวันที่ ................................................ ถึงวันที่ ........................................... ในวันและเวลาทําการ
ตั้ ง แ ต เ ว ล า 08.30 น . ถึ ง เ ว ล า 15.30 น . ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต www.bmta.co.th. ห รื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

2558

(นางปราณี ศุกระศร)
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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เอกสารประกวดราคาโครงการซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
การจัดซื้อรถ 6 ลอลาก พรอมไฮโดรลิก
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
2558
….......……………….............

/2558

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรีย กวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคา
จัดซื้อรถ 6 ลอลาก พรอมไฮโดรลิก จํานวน 1 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันที และมีคุณ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเ สนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปน ผูที่ถูก ระบุชื่อไวใ นบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
/2.3 ผูประสงค........
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-22.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ
หรือตองไมเปน ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษั ทจํ ากัด หรื อบริษัท มหาชนจํา กัด ให ยื่น สําเนาหนั งสือ รับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผู
รว มคา ใหยื่น สําเนาสัญญาของการเขารว มคา สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนของผูรว มคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียน/...
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-3(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยตอง
ลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)
(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(7) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(จํานวน 3 ชุด) โดยตองลงนามพรอมประทับตรา
(8) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชือ่ ของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคา ไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 150 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
รถ 6 ลอลากพรอมไฮโดรลิก ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้องคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อก ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
/4.5 กอนยื่นเอกสาร...
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-44.5 กอนยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรางสัญ ญา รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถว นและเขาใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “ เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ........./2558” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ จํานวน 1 ชุด ในวันที่ ………………………….….. ตั้งแตเวลา 09.30 น.ถึงเวลา
10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคาร
เลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคา แตละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะ
เสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่...................................................................
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนเพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรว มกัน กับผูประสงคจ ะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรว มกัน ระหวางผู
ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ ผูอํานวยการ
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือ
เปนที่สุด
/ หากปรากฏ...
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-5หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อดว ยวิธีก ารทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ประสบข อ ขั ด ข อ งจนไม อ าจดํ า เนิ น การต อ ไปให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอน
ที่ค า งอยูภ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยั ง เหลื อ ก อ นจะสั่ ง พัก กระบวนการเสนอราคา แต ตอ งสิ้ น สุ ด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะ
ไมแลวเสร็จ ไดโ ดยงาย หรือขอขัด ของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงให
ผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนิน การใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯเกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
3,498,000.-บาท (สามลานสี่แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปน ราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้ง
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา
ฯและจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 6,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทาย
ที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัด เลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิด ชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
/(9) ผูมีสิทธิ...
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-6(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ บริษั ท กสท. โทรคมนาคม จํากั ด
(มหาชน) ในวันที่ ……………………………………. ตั้งแตเวลา .................. น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัด
หมายตามแบบแจง วัน เวลาและสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตอ งทํ าการทดลองวิ ธีก ารเสนอราคากอ นถึ งกํ าหนดวัน เสนอราคาที่เ ว็บ ไซตข องผูใ หบ ริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวน 175,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปน เช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสาร หรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.5 (1)
5.4 หนั งสื อค้ํ าประกั น ของบริ ษัท เงิน ทุน หรือ บริ ษั ทเงิน ทุน หลั ก ทรั พย ที่ ได รั บ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการจะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวมต่ําสุด
/ 6.2 หากผูเสนอราคา.......

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

-76.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูป ระสงคจะเสนอราคาราย
นั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการเทานั้น
6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกสข ององคการ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะ
เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูป ระสงคจะเสนอราคาได องคการ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจจะพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจ ริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน งานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ให
เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้น
/ 6.6 กรณีที่ปรากฏ...............
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-86.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส วา ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูม ีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญา
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญากับองคการภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ
5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 5
หลักประกันสัญญาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 7 ใหคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของราคา
พัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
9. การบอกเลิกสัญญา
ในระหวางที่องคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการเสนอราคา
ไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกัน หรือเรีย กรองจาก
ธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ตองดําเนินการจางนอกเหนือจากการปรับ
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาดวย
ในการบอกเลิก สัญญาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน องคก ารสงวนสิทธิใ นการบอกเลิก
สัญญาหรือไมก็ได ทั้งนี้ตามที่องคการเห็นสมควร
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่
ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการ
แกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง โดยไมคิด
คาใชจายใดๆทั้งสิ้น
11. ขอสงวนสิทธิ/์ ...
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-911. ขอสงวนสิทธิใ์ นการเสนอราคาและอืน่ ๆ
11.1 เงินคาพัสดุครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2559 การลงนามในสัญญาจะ
กระทําไดตอ เมื่อ องคการไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณประจําปแลวเทานั้น
11.2 เมื่อองคการ ไดคัดเลือกผูม ีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามา
จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอ กรมเจาทา ภายใน 7
วัน นับตั้งแตวันที่ผูข ายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปน ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใ ชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชน นั้นกอนบรรทุก ของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
องคการ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.8 (4) (5) (6)และ (7)
มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสีย หายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจ ารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบขององคการ
กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
11.5 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอก
สารอื่นๆ ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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