
ราง 
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 

โครงการใหเอกชนเขามา Outsource ในตําแหนงพนักงานขับรถ 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 

........................................... 

1.  ความเปนมา 
                     ดวยเขตการเดินรถท่ี 1 ถึง เขตการเดินรถท่ี 8 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ประสบปญหาการ
ขาดอัตรากําลังพนักงานขับรถโดยสาร  ทําใหการบริหารจัดการเดินรถบริการประชาชน ไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด ประกอบกับองคการไดซ้ือรถโดยสารใหมเปนรถปรับอากาศใชกาซธรรมชาติ NGV 
จํานวน 489 คัน และมีแผนซ้ือรถปรับอากาศระบบไฟฟา จํานวน 200 คัน จึงจําเปนตองมีการวาจางเหมา
พนักงานขับรถโดยสารใหเพียงพอตอการใหบริการประชาชนในเขตการเดินรถท่ี 1-8 ของกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล คือ นครปฐม  นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดหาอัตรากําลังพนักงานขับรถโดยสารทดแทนอัตรากําลังท่ีขาด ประจําพ้ืนท่ีในเขตการ
เดินรถท่ี 1 ถึง  เขตการเดินรถท่ี 8  ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค องคการจึงมีความจําเปนตองใหเอกชนเขามา Outsource ในตําแหนง
พนักงานขับรถโดยสาร ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูประสงคจะเสนอราคาสามารถเสนอราคาในรายการหนึ่ง
รายการใดก็ได หรือจะเสนอราคาท้ัง 8 รายการก็ได ประกอบดวย 
 รายการท่ี 1 เขตการเดินรถท่ี 1 จํานวน 100 อัตรา 
 รายการท่ี 2 เขตการเดินรถท่ี 2 จํานวน 264 อัตรา 
 รายการท่ี 3 เขตการเดินรถท่ี 3 จํานวน 337 อัตรา 
 รายการท่ี 4 เขตการเดินรถท่ี 4 จํานวน 140 อัตรา 
 รายการท่ี 5 เขตการเดินรถท่ี 5 จํานวน 136 อัตรา 
 รายการท่ี 6 เขตการเดินรถท่ี 6 จํานวน 241 อัตรา 
 รายการท่ี 7 เขตการเดินรถท่ี 7 จํานวน 92 อัตรา 
 รายการท่ี 8 เขตการเดินรถท่ี 8 จํานวน 87 อัตรา 
     รวม 1,397 อัตรา 
3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
  3.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
  3.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
  3.3  ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว 
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
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  3.4  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  3.5  ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงคเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
  3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement System : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี รายรับ 
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  3.8  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไม
เกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  3.9  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ 
4. คุณลักษณะเฉพาะ 
 4.1  คุณสมบัติของพนักงานขับรถโดยสาร 
  4.1.1  เปนชายหรือหญิงอายุไมต่ํากวา 22 ป ไมเกิน 65 ป 
  4.1.2  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
  4.1.3  มีใบอนุญาตขับรถชนิดท่ี 2 หรือ ชนิดท่ี 3 ในทุกประเภทซ่ึงออกใหโดยกรมการ
ขนสงทางบก 
  4.1.4  ไมมีโรคประจําตัวคือ โรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ วัณโรค โรคเทาชาง ติดยาเสพติด  
โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับประสาทสัมผัสซ่ึงเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
หนาท่ี โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐออกให 
  4.1.5 มีเอกสารแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน 
หลักฐานการศึกษา ใบอนุญาตขับรถยนต และหลักฐานอ่ืนๆ  
  4.1.6  ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด และติดปายช่ือ –นามสกุล ตลอดเวลาท่ี
ปฏิบัติงานขับรถโดยสาร  
  4.1.7 ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติในการเปนผูใหบริการขับรถโดยสาร เชน มีใจ  รักงานบริการ  
มรรยาทด ี ขับรถดวยความปลอดภัย  มีมนุษยสัมพันธดี เปนตน 
 4.2 กําหนดเวลาปฏิบัติหนาที่ขับรถโดยสาร 
  4.2.1  พนักงานขับรถโดยสารตองปฏิบัติงานวันละ 10 ช่ัวโมง ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน
หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือปญหาจราจรจะตองปฏิบัติงานเกินกวา 10 ชั่วโมง แบงการทํางาน
เปน 3 ผลัด  ผลัดเชา  ผลัดบาย และผลัดสวาง เปนไปตามการจัดตารางเวลาการปฏิบัติงานของเขตการ
เดินรถและเสนทางท่ีองคการกําหนด 
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                       4 . 2 . 2   บร ิก า ร ข ับ ร ถโด ยสา ร ร ับ -ส ง  ประ ช าชน ผู ใ ช บ ร ิก า ร ทั ่ว ไ ป ใน เข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีอยูในสังกัดเขตการเดินรถท่ี 1 – 8  ดังนี้ 

1)  เขตการเดินรถท่ี 1    
                            - กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1  อูบางเขน  
                            - กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2  อูรังสิต  
                                      -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3  อูรังสิต 

2)  เขตการเดินรถท่ี 2   
                            - กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1 อูมีนบุรี  
                             - กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2 อูสวนสยาม  
                                      - กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3 อูสวนสยาม 

3)  เขตการเดินรถท่ี 3 
                                  -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ  1  อูปูเจาสมิงพราย 
                        -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2  อูฟารมจระเข  
            -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3  อูเมกา 

4)  เขตการเดินรถท่ี 4  
                             - กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1 อูคลองเตย   

-  กลุมปฏิบัติการเดินรถ  2  อูสาธุประดิษฐ   
                                      -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3  อูพระรามเกา  

5)   เขตการเดินรถท่ี 5 
                                  -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1  อูพระประแดง  
                                   -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2  อูกัลปพฤกษ 
                                   -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3  อูแสมดํา   

6)  เขตการเดินรถท่ี 6  
           -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1 อูวัดไรขิง 
            -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2 อูบรมราชชนนี 
                                         -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3  อูบรมราชชนนี 

7)  เขตการเดินรถท่ี 7 
            -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1 อูทาอิฐ  
            -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2 อูนครอินทร  
                                          -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 3 อูทาอิฐ  

8)  เขตการเดินรถท่ี 8                                          
             -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 1 อูหมอชิต 2 
            -  กลุมปฏิบัติการเดินรถ 2 อูไตทางดวนรามอินทรา 
                                      -   กลุมปฏิบัติการเดินรถ  3  อูสวนสยาม  
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 4.3  เงื่อนไขการจาง  ผูรับจางตองสงลูกจางใหปฏิบัต ิ ดังนี ้ 
  4.3.1  ตองเขารับมอบงานกอนปฏิบัติหนาท่ีอยางนอย 15 นาที เพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมในการรับ-สงหนาท่ี โดยจะตองทําการจดแจงในสมุดรายงานประจําวัน 
  4.3.2  ตองปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลาโดยไมดื่มสุราหรือของมึนเมาอ่ืนใดในขณะปฏิบัติหนาท่ี 
  4.3.3  ตองลงบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน ตามท่ีผูวาจางกําหนด ทุกครั้งเม่ือมาปฏิบัติงาน 
พรอมท้ังลงช่ือทุกครั้ง โดยผูรับจางเปนผูจัดหาบัตรและใบลงช่ือในการปฏิบัติงาน 
  4.3.4  ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังของผูวาจาง หรือผูแทนในการขับรถโดยสาร 
  4.3.5  ถาผูวาจางเห็นวาลูกจางคนหนึ่งคนใดของผูรับจางมีความประพฤติ เส่ือมเสีย หรือมี
การกระทําหรือกระทําการใดๆ ไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีขับรถ เชน มีกล่ินสุราติดตัวมีพฤติการณเสพยา
เสพติด ขับรถเร็วเปนท่ีหนาหวาดเสียว  ไมเคารพหรือฝาฝนกฎจราจรอยูเนืองๆ ฯลฯ  ผูวาจางหรือผูแทนมี
อํานาจส่ังหามมิใหลูกจางของผูรับจางคนนั้นขึ้นขับรถของผูวาจางไดทันที  แลวแจงใหผูรับจางทราบท้ังทาง
โทรศัพท โทรสาร หรือวิธีการอ่ืนใด ในโอกาสแรกท่ีกระทําได  กรณีเชนนี้  หามมิใหลูกจางของผูรับจางคน
นั้นขึ้นขับรถของ ผูวาจางตอไปอีกจนตลอดอายุสัญญา  ท้ังจะตองนําลูกจางคนใหมเขาเปล่ียนทดแทนภายใน 
6 ช่ัวโมง นับแตเวลาท่ีไดรับแจง มิฉะนั้น ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปน รายคนสําหรับผูท่ีมีความ
ประพฤติหรือการกระทําเชนนั้น คนละ 800 บาท ตอผลัด  และ/ปรับตอไปทุกวันจนกวาจะเปล่ียนลูกจางคน
ใหมทดแทนใหโดยยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย 
   4.3.6  กรณีท่ีผูรับจางสงลูกจางเขาขับรถผลัดใด หรือระหวางผลัดขาดจํานวนไปเทาไรใน
แตละวัน และไมสงลูกจางเขาทดแทน  ผูวาจางไมตองจายคาจางสําหรับลูกจางท่ีขาดจํานวนไปเทานั้น  และ
ผูรับจางยินยอมใหปรับเปนรายคนในอัตราคนละ 800 บาท ตอผลัดและปรับตอไปทุกวันจนกวาผูรับจางจะสง
ลูกจางเขาปฏิบัติหนาท่ีครบจํานวน  ท้ังยินยอมใหหักคาปรับเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย  
  4.3.7  กรณีท่ีพนักงานขับโดยสารมาปฏิบัติหนาท่ีแลว แตปวยเจ็บหรือมีกิจธุระจําเปน
ระหวางนั้น และไมสามารถปฏิบัติงานตอไปไดจนครบเวลา ผูรับจางตองจัดพนักงานขับรถโดยสารเขามา
ทดแทนใหครบตามสัญญาภายใน  2 ช่ัวโมง  นับจากเวลาท่ีไดรับแจงจากผูวาจางไมวาจะดวยเปนหนังสือ 
วาจา หรือทางเครื่องมือส่ือสารใด หากไมอาจจัดพนักงานขับรถโดยสารมาทดแทนไดภายในกําหนดเวลา 
ผูรับจางยินยอมใหปรับวันละ 800 บาท/คน 
  4.3.8  กรณีท่ีพนักงานขับรถโดยสารมาปฏิบัติงานสาย หรือเลิกงานกอนเวลาท่ีกําหนด ผูรับ
จางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายช่ัวโมงๆ ละ 100 บาท ท้ังนี ้เศษของช่ัวโมงคิดเปน 1 ช่ัวโมง 
  4.3.9  กรณีท่ีพนักงานขับรถโดยสารของผูรับจางขาดจํานวนไปเกินกวา  3  คนตอวัน และ
ผูรับจางไมอาจหรือไมสามารถจัดหาพนักงานขับรถโดยสารคนอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทน  ผูวาจางบอกกลาว
สงวนสิทธิไวในสัญญาฉบับนี้ท่ีจะบอกเลิกสัญญาโดยมิตองบอกกลาวลวงหนากอน และทําการจัดหาผูรับจาง
รายใหมมาดําเนินการ ซ่ึงผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาจนกวาผูวาจางจะจัดหาผู
รับจางรายใหมมาดําเนินการได   และผูรับจางจะตองรับผิดชอบสําหรับคาเสียหายในพฤติการณพิเศษอันเกิด
จากวงเงินสวนท่ีสูงกวาวงเงินเดิมในการจัดหาผูรับจางรายใหมดวย  หรือปรับวันละ 800 บาท จนกวาผูรับจาง
จะจัดหาพนักงานขับรถไดครบจํานวน 
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  4.3.10  ผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานขับโดยสารปฏิบัติงานในเขตการเดินรถ ท่ี 1-8 ของผู 
วาจาง รวมตลอดถึงการดูแลรักษาทําความสะอาด ตรวจความเรียบรอยของยานพาหนะท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ และใหรายงานการใชรถประจําวัน รวมถึงความผิดปกติ ขอขัดของหรืออุบัติเหตุในการใชรถให
เจาหนาท่ีผูดูแลไดทราบทันที 
  4.3.11  พนักงานขับรถ ตองลงลายมือช่ือ รับและสงมอบกุญแจรถโดยสารตอเจาหนาท่ีของ
ผูวาจางตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
  4.3.12  ผูรับจางจะตองจายคาจาง และสิทธิผลประโยชนอ่ืน ๆ ใหกับพนักงานขับรถ
โดยสาร และจัดใหมีการประกันสังคมใหกับพนักงานขับรถตลอดการทํางาน โดยตองสงเอกสารหลักฐาน
สรุปการจายเงินสมทบเขากองทุนประสังคม ใหองคการขนสงมวลชนกรุเทพ ทราบภายใน 15 วันนับถัดจาก
วันท่ีจายเงินเขากองทุนประกันสังคมของทุกเดือน 
  4.3.13  กรณีผูรับจางไมจายคาจาง และสิทธิผลประโยชนอ่ืนใดท่ีพนักงานขับรถพึงมีพึงได 
ตามสัญญาจางท่ีพนักงานขับรถมีกับผูรับจาง ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาเพ่ือจาย
ใหพนักงานขับรถได 
  4.3.14  ในระหวางสัญญาหากผูรับจางไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน TOR ขอใดขอหนึ่ง เปน
เหตุใหองคการไดรับความเสียหาย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพสงวนสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญา และทําการ
จัดหาผูรับจางรายใหมมาดําเนินการ ซ่ึงผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญา จนกวา
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จะจัดหาผูรับจางรายใหมมาดําเนินการได หากวงเงินในการจางผูรับจางราย
ใหมสูงกวาวงเงินเดิม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในสวนท่ีเกินวงเงินเดิม  
5.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 การวาจางในการขับรถโดยสารมีกําหนดระยะเวลา 2 ป เริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี ลงนามสัญญาจาง 
6.  เงื่อนไขการสงมอบ 
 ผูรับจางจะตองสงมอบ พนักงานขับรถใหผูวาจางไมนอยกวา รอยละ 90 คนตอวันของจํานวนท่ี
ระบุไวในสัญญา หากไมสามารถสงมอบได ผูรับจางยินยอมใหปรับเปนรายคนในอัตราคนละ 800 บาท ตอ
คนตอวัน ท้ังยินยอมใหหักคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย 
7.  วงเงินในการจัดหา 
 องคการจะจายคาจางเปนรายเดือน เปนระยะเวลา 2   ป ในอัตรา   30,000   บาท/คน/เดือน      
รวมคาบริหารจัดการ และภาษีมูลคาเพ่ิม  ดังนี ้
  1)  เขตการเดินรถท่ี 1 จํานวน 100 อัตรา เปนเงิน  72,000,000.-  บาท 
  2)  เขตการเดินรถท่ี 2 จํานวน 264 อัตรา เปนเงิน   190,080,000.-  บาท 
  3)  เขตการเดินรถท่ี 3 จํานวน 337 อัตรา เปนเงิน  242,640,000.-  บาท 
  4) เขตการเดินรถท่ี 4 จํานวน 140 อัตรา เปนเงิน  100,800,000.-  บาท 
  5)  เขตการเดินรถท่ี 5 จํานวน 136 อัตรา เปนเงิน  97,920,000.-  บาท 
  6)  เขตการเดินรถท่ี 6 จํานวน 241 อัตรา เปนเงิน  173,520,000.-  บาท 
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  7)  เขตการเดินรถท่ี 7 จํานวน 90 อัตรา เปนเงิน  66,240,000.-  บาท 
  8)  เขตการเดินรถท่ี 8 จํานวน 87 อัตรา เปนเงิน  62,640,000.-  บาท 
                                                 รวมเปนเงิน                   1,005,840,000.-   บาท 
8.  หลักประกันซอง 
 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง ของแตละรายการ  ดังนี้ 
 รายการท่ี 1 เขตการเดินรถท่ี 1 จํานวน 100 อัตรา หลักประกันซองจํ านวนเงิน 
3,600,000.-บาท 
 รายการท่ี 2 เขตการเดินรถท่ี 2 จํานวน 264 อัตรา หลักประกันซองจํ านวนเงิน 
9,504,000.-บาท 
 รายการท่ี 3 เขตการเดินรถท่ี 3 จํานวน 337 อัตรา หลักประกันซองจํ านวนเงิน 
12,132,000.-บาท 
 รายการท่ี 4 เขตการเดินรถท่ี 4 จํานวน 140 อัตรา หลักประกันซองจํ านวนเงิน 
5,040,000.-บาท 
 รายการท่ี 5 เขตการเดินรถท่ี 5 จํานวน 136 อัตรา หลักประกันซองจํ านวนเงิน 
4,896,000.-บาท 
 รายการท่ี 6 เขตการเดินรถท่ี 6 จํานวน 241 อัตรา หลักประกันซองจํ านวนเงิน 
8,676,000.-บาท 
 รายการท่ี 7 เขตการเดินรถท่ี 7 จํานวน 92 อัตรา หลักประกันซองจํ านวนเงิน 
3,312,000.-บาท 
 รายการท่ี 8 เขตการเดินรถท่ี 8 จํานวน 87 อัตรา หลักประกันซองจํ านวนเงิน 
3,132,000.-บาท 
9.  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 
 นายสมควร  บุญสุวรรณ โทรศัพท : 02-246-0339 ตอ 1221 
 หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ  หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษร  หรือทาง e-mail : somsakna@bmta.co.th  มายังองคการโดยเผยตัว 
 ประกาศมีกําหนด 5 วันทําการ 
 
 
 
 (ลงช่ือ)                                              ประธานกรรมการ 
 (นางสาวศิริพร  บุญเปยม)                     
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          (ราง) 
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขที่                /2559 
เร่ือง    ประกวดราคาโครงการใหเอกชนเขามา Outsource ในตาํแหนง พนักงานขบัรถโดยสาร 

ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส 
…………………….. 

 
     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาใหเอกชนเขามา Outsource 
ในตําแหนง พนักงานขับรถโดยสาร  ประจําพ้ืนท่ีในเขตการเดินรถท่ี 1 ถึง เขตการเดินรถท่ี 8  ขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูประสงคจะเสนอราคาสามารถเสนอราคาในรายการ
หนึ่งรายการใดก็ได หรือจะเสนอราคาท้ัง 8 รายการก็ได ประกอบดวย 

รายการท่ี 1 เขตการเดินรถท่ี 1   จํานวน   100    อัตรา 
รายการท่ี 2 เขตการเดินรถท่ี 2   จํานวน   264    อัตรา 
รายการท่ี 3  เขตการเดินรถท่ี 3   จํานวน   337   อัตรา 
รายการท่ี 4  เขตการเดินรถท่ี 4   จํานวน   140    อัตรา 
รายการท่ี 5  เขตการเดินรถท่ี 5   จํานวน   136 อัตรา 
รายการท่ี 6    เขตการเดินรถท่ี 6   จํานวน   241 อัตรา 
รายการท่ี 7    เขตการเดินรถท่ี 7   จํานวน   92 อัตรา 
รายการท่ี 8   เขตการเดินรถท่ี 8   จํานวน   87 อัตรา 

                                                                                                    รวม     1,397  อัตรา 
 

   ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลกัประกนัซอง ในแตละรายการ ดงันี ้
รายการท่ี 1 เขตการเดินรถท่ี 1 จํานวน 100 อัตรา หลักประกันซอง

จํานวนเงิน 3,600,000.-บาท 
  รายการท่ี 2 เขตการเดินรถท่ี 2 จํานวน 264 อัตรา หลักประกันซอง
จํานวนเงิน 9,504,000.-บาท 
  รายการท่ี 3 เขตการเดินรถท่ี 3 จํานวน 337 อัตรา หลักประกันซอง
จํานวนเงิน 12,132,000.-บาท 
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 รายการท่ี 4 เขตการเดินรถท่ี 4 จํานวน 140 อัตรา หลักประกันซอง
จํานวนเงิน 5,040,000.-บาท 
 รายการท่ี 5 เขตการเดินรถท่ี 5 จํานวน 136 อัตรา หลักประกันซอง
จํานวนเงิน 4,896,000.-บาท 
 รายการท่ี 6 เขตการเดินรถท่ี 6 จํานวน 241 อัตรา หลักประกันซอง
จํานวนเงิน 8,676,000.-บาท 
 รายการท่ี 7 เขตการเดินรถท่ี 7 จํานวน 92 อัตรา หลักประกันซอง
จํานวนเงิน 3,312,000.-บาท 
 รายการท่ี 8 เขตการเดินรถท่ี 8 จํานวน 87 อัตรา หลักประกันซอง
จํานวนเงิน 3,132,000.-บาท 
 

                  1.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิ ดังตอไปนี ้ 
             1.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
  1.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
  1.3  ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว 
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  1.4  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.5  ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงคเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
  1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement System : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
   1.7  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี รายรับ 
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  1.8  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  1.9  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ 
  

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

http://www.pdffactory.com


3 
 

 
 2.  วัน  เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร 
   กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี
.................................. ระหวางเวลา  09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวด
ราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี....................................ตั้งแตเวลา .................. น. เปนตนไป 
   ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุด
ละ 500.-บาท (หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ช้ัน 2 อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่         
.................................  ถึงวันที่ ............................... ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 
น. ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-
2246-0974 ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี           ธันวาคม   2559 
 
 

                                                      (นายสุระชัย   เอ่ียมวชิรสกุล) 
     ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 
 

ฝายบริหาร  
สํานักบริการและจัดซ้ือ 

   กลุมงานจัดซ้ือ 
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส เลขที่           /2559 
โครงการใหเอกชนเขามา Outsource ในตาํแหนง พนกังานขบัรถโดยสาร 

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ลงวันที่        ธันวาคม  2559        
............................................ 

 
            องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาให
เอกชนเขามา Outsource ในตําแหนง พนักงานขับรถโดยสาร ประจําพ้ืนท่ีในเขตการเดินรถท่ี 1 ถึง เขตการ
เดินรถท่ี 8 ขององคการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูประสงคจะเสนอราคาสามารถเสนอราคาในรายการ
หนึ่งรายการใดก็ได หรือจะเสนอราคาท้ัง 8 รายการก็ได ประกอบดวย 

รายการท่ี 1 เขตการเดินรถท่ี 1   จํานวน   100    อัตรา 
รายการท่ี 2 เขตการเดินรถท่ี 2   จํานวน   264    อัตรา 
รายการท่ี 3  เขตการเดินรถท่ี 3   จํานวน   337   อัตรา 
รายการท่ี 4  เขตการเดินรถท่ี 4   จํานวน   140    อัตรา 
รายการท่ี 5  เขตการเดินรถท่ี 5   จํานวน   136 อัตรา 
รายการท่ี 6    เขตการเดินรถท่ี 6   จํานวน   241 อัตรา 
รายการท่ี 7    เขตการเดินรถท่ี 7   จํานวน   92 อัตรา 
รายการท่ี 8   เขตการเดินรถท่ี 8   จํานวน   87 อัตรา 

                                                                                                    รวม    1,397  อัตรา 
 

 โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้ 
 

 1.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                1.1 รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 หนังสือแสดงเง่ือนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
1.4 แบบสัญญาจาง 
1.5   แบบหนังสือค้ําประกัน 

                     (1) หลักประกันซอง 
                     (2) หลักประกันสัญญา 
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                1.6  บทนิยาม 
                    (1) ผูประสงคเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
                    (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
                     (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
 

 2.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
  2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
  2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
  2.3  ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว 
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  2.4  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  2.5  ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงคเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
  2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement System : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
   2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี รายรับ 
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  2.8  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  2.9  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ 
 

 3.   หลักฐานการเสนอราคา                               
 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 
         3.1 สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
 (1)  ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
  (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง การจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   
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                                (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง        
 (2) ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิตบุิคคลใหยืน่
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
                                (3)  ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวม
คา ใหยื่นสําเนาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําคัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูรวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)       
 (4)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)  
                          (5)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(1) 
 

  3.2  สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้ 
                                  (1)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลง
นามพรอมประทับตรา (ถามี) 
 (2)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน  

      (3)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 
      (4)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาวาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                            (5)  เอกสารตามขอ 2.6 
                            (6)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 2  ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2) 

   

 4.  การเสนอราคา 
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวด 

ราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผู
ประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน  
 4.2   ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนด  ยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได  
 4.3   กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมด
เสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    
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                                   4.4  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา 
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี........../2559” ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี.................................ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น.  
ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี   
131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
    เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
 คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคเสนอราคาแต
ละรายวาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1)  ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค
เสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร หรือ
วิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว  ภายในวันที่  ....................................... 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือ ในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6  (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และ
องคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  
 ผูประสงค เสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตน  เพราะเหตุเปนผู เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาท่ีไม
ผานคุณสมบัติอาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ ผูอํานวยการ ภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการ
ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนท่ีสุด 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จาก
ขั้นตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แตตองส้ินสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ  
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 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหวางการประกวด
ราคาฯ เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ  

4.5 ผูประสงคเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี ้
(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส  ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แตละรายการ 

ดังนี ้
รายการท่ี 1 เขตการเดินรถท่ี 1   จํานวน   100    อัตรา   จะตองเริ่มตนท่ี  

72,000,000.-  บาท 
รายการท่ี 2 เขตการเดินรถท่ี 2   จํานวน   264    อัตรา   จะตองเริ่มตนท่ี  

190,080,000.-  บาท 
รายการท่ี 3  เขตการเดินรถท่ี 3   จํานวน   337   อัตรา   จะตองเริ่มตนท่ี 

242,640,000.-  บาท  
รายการท่ี 4  เขตการเดินรถท่ี 4   จํานวน   140    อัตรา   จะตองเริ่มตนท่ี  

100,800,000.-  บาท 
รายการท่ี 5  เขตการเดินรถท่ี 5   จํานวน   136 อัตรา   จะตองเริ่มตนท่ี 

97,920,000.-  บาท  
รายการท่ี 6    เขตการเดินรถท่ี 6   จํานวน   241 อัตรา   จะตองเริ่มตนท่ี  

173,520,000.-  บาท 
รายการท่ี 7    เขตการเดินรถท่ี 7   จํานวน   92 อัตรา   จะตองเริ่มตนท่ี 

66,240,000.-  บาท 
รายการท่ี 8   เขตการเดินรถท่ี 8   จํานวน   87 อัตรา   จะตองเริ่มตนท่ี 

62,640,000.-  บาท 
 

                                  (3)   ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ(ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว                                                                   
              (4)   ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

  (5)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว LOG IN เขาสูระบบ 
                       (6)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคา และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลด
ราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาจากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว ดังนี ้
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    รายการท่ี 1  เขตการเดินรถท่ี 1  จํานวน   100   อัตรา   จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 100,000.-  บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 100,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
    รายการท่ี 2  เขตการเดินรถท่ี 2  จํานวน   264   อัตรา   จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 300,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
    รายการท่ี 3  เขตการเดินรถท่ี 3  จํานวน   337  อัตรา   จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 400,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา  400,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
    รายการท่ี 4  เขตการเดินรถท่ี 4   จํานวน  140  อัตรา   จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  200,000.-  บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา  200,000- บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
    รายการท่ี 5  เขตการเดินรถท่ี 5   จํานวน  136  อัตรา   จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  100,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 100,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
    รายการท่ี 6  เขตการเดินรถท่ี 6   จํานวน  241   อัตรา   จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 300,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
    รายการท่ี 7  เขตการเดินรถท่ี 7   จํานวน  92   อัตรา   จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 100,000.-  บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 100,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
    รายการท่ี 8  เขตการเดินรถท่ี 8   จํานวน  87   อัตรา   จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 100,000.-  บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 100,000.- บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
        (7)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ิน
แลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอ
หลังสุด 
                                   (8)  ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
                                    (9)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันท่ี   ...........................   ตั้งแตเวลา
.............. น. เปนตนไป ท้ังนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.005) ใหทราบ
ตอไป 
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                                   (10)  ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท่ีแสดงเว็บไซด  www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ท่ีเว็บไซดของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส 
 

    5.  หลักประกันซอง 
   ประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองรอยละ 5 ของวงเงินท่ีเสนอราคาในแตละ
รายการพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคตามเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสเฉพาะรายการท่ีตองการแตละรายการ ดังนี ้
   รายการท่ี 1 เขตการเดินรถท่ี 1 จํานวน 100 อัตรา หลักประกันซองจํานวนเงิน 
3,600,000.-บาท 
   รายการท่ี 2 เขตการเดินรถท่ี 2 จํานวน 264 อัตรา หลักประกันซองจํานวนเงิน 
9,504,000.-บาท 
   รายการท่ี 3 เขตการเดินรถท่ี 3 จํานวน 337 อัตรา หลักประกันซองจํานวนเงิน 
12,132,000.-บาท 
   รายการท่ี 4 เขตการเดินรถท่ี 4 จํานวน 140 อัตรา หลักประกันซองจํานวนเงิน 
5,040,000.-บาท 
   รายการท่ี 5 เขตการเดินรถท่ี 5 จํานวน 136 อัตรา หลักประกันซองจํานวนเงิน 
4,896,000.-บาท 
   รายการท่ี 6 เขตการเดินรถท่ี 6 จํานวน 241 อัตรา หลักประกันซองจํานวนเงิน 
8,676,000.-บาท 
   รายการท่ี 7 เขตการเดินรถท่ี 7 จํานวน 92 อัตรา หลักประกันซองจํานวนเงิน 
3,312,000.-บาท 
   รายการท่ี 8 เขตการเดินรถท่ี 8 จํานวน 87 อัตรา หลักประกันซองจํานวนเงิน 
3,132,000.-บาท 
 โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้                                   
 5.1   เงินสด 
               5.2   เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวนัท่ีท่ียื่นเอกสาร   หรือกอนหนา 
นั้นไมเกนิ  3  วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)  
                                5.3.  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศท่ีมีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน
ตามแบบหนงัสือค้ําประกนัดังระบุใน ขอ 1.5  
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 5.4  หนังสือค้ําประกนัของบรษิัทเงินทุน หรือบรษิัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือค้ําประกนัดังระบุ
ในขอ 1.5  (1)         
   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย    
             หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน         
15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว ซ่ึงเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
                 การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
 

 6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวย 

ราคารวมในแตละรายการต่ําสุด         
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไม
ถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวน
แตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี ้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการเทานั้น          
                              6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี  
ดังตอไปนี ้

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส ขององคการ                                   

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารการประกวดราคา 
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอ
ราคารายอ่ืน    
                              6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทํา 
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคาฯ หรือองคการมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอ
เท็จ จริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได องคการ มีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง        
                                6.5 องคการทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้  
เพ่ือประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  
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และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ี
เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                ในกรณีท่ีผูมีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือ
ไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ 
หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น    

6.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางเล็กทรอ 
นิกส วาผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน 
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ ประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
 

 7.   การทําสัญญาจาง 
                       ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางกับองคการ
ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากองคการ และตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวน
เงินไมนอยกวา รอยละ 10  ของราคาคาจางท่ีประมูลไดในแตละรายการ ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทําสัญญา 
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้  
                             7.1   เงินสด 
                             7.2   เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวนัท่ีท่ียื่นเอกสาร   หรือกอนหนา 
นั้นไมเกนิ  3  วันทําการของทางราชการ  (แคชเชียรเช็ค)  
 7.3.  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศท่ีมีอายุการค้ําประกนั ตามแบบหนังสือ 
ค้ําประกนัดังระบุใน ขอ 1.5 (2) 
 7.4   หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.5  (2)         
    7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย                                                                             
                           หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจาก         
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

 8.  อัตราคาปรับ  
                            คาปรับตามสัญญาจางขอ  7  เปนไปตามรางสัญญาแนบ 
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  9.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา และอื่น ๆ                
9.1 เม่ือองคการ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการ 

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว    ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้    
              (1)   แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะ 
กรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน 7 วัน  นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางส่ัง หรือซ้ือของจากตางประเทศ 
เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (2)  จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ 
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชานั้นกอนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน  
                                   (3)ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

9.2 ผูประสงคเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ตอองคการแลวจะถอนตัวออกจาการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ  4.5 (4) (5) (6)  และ (7) 
มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวน รอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี)  รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม         

9.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน 
เวลาท่ีทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะรบิหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกนัซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผู
ท้ิงงานตามระเบียบขององคการ                                                                                                                              
                      กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการเสนอ
ราคายินยอมเล่ือนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน   

9.4 องคการสงวนสิทธ์ิการคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันหรือคูสัญญา 
ไมยื่นคําขอหลักประกันคืนภายใน  5  ป นับแตวันท่ีองคการไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอย หรือไดทํา
สัญญาหรือขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละ
สิทธ์ิในหลักประกันและแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ    
  
                           9.5    องคการสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา และ 
เอกสารอ่ืน ๆ ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)  
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  9.6  องคการทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมคัดเลือกขอเสนอใด หรือจะยกเลิกโครงการใดท่ียังมิไดลง
นามในสัญญาไดทุกเม่ือ และองคการทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะยกเลิกการทําสัญญาจางกับผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผู
ชนะการประกวดราคาไดทุกเม่ือ โดยผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูชนะการประกวดราคาไมมีสิทธิฟองรองเรียก
คาเสียหายใดๆ จากองคการ 
 

 10.  ปญหาการขัดแยงหรือการตีความ 
  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดท่ีโตแยงในประกาศประกวด
ราคา หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอ่ืนใดก็ตาม ซ่ึงมีความจําเปนตองวินิจฉัยตัดสิน เพ่ือใหการ
ประกวดราคาครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคการสงวนสิทธิท่ีจะเปนผู
ตีความ และวินิจฉัยขอขัดแยง ซ่ึงใหถือเปนอันเด็ดขาดและถึงท่ีสุด 
 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
............./................/............... 
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