ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 07/ 2558
เรื่อง การวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูเมกา
กลุมงานปฏิบตั กิ ารเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3
…..........................………..
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยอู
เมกา กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 จํานวน 5 อัตรา
หลักประกันซองวงเงิน 51,000.- บาท (หาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ตองเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่
ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิก
สัญญากอนครบอายุสัญญา
3. ไม เปนผูมีผ ลประโยชนรว มกันกับผู เสนอราคารายอื่ นที่เ ขาเสนอราคาใหแ กองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใน
การประกวดราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข า เป น คู สั ญ ญากั บ องค ก ารต อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Government Procurement e-GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลางที่ เ ว็ บ ไซด ศู น ย ข อ มู ล จั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตาม
นาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา และทําการเปดซองในวันเดียวกันหลังจากรับซองประกวดราคาเรียบรอยแลว
ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ราคานี้ยังไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มไดที่ กลุมงานจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ในวันเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
15.30 น. โดยสามารถดาวนโหลดแบบคํารองขอซื้อแบบประกวดราคา (กจซ.2) ไดที่ www.bmta.co.th โทร.02-246-0974 หรือ
หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
(ลงชื่อ)

ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูม)ิ
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบตั ิการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
ในการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการประกาศประกวดราคาจางเหมารักษาความปลอดภัย อูเมกา
/หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 3 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 966,000.-บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 67,620.-บาท รวมเปนเงิน
1,033,620.-บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 23 เมษายน 2558
จํานวน 5 อัตรา อัตราละ 16,799.-บาท /คน/เดือน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,007,940.- บาท รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใชราคากลางที่เคยจางครั้งสุดทายภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณตามสัญญาเลขที่ จ.83/2557
ลงวันที่ 9 กันยายน 2557
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายสุชิญ ประณิธานวิทยา
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3
5.2 นายณัฐกานต วัชราวิวัฒน
หัวหนางานตรวจสอบ
5.3 นางวาสนา ชวยแกว
หัวหนางานธุรการปฏิบัติการเดินรถ 3
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เอกสารประกวดราคา เลขที่
/2558
การวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูเมกา บางนา กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3
เขตการเดินรถที่ 3 ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
เมษายน 2558
.................…………
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา "องคการ" มีความประสงคจะวาจางเหมาการ
รักษาความปลอดภัย อูเมกา บางนา กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
ตามรายละเอียดทีก่ าํ หนดไวในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
1. รายการเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดเงือ่ นไขของขอกําหนดการวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย
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1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรว มกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูประกอบการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบั ผลของการสั่งใหนิตบิ ุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูท ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสญ
ั ญา
2.3 ผูเสนอราคาไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
องคการ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาครัง้ นี้
/2.4. ผูเสนอราคา...............

-22.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารการประกวดราคาครั้งนี้จากองคการ
2.6 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวา
เปนคูส ัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข า เป น คู สั ญ ญากั บ องค ก าร ต อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลู คาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3. การดําเนินการกอนการยื่นซองประกวดราคา
ในกรณีที่ผูประสงคจะเขายื่นซองประกวดราคามีปญหา หรือขอสงสัยใด ๆ ในการประกวดราคา ให
สอบถามรายละเอียดไดที่ กลุมงานจัดซื้อ โทรศัพท 0 2246 0974 ในวันทําการระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
4. หลักฐานการเสนอราคา
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ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
4.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิตบิ ุคคล
(ก)หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจ ดั การ ผูม ีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(2) ในกรณีผเู สนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ิใชนิตบิ ุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็
ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ 1.6 (1)
4.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีทผี่ ูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
/(2) สําเนา..............

-3(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 6
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ 1.6 (2)
5. การเสนอราคา
5.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเ สนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินทีเ่ สนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง
5.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้
ราคารวมทีเ่ สนอจะตองตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
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สําคัญ โดยคิดราคาไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง
เปนภาระของผูเ สนอราคา
ราคาที่เสนอมาตองชัดเจนและครบถวน โดยจะพิจารณาราคาจากผูเ สนอราคาต่ําสุด ผูเ สนอ
ราคาไมมีสทิ ธิขอแกไขเปลี่ยนแปลงราคาทีเ่ สนอไมวากรณีใด ๆ
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน (หนึ่งรอยยีส่ ิบวัน) นับถัดจากวัน
ยื่นซองประกวดราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ สนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
5.3 กอนยื่นซองประกวดราคา ผูเสนอราคาตองศึกษาเอกสารทุกฉบับใหเปนที่เขาใจโดยแจงชัด
และไมวากรณีใดทั้งสิ้นผูเสนอราคาจะยกขึ้นเปนขออาง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไมทําความเขาใจใน
ขอความดังกลาว หรือละเลยไมปฏิบัติตามขอความนั้น หรือโดยอางความสําคัญผิดในความหมายของขอความใน
เอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาทุกฉบับนั้นไมได
5.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองประกวดราคาปดผนึกซองใหเรียบรอย จาหนาซองถึง
คณะกรรมการตรวจรับและเปดซองประกวดราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา
เลขที่
/2558 ยื่นตอคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาในวันที่...................................................
ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลว จะไมรับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต
ละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศประกวด
ราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองประกวดราคา
/หาก................

-4หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบ
เสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) คณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ สนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูเ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาทีม่ ีสทิ ธิใหรบั การคัดเลือก
และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเ สนอราคาดังกลาวเปนผูท งิ้ งาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูท ี่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอ การพิจารณาขององคการและมิไดเปนผูร เิ ริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผู เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ดรายชื่ อ ออกจากการเป นผู เ สนอราคาเพราะเหตุ เ ป นผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการภายใน 3 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
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คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาทีม่ ี
สิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมองคการในวันที่ ............................................ ตั้งแต
เวลา 11.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูอํานวยการ พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางยิ่ง และใน
กรณีทผี่ ูอํานวยการพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางยิ่ง ให ผูอํานวยการ มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได
6. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใชหลัก
ประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนีจ้ ํานวน 51,000.-บาท (หาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสัง่ จายใหแกองคการ ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารทีม่ ีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 120 วัน ตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุไวในขอ 1.4 (1)
6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท เงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบั อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบ ไดอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตร..................
-56.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผเู สนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผเู สนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3
ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
7. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
7.1 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 4 หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 5 แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเ สนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พจิ ารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการเทานั้น
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7.2 ในการประกวดราคาครั้งนี้ องคการไดกําหนดวิธีการ ขัน้ ตอน และหลักเกณฑการพิจารณา
ดังนี้
7.2.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณารายละเอียด
คุณลักษณะเงื่อนไขตามทีก่ าํ หนดไวในเอกสารหมายเลข 1
7.2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาราคาจาก ผูเสนอราคา
ต่ําสุด
7.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมกรอกชื่อนิตบิ ุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเ สนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือ ทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา(ถามี) กํากับไว
7.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาหรือองคการมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจง ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดทีเ่ กี่ยวของ
กับผูเ สนอราคาได องคการมีสทิ ธิที่จะไมรับราคาหรือไมทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง

/7.5 องคการ.............

-67.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิทจี่ ะไมรบั ราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้ หมดก็ได หรือ
อาจพิจารณาวาจางรายการหนึง่ รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา โดยไมพิจารณาวาจางเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนเปนผูทิ้ง
งาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรบั การคัดเลือกหรือไมกต็ าม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสจุ ริต
เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
7.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองประกวดราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 5.4 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
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เปนธรรม ตามขอ 1.5 องคการมีอํานาจทีจ่ ะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามขอ 5.4 และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเ สนอราคารายนั้นเปนผูท ิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูอํานวยการพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกองคการอยางยิ่ง ผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
8. การทําสัญญา
ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําสัญญากับองคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาทัง้ หมดที่ประกวดราคาได ใหองคการ
ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึง่ อยางใดตามขอ 6
หลักประกันสัญญานี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคา พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
9. การบอกเลิกสัญญา
ในระหวางที่องคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการประกวดราคาไม
อาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสทิ ธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผู
ออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิม่ ขึ้น ในกรณีที่ตองดําเนินการวาจางนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอก
เลิกสัญญาไดดวย
ในการบอกเลิกสัญญาไมวาทัง้ หมดหรือแตบางสวน องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
หรือไมกไ็ ด ทั้งนี้ตามที่องคการเห็นสมควร
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
/10.1 ผูเสนอ..............
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10.1 ผูเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกไวแลวไมไปทําสัญญา หรือ ขอตกลงภายในเวลาที่
ทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 8 องคการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกจากผูอ อกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบ
ขององคการ
กรณีทางองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะ
การประกวดราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้งและจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
10.2 องคการสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผูเ สนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสญ
ั ญาไม
ยื่นคําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือ
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ขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเ สนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสญ
ั ญาสละสิทธิในหลักประกัน
และแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ
10.3 องคการสงวนสิทธิทจี่ ะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาและ
เอกสารอื่น ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควรเพื่อประโยชนแกองคการ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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