
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
เลขที ่   07/ 2558 

เรื่อง  การวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูเมกา 
กลุมงานปฏบิติัการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที ่3 

…..........................……….. 
 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยอู
เมกา กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถท่ี 3 จํานวน 5 อัตรา    
         หลักประกันซองวงเงิน 51,000.- บาท  (หาหม่ืนหน่ึงพันบาทถวน)                 
           ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี            
 1. ตองเปนผูดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย     
 2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูท่ี
ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูท่ีถูกองคการบอกยกเลิก
สัญญากอนครบอายุสัญญา 
     3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใน
การประกวดราคาคร้ังน้ี 
            4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
 5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Government Procurement e-GP)  ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  
  7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละคร้ังซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืน
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  กําหนดยื่นซองประกวดราคาในวันท่ี 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตาม
นาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา และทําการเปดซองในวันเดียวกันหลังจากรับซองประกวดราคาเรียบรอยแลว 
ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร                             
           ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ราคาน้ียังไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2  อาคารเลขท่ี  131  ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  ต้ังแต วันที่ 4 มิถุนายน 2558  ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558  ในวันเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 
15.30 น. โดยสามารถดาวนโหลดแบบคํารองขอซ้ือแบบประกวดราคา  (กจซ.2) ไดท่ี www.bmta.co.th  โทร.02-246-0974 หรือ
หากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสอบถามไดท่ี  กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ  
                                                   ประกาศ   ณ  วันท่ี  22 พฤษภาคม 2558 
                                                    
                                                                    (ลงชื่อ)            ยุกต  จารุภูมิ 

 (นายยุกต  จารุภูมิ) 
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบตัิการแทน 
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 
ฝายบริหาร สํานักบริการและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ  
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
ในการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสราง 

1.ชื่อโครงการประกาศประกวดราคาจางเหมารักษาความปลอดภัย อูเมกา  
    /หนวยงานเจาของโครงการ  เขตการเดินรถท่ี 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 งบประมาณตามสัญญาเลขที ่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 เลขท่ี           /2558 

การวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูเมกา บางนา กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3   
เขตการเดินรถท่ี 3  ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

  ลงวันท่ี          เมษายน 2558 
.................………… 

         องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะวาจางเหมาการ
รักษาความปลอดภัย อูเมกา บางนา กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3  เขตการเดินรถที ่3  จํานวน 5  อัตรา ดังน้ี 
 ตามรายละเอียดทีก่าํหนดไวในเอกสารประกวดราคาฉบบัน้ี  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด 
ดังตอไปน้ี                                                              
                     1.  รายการเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
                    1.1 รายละเอียดเงือ่นไขของขอกําหนดการวาจางเหมาการรกัษาความปลอดภัย              
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                          1.2  แบบใบเสนอราคา 
                          1.3  แบบสญัญาวาจางเหมาการรกัษาความปลอดภัย                  
                          1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (1) หลักประกันซอง 
                                (2) หลักประกันสัญญา 
                         1.5  บทนิยาม 
                               (1) ผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกนั 
                               (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
          1.6  แบบบญัชีเอกสาร 
                               (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
                               (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2                                                                                                    
            2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูประกอบการเกี่ยวกบัการรักษาความปลอดภัย   
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ  
และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม 
ระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลกิสญัญากอนครบอายุสญัญา                                                                                     
                 2.3 ผูเสนอราคาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
องคการ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาครัง้น้ี      

/2.4. ผูเสนอราคา............... 
                                                        
 
                                                              -2-    
                

  2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกนัเชนวาน้ัน 
  2.5 ผูเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายช่ือเปนผูซื้อเอกสารการประกวดราคาครั้งน้ีจากองคการ 
                     2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุช่ือไวในบญัชีรายช่ือวา
เปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบญัชีรายรับรายจาย หรือแสดงบญัชีรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ 
                    2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการ  ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                    2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีลูคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได    
                  3. การดําเนินการกอนการยื่นซองประกวดราคา                                
              ในกรณีที่ผูประสงคจะเขาย่ืนซองประกวดราคามีปญหา หรือขอสงสัยใด ๆ  ในการประกวดราคา ให
สอบถามรายละเอียดไดที ่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 สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
(ก)หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหย่ืนสาํเนาหนังสอืรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุนสวนผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
                              (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 
                         (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสาํเนาบตัร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
                         (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็
ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)  
                        (4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี   
                             (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ 1.6 (1)                                                                                                                      
        4.2  สวนท่ี 2 อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปน้ี 
                           (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีทีผู่เสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน   

/(2) สําเนา.............. 
 
 

-3- 
 
                           (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ 
                           (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ                                    
                           (4) หลกัประกันซอง ตามขอ 6 
                         (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ 1.6 (2)                                 
 5. การเสนอราคา  
                         5.1 ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินทีเ่สนอตองระบุตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรอืแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทบัตรา (ถาม)ี กํากับไวทุกแหง 
                         5.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี 
ราคารวมทีเ่สนอจะตองตรงกนัทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกันใหถือตัวหนังสอืเปน
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สําคัญ โดยคิดราคาไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง 
เปนภาระของผูเสนอราคา                                   
              ราคาที่เสนอมาตองชัดเจนและครบถวน โดยจะพิจารณาราคาจากผูเสนอราคาตํ่าสุด ผูเสนอ
ราคาไมมีสทิธิขอแกไขเปลี่ยนแปลงราคาทีเ่สนอไมวากรณีใด ๆ                                                            
   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน (หน่ึงรอยย่ีสิบวัน) นับถัดจากวัน
ย่ืนซองประกวดราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได                                                   
                     5.3 กอนย่ืนซองประกวดราคา ผูเสนอราคาตองศึกษาเอกสารทุกฉบับใหเปนที่เขาใจโดยแจงชัด 
และไมวากรณีใดทั้งสิ้นผูเสนอราคาจะยกข้ึนเปนขออาง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไมทําความเขาใจใน
ขอความดังกลาว หรือละเลยไมปฏิบัติตามขอความน้ัน หรือโดยอางความสําคัญผิดในความหมายของขอความใน
เอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาทุกฉบับน้ันไมได 
     5.4 ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองประกวดราคาปดผนึกซองใหเรียบรอย จาหนาซองถึง                              
คณะกรรมการตรวจรับและเปดซองประกวดราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา
เลขท่ี            /2558  ย่ืนตอคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาในวันที่...................................................
ระหวางเวลา  09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสาํนักงานรบัซองประกวดราคา  ณ  หองประชมุองคการ 
   เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองประกวดราคาแลว จะไมรับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต
ละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5  (1)  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาหรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองประกวดราคา 
 

/หาก................ 
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  หากปรากฏตอคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบ
เสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) คณะ
กรรมการฯ เช่ือวามกีารกระทําอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอ
ราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาทีม่ีสทิธิใหรบัการคัดเลือก 
และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิง้งาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอ
ราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพจิารณาขององคการและมิไดเปนผูรเิริ่มใหมีการกระทาํ
ดังกลาว 
   ผู เสนอราคาที่ ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผู เสนอราคาเพราะเหตุเปนผู เสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการภายใน  3 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด 
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                          คณะกรรมการรบัและเปดซองประกวดราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาทีม่ี
สิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน  ณ  หองประชุมองคการในวันท่ี ............................................ ต้ังแต   
เวลา  11.00 น. เปนตนไป 
   การย่ืนอุทธรณตามวรรค  5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา 
เวนแตผูอํานวยการ พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางย่ิง และใน
กรณีทีผู่อํานวยการพจิารณาเหน็ดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางย่ิง ให ผูอํานวยการ มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได                     
  6. หลักประกันซอง 
   ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกบัการย่ืนซองประกวดราคา โดยใชหลัก 
ประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ีจํานวน  51,000.-บาท  (หาหมื่นหน่ึงพันบาทถวน)      
   6.1 เงินสด                                              
  6.2 เช็คที่ธนาคารเซน็สัง่จายใหแกองคการ ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองประกวดราคาหรือกอน
หนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค) 
   6.3 หนังสอืคํ้าประกนัของธนาคารทีม่ีอายุการคํ้าประกันไมนอยกวา 120 วัน ตามแบบหนังสือ
คํ้าประกันดังระบุไวในขอ 1.4 (1) 
   6.4 หนังสอืคํ้าประกนัของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท เงินทุนหรือ
บรษัิทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบกจิการเงนิทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบ ไดอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)     
 

6.5 พันธบัตร..................  
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   6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันซองตามขอน้ี องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน 3 
ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว     
   การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย                       
 7. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา                     
  7.1 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือย่ืนหลกัฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 4 หรือย่ืนซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 5 แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็นอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการเทาน้ัน 
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  7.2 ในการประกวดราคาครั้งน้ี องคการไดกําหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑการพิจารณา
ดังน้ี 

7.2.1 คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาจะพจิารณารายละเอียด                                                                                                           
คุณลกัษณะเงื่อนไขตามทีก่าํหนดไวในเอกสารหมายเลข 1 

    7.2.2 คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาราคาจาก  ผูเสนอราคา 
                              ตํ่าสุด                             
  7.3  องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี   
ดังตอไปน้ี 
    (1) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด หรอื ทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา 
    (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมผีลทาํใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
    (3) ราคาที่เสนอมกีารขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ช่ือพรอมประทับตรา(ถามี) กํากับไว 
   7.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสญัญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาหรอืองคการมสีิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจง ขอเทจ็จริง สภาพ ฐานะหรือขอเทจ็จริงอื่นใดทีเ่กี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได องคการมีสทิธิที่จะไมรับราคาหรอืไมทาํสญัญา หากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรอืไมถูกตอง 
 
 

/7.5 องคการ.............  
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   7.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิทีจ่ะไมรบัราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได หรือ
อาจพิจารณาวาจางรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา โดยไมพิจารณาวาจางเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายหรือคาใชจายใด  ๆมิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนเปนผูทิ้ง
งาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลือกหรือไมกต็าม หากมีเหตุที่เช่ือไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสจุริต 
เชน การเสนอราคาอันเปนเทจ็ หรอืใชช่ือบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  
  7.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองประกวดราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ 5.4 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
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เปนธรรม ตามขอ 1.5 องคการมีอํานาจทีจ่ะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายช่ือ ตามขอ 5.4 และองคการจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 
    ในกรณีน้ีหากผูอํานวยการพิจารณาเหน็วา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกองคการอยางย่ิง ผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได 
  8. การทําสัญญา  
     ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําสัญญากับองคการภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ
จะตองวางหลกัประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาทัง้หมดที่ประกวดราคาได ใหองคการ
ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดตามขอ 6  
    หลักประกันสัญญาน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการ 
ประกวดราคา พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว  
 9. การบอกเลิกสัญญา 
  ในระหวางที่องคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการประกวดราคาไม
อาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสทิธิบอกเลิกสญัญา และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผู
ออกหนังสือคํ้าประกนัใหชดใชราคาที่เพิม่ข้ึน ในกรณีที่ตองดําเนินการวาจางนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอก
เลิกสัญญาไดดวย 
   ในการบอกเลิกสัญญาไมวาทัง้หมดหรือแตบางสวน องคการสงวนสทิธิในการบอกเลิกสัญญา
หรือไมกไ็ด ทั้งน้ีตามที่องคการเหน็สมควร 
 10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
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  10.1 ผูเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกไวแลวไมไปทําสญัญา  หรือ  ขอตกลงภายในเวลาที ่
ทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 8 องคการจะรบิหลักประกันซองหรือเรียกจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิง้งานตามระเบียบ
ขององคการ 
    กรณีทางองคการมีความจาํเปนไมอาจลงนามในสญัญาตามกาํหนดเวลาดังกลาว ผูชนะ
การประกวดราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้งและจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  
 10.2 องคการสงวนสทิธ์ิการคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน หรือคูสญัญาไม
ย่ืนคําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือ
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ขอตกลง หรอืไดพนจากขอผกูพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรอืผูคํ้าประกัน หรือคูสญัญาสละสทิธิในหลักประกัน
และแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ 
  10.3 องคการสงวนสทิธิทีจ่ะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกาํหนดในแบบสญัญาและ 
เอกสารอื่น ๆ ตามทีเ่หน็สมควรเพื่อประโยชนแกองคการ                              
                                     
               
                
                                     
                                                                                     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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