ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 05/2559
เรื่อง การจัดซื้อเสื้อสะทอนแสงและหมวกกันน็อค
โดยวิธีสอบราคา
..............…………..…….........
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะสอบราคาซื้อเสื้อสะทอนแสง จํานวน
200 ตัว และหมวกกันน็อค จํานวน 200 ใบ
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัตดิ งั ตอไปนี้
1. เปนผูที่มีอาชีพขายพัสดุในดานงานที่จะซื้อ
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใน
การสอบราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
5. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูส ัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูส ัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศนู ยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. ผูเสนอราคาตองเปนผูที่ขอเอกสารขอกําหนดในการสอบราคานี้จาก องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ
กําหนดยืน่ ซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559
ระหวางเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ในวันทําการและกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 เมษายน 2559
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองสอบราคา
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-2ผูสนใจติดตอขอเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและ
จัดซื้อ ฝายบริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวนั ที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559 ในเวลาทําการระหวางเวลา
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โดยสามารถดาวนโหลดแบบคํารองขอแบบสอบราคา (กจซ.2) ไดที่ www.bmta.co.th
โทร.02 2460974 หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559
ลงชื่อ
ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัตกิ ารแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง

1.ชื่อโครงการ ซื้อหมวกกันน็อค จํานวน 200 ใบ และเสื้อสะทอนแสง จํานวน 200 ตัว
หนวยงานเจาของโครงการ กลุมงานสายตรวจพิเศษ ฝายการเดินรถองคการ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2.วงเงินงบประมาณทีใ่ ชจดั สรร เปนเงิน 353,100.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3.วันที่กําหนดราคากลาง 4 มีนาคม 2559
4.แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 รานเคอารอะไหล
- เสื้อสะทอนแสง จํานวน 200 ตัว ราคาตัวละ 850.-บาท เปนเงิน 170,000.-บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
- หมวกกันน็อค จํานวน 200 ใบ ราคาใบละ 800.-บาท เปนเงิน 160,000.-บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
5.รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
1. นายประสิทธิ์ ฉ่ําชื่นวงศ ห.กสต.ฝรอ.
2. นายปราสาท ครามบุตร ห.สต.กสต.
3. นายอมรพงศ รังสิยานุสิต ห.สส.กสต.
4. นายสามารถ คําฝอย
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 4
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เอกสารสอบราคา เลขที่
/2559
การซื้อเสื้อสะทอนแสงและหมวกกันน็อค
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
2559
.................………………
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนีเ้ รียกวา "องคการ" มีความประสงคจะซื้อเสื้อสะทอน
แสง จํานวน 200 ตัว และหมวกกันน็อค จํานวน 200 ใบ
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อตองเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูใ นสภาพทีจ่ ะใชงาน
ไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ ําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
1. รายการเอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาการซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัตขิ องผูเ สนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุนสวน บริษัท
กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวันยื่นซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน
-2-

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชอื่ ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
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และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ ใหนิตบิ คุ คลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคา
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรฐั บาลของผูเสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.6 บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศนู ยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจดั การ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผเู สนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ชนิตบิ คุ คล ใหยนื่ สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูร วมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรว มคา และยื่นเอกสารตามทีร่ ะบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดทีไ่ ดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในขอ 1.6 (1)

-33.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
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(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน และระบุใหมีอํานาจในการยืน่ ซองและตอรองราคา
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูร ับมอบอํานาจ
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยนื่ พรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมกี ารขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดว ยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถกู ตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดย
คิดราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง เปนภาระของผู
เสนอราคา
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไป
พรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้องคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางองคการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผู
มีอํานาจทํานิตกิ รรมแทนนิตบิ ุคคล หากคณะกรรมการเปดซองและตอรองราคามีความประสงคจะขอดูตน ฉบับ
แคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองและตอรองราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

-44.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปด ผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง
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ถึงคณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่
/2559 " ยื่นตอเจาหนาที่พัสดุ ตั้งแตวันที่
2559 ถึงวันที่
2559
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการ
เมื่อพนกําหนดวัน เวลา ยื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต
ละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มสี ิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา กอนหรือในขณะที่มกี ารเปดซองใบ
เสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิใหรับการคัดเลือก และ
องคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินจิ ฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูทใี่ หความรวมมือเปนประโยชนตอ การพิจารณาของทางองคการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมองคการ ในวันที่
2559 ระหวางเวลา
10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองสอบราคา
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูอํานวยการ พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางยิ่ง และใน
กรณีที่ผูอํานวยการพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางองคการ อยางยิ่งใหผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.1 หากผูเสนอราคารายใดมีคณ
ุ สมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองและ
ตอรองราคา จะไมรับพิจารณาของผูเสนอราคารายนัน้
-5-
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การพิจารณาดังนี้

2

5.2 ในการสอบราคาครั้งนี้องคการ ไดกําหนดวิธีการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ
5.2.1 คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา จะพิจารณารายละเอียด
คุณลักษณะเงื่อนไขตามทีก่ าํ หนดไวใน เอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข
5.2.2 คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา จะพิจารณาราคาจาก
ผูเสนอราคาต่ําสุด
5.2.3 คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา จะไมพจิ ารณาราคาของผู
เสนอราคาที่ไมเขารับฟงการพิจารณาผลการสอบราคา
5.3 องคการ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน

กรณีดงั ตอไปนี้

(1) ไมกรอกชื่อนิตบิ ุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ ําหนดในเอกสารสอบราคา
ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคา
มิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา
หรือองคการ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจง ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกีย่ วของกับผูเสนอราคา
ได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 องคการ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํ สุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได หรืออาจพิจารณาเลือกวาจางรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาใหวาจางก็
ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอ
ราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปนตน

-65.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรว มกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ
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วันสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาทีก่ ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
องคการ มีอํานาจทีจ่ ะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มสี ิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.5
และองคการ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทงิ้ งาน
ในกรณีน้หี ากผูอํานวยการพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกองคการ อยางยิ่ง ผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญา
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญากับองคการ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่สอบราคาไดใหองคการ ยึดถือไว
ในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานี้ไม
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่มอี ายุการค้ําประกันไมนอยกวา 120 วันตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบ โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันสัญญานี้จะคืนใหโดยไมมดี อกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคิดในอัตรารอยละ 0.2 ตอวัน
8. การบอกเลิกสัญญา
8.1 ในระหวางที่องคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการ เห็นวาผูชนะการสอบราคา
ไมอาจปฎิบัติตามสัญญาตอไปได องคการ จะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรองจาก
ธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ตองดําเนินการจัดซื้อใหมนอกเหนือจากการ
ปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาดวย
-78.2 ในการบอกเลิกสัญญาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิก
สัญญาไมก็ได ทั้งนี้ตามที่องคการเห็นสมควร
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9. ขอสงวนสิทธิใ์ นการเสนอราคาและอืน่ ๆ
9.1 ผูเสนอราคาซึ่งองคการ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
องคการกําหนด ดังระบุไวในขอ 6 องคการจะพิจารณาผูทเี่ สนอราคาลําดับรองตอไป และ จะงดการติดตอกับผูที่
ละทิ้งงานไมมาจัดทําสัญญา แตองคการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเปนอยางอื่น ก็ได และอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางองคการ
กรณีทางองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการสอบ
ราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้งและจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
9.2 องคการสงวนสิทธิ การคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาไมยื่น
คําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวนั ที่องคการไดพจิ ารณาเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือขอตกลง
หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันหรือคูสัญญาสละสิทธิในหลักประกันและ
แสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ
9.3 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอกสารอื่น
ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแกทางองคการ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

บทนิยาม

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

"ผูเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน" หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลที่เขาเสนอราคา
ในการสอบราคาขององคการ เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาในการสอบราคาขององคการในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลดังกลาวขางตน
ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกนั ในเชิงบริหาร โดยผูจ ัดการ หุนสวนผูจ ัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิตบิ ุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือ
สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิตบิ คุ คลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่
เสนอราคาใหแกองคการในการสอบราคาครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัท จํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกองคการในการสอบราคาครั้งนี้
คําวา "ผูถือหุนรายใหญ" ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการ
นั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกนั ระหวาง (1) และ (2) โดยผูจดั การ หุนสวน
ผูจัดการกรรมการผูจ ัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือ
ของนิตบิ ุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวน จํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัท จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกองคการ ในการสอบ
ราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวนหรือการถือหุนของ
บุคคลดังกลาว
ในกรณีบคุ คลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจดั การ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจดั การ ผูบริหาร ผูเปน
หุนสวน หรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใ ชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริง
ของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณีและหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกองคการในการสอบราคาคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
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“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม" หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมกี ารแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการเสนอราคาตอองคการ ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกันหรือโดยการให ขอใหหรือรับวา
จะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดหรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูว า จะใช
กําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะ
แสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมี
สิทธิทําสัญญากับองคการ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ
องคการ โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
...................……………………………

บัญชีเอกสารสวนที่ 1
1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิ คุ คล
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(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล จํานวน....………แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดั การ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน..……….แผน
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล จํานวน...……..แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน.....…….แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจดั การ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน..………แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน...……..แผน
2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิตบิ คุ คล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น จํานวน...……….แผน
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุน สวน จํานวน...………แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุน สวน จํานวน...……แผน
3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน.....………แผน
(ก) ในกรณีผรู วมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน...……..แผน
- บุคคลที่มใิ ชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน.....…….แผน
(ข) ในกรณีผูรว มคาเปนนิตบิ คุ คล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล จํานวน...…………แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดั การ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน..…………แผน
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล จํานวน...………แผน
หนังสือบริคณหสนธิ/…

-2หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน...………แผน
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บัญชีรายชื่อกรรมการผูจดั การ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน....…….แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน....……….แผน
4. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) จํานวน....………แผน
5. อื่น ๆ (ถามี)
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ …...............………………….ผูเสนอราคา
(…............…………………..…)

บัญชีเอกสารสวนที่ 2
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1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจํานวน....……....แผน
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน.………...แผน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ จํานวน...……….แผน
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูร ับมอบอํานาจ จํานวน......…….แผน
5. แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
จํานวน..............แผน
5. อื่น ๆ (ถามี)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ....................…………………. ผูเสนอราคา
(..................………...………….)

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

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

