
 
 
 
 
 

         ประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
       เลขท่ี    05/2559     

    เรื่อง   การจัดซ้ือเส้ือสะทอนแสงและหมวกกันน็อค 
       โดยวิธีสอบราคา 

            ..............…………..……......... 
                            องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะสอบราคาซ้ือเส้ือสะทอนแสง จํานวน  
200 ตัว และหมวกกันน็อค จํานวน 200 ใบ 
                       ผูมีสิทธเิสนอราคาจะตองมีคุณสมบตัดิงัตอไปน้ี  

1. เปนผูท่ีมีอาชีพขายพัสดใุนดานงานท่ีจะซ้ือ 
                               2.   ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                               3.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ  ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม ใน
การสอบราคาครั้งนี ้
                               4.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต 
รัฐบาลของผูเสนอราคา  ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกนัเชนวานัน้ 
                               5.   บุคคลหรือนติบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                               6.   บุคคลหรือนิตบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP)  ของกรมบัญชีกลางท่ีเวบ็ไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครฐั  
                               7.   ผูเสนอราคาตองเปนผูท่ีขอเอกสารขอกําหนดในการสอบราคานี้จาก องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ   
                               กําหนดยืน่ซองสอบราคาตั้งแตวันท่ี  18  มีนาคม  2559   ถึงวันท่ี    1  เมษายน       2559    
ระหวางเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ในวันทําการและกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวนัท่ี  4  เมษายน 2559   
ระหวางเวลา  10.00  น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองสอบราคา 
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                                  ผูสนใจตดิตอขอเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา  ไดท่ี  กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบรกิารและ
จัดซ้ือ ฝายบริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ช้ัน  2   อาคารเลขท่ี 131  ถนนวัฒนธรรม   เขตหวยขวาง   
กรุงเทพมหานคร   ตั้งแตวนัท่ี   18 มีนาคม  2559     ถึงวันท่ี   1 เมษายน  2559     ในเวลาทําการระหวางเวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.  โดยสามารถดาวนโหลดแบบคาํรองขอแบบสอบราคา (กจซ.2) ไดท่ี  www.bmta.co.th   
โทร.02 2460974  หรือหากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสอบถามไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจดัซ้ือ  ฝายบริหาร 
  
            
                                              ประกาศ  ณ  วันท่ี    18    มีนาคม    2559                                                             
                                                                       ลงช่ือ                 ยุกต  จารุภูมิ 
 

                                     (นายยกุต  จารภุูมิ) 
                                  ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัตกิารแทน 

                          ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   
 
 

 
สํานักบริการและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ 
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ตารางวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 
 

1.ช่ือโครงการ  ซ้ือหมวกกนัน็อค จํานวน 200 ใบ และเส้ือสะทอนแสง จํานวน 200 ตัว    
หนวยงานเจาของโครงการ  กลุมงานสายตรวจพิเศษ ฝายการเดินรถองคการ 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2.วงเงินงบประมาณท่ีใชจดัสรร  เปนเงิน 353,100.-บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.วันท่ีกําหนดราคากลาง  4  มีนาคม  2559 
4.แหลงท่ีมาของราคากลาง  (ราคาอางอิง) 
    4.1 รานเคอารอะไหล 
           -  เส้ือสะทอนแสง จํานวน 200 ตัว ราคาตัวละ 850.-บาท เปนเงิน 170,000.-บาท  
(หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
            - หมวกกันน็อค จํานวน 200 ใบ ราคาใบละ 800.-บาท  เปนเงิน 160,000.-บาท  
(หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถวน)  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
5.รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
1.  นายประสิทธ์ิ  ฉ่ําช่ืนวงศ   ห.กสต.ฝรอ. 
2.  นายปราสาท  ครามบุตร    ห.สต.กสต. 
3.  นายอมรพงศ  รังสิยานุสิต  ห.สส.กสต. 
4.  นายสามารถ  คําฝอย           เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป 4  
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เอกสารสอบราคา  เลขท่ี             /2559 
การซ้ือเส้ือสะทอนแสงและหมวกกันน็อค 
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 

ลงวันท่ี                             2559 
.................……………… 

 
                          องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ซ่ึงตอไปนีเ้รียกวา  "องคการ"   มีความประสงคจะซ้ือเส้ือสะทอน
แสง จํานวน 200 ตวั และหมวกกันน็อค จํานวน 200 ใบ     
                          ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือตองเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเกบ็อยูในสภาพท่ีจะใชงาน
ไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด 
ดังตอไปนี ้                                                             
                         1. รายการเอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                             1.2  แบบใบเสนอราคา 
                             1.3  แบบสัญญาการซ้ือขาย 
                             1.4  แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา 
                             1.5  บทนิยาม 
                                    (1)  ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                             1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (1)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

(2)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
 

                       2.  คณุสมบตัขิองผูเสนอราคา 
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ  
2.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุนสวน บริษัท   

กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย  ท่ีออกใหกอนหนาวนัยื่นซองสอบราคาไมเกนิ  6  เดอืน       
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                             2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ 
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และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิตบุิคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  
                             2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันสอบราคา
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 
                             2.5  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรฐับาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวานั้น 
                             2.6  บุคคลหรือนิตบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ 
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.7 บุคคลหรือนิตบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส (e-GP)  ของกรมบัญชีกลางท่ีเวบ็ไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครฐั  
 
                     3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเปน  2  สวน คือ 
                          3.1  สวนที่ 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                  (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
                                          (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบุิคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                          (ข)  บริษัทจํากัดหรือบรษิัทมหาชนจํากดั ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจดัการ  ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
                                  (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิตบุิคคล  ใหยืน่สําเนา
บัตรประจาํตวัประชาชนของผูนั้น   สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตรประจาํตวั
ประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง   
                                  (3)  ในกรณผูีเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกนัในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน  (1)                           
                                  (4)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)  
                                  (5)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ 
ในขอ 1.6  (1)   
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                             3.2 สวนที่ 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้ 
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(1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4 
                                   (2)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน  และระบุใหมีอํานาจในการยืน่ซองและตอรองราคา       
                                    (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ 
                                    (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

(5)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 2  ท้ังหมดท่ีไดยืน่พรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ 1.6   (2)  

                    4.  การเสนอราคา 
                          4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเง่ือนไข
ใด ๆ ท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ี
เสนอตองระบุตรงกนัท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขดูลบหรือแกไข หากมีการขดูลบ  ตกเติม  แกไข
เปล่ียนแปลง  จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง  
                           4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี ้ราคารวมท่ี
เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดย
คิดราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวง  เปนภาระของผู
เสนอราคา   
                           ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120  วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในกําหนดยนืราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได                                                                                                                             

4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน  45   วนั  นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญา 
                           4.4   ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ ไป
พรอมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดงักลาวนี้องคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางองคการ 
                              สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผู
มีอํานาจทํานิตกิรรมแทนนิตบุิคคล หากคณะกรรมการเปดซองและตอรองราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองและตอรองราคาตรวจสอบภายใน   3   วนั 
                           4.5   กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดรูางสัญญารายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะฯลฯ  
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา  
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ถึงคณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา  โดยระบุไวท่ีหนาซองวา   "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี         
/2559 "   ยื่นตอเจาหนาท่ีพัสด ุ ตั้งแตวันท่ี                            2559  ถึงวันท่ี                             2559 
ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  ในวนัทําการ                                                                                                                                                                     
                               เม่ือพนกําหนดวนั เวลา ยื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
                               คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผูเสนอราคาแต
ละรายวา  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ 1.5 (1)  ณ วนัสอบราคาหรือไม 
และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคดัเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา   
                              หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา กอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบ
เสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.5 (2)  และ
คณะกรรมการฯ  เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขดัขวางราคาอยางเปนธรรม   คณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผู
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิใหรับการคัดเลือก และ
องคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินจิฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางองคการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว 
                              ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วนัสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขดัขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูอํานวยการภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนท่ีสุด 
                              คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมองคการ  ในวนัท่ี                                    2559  ระหวางเวลา  
10.00 น. ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองสอบราคา 
                               การยื่นอุทธรณตามวรรค 5  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  
เวนแตผูอํานวยการ พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางยิ่ง  และใน
กรณีท่ีผูอํานวยการพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ี
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางองคการ อยางยิ่งใหผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได 
 
                     5.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                           5.1  หากผูเสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลว คณะกรรมการเปดซองและ
ตอรองราคา  จะไมรับพิจารณาของผูเสนอราคารายนัน้ 
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                              5.2  ในการสอบราคาครั้งนี้องคการ ไดกําหนดวิธีการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ                                                                                       
การพิจารณาดังนี ้
                                      5.2.1    คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา จะพิจารณารายละเอียด 
                                                  คุณลักษณะเง่ือนไขตามท่ีกาํหนดไวใน เอกสารหมายเลข  1 และเอกสารหมายเลข 
2 
                                      5.2.2    คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา จะพิจารณาราคาจาก 
                                                  ผูเสนอราคาต่ําสุด 
                                       5.2.3  คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา  จะไมพิจารณาราคาของผู    

        เสนอราคาท่ีไมเขารับฟงการพิจารณาผลการสอบราคา  
                              5.3   องคการ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน  
    กรณดีงัตอไปนี ้

(1)  ไมกรอกช่ือนติบุิคคล หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด 
    หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา                                                                                                                 

(2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา  
ท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรยีบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน   

(3)  ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เตมิ แกไข เปล่ียนแปลง โดยผูเสนอราคา 
มิไดลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองและตอรองราคา  
หรือองคการ มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจง ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกีย่วของกับผูเสนอราคา
ได องคการมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                     5.5  องคการ ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่าํสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็
ได หรืออาจพิจารณาเลือกวาจางรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาใหวาจางก็
ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตดัสินขององคการเปนเดด็ขาด  
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอ
ราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคดัเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือไดวาการเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จหรอืใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนติบุิคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน เปนตน 
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วันสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5  
องคการ มีอํานาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคดัเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ 4.5  
และองคการ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
                           ในกรณนีี้หากผูอํานวยการพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนนิการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกองคการ อยางยิ่ง  ผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 
                     6.   การทําสัญญา 
                           ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญากับองคการ ภายใน  7 วัน นับถัดจากวนัท่ีไดรับแจง และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ 5 ของราคาท้ังหมดท่ีสอบราคาไดใหองคการ ยดึถือไว
ในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 
                               6.1  เงินสด 
                               6.2  เช็คท่ีธนาคารเซ็นส่ังจายใหองคการ  โดยเปนเช็คลงวนัท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอนหนานี้ไม
เกิน  3 วันทําการของทางราชการ  (แคชเชียรเช็ค) 
                               6.3  หนังสือค้ําประกนัของธนาคารท่ีมีอายุการค้ําประกนัไมนอยกวา 120 วันตามแบบหนังสือ
ค้ําประกนัดังระบุในขอ 1.4                                                           
                               6.4  หนังสือค้ําประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บรษิัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกนั
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายช่ือบรษิัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวยีนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบ โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือค้ําประกันดงัระบุในขอ  1.4 
                               6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                               หลักประกนัสัญญานี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบ
ราคาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว                                                                                                                                              
                                  
                    7.  อัตราคาปรับ  
                         คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย ใหคิดในอัตรารอยละ 0.2 ตอวัน 
                    8.  การบอกเลกิสัญญา 
                          8.1 ในระหวางท่ีองคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการ เห็นวาผูชนะการสอบราคา
ไมอาจปฎิบัติตามสัญญาตอไปได  องคการ จะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรองจาก
ธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีตองดําเนินการจัดซ้ือใหมนอกเหนือจากการ
ปรบัจนถึงวันบอกเลิกสัญญาดวย  
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                              8.2 ในการบอกเลิกสัญญาไมวาท้ังหมดหรอืแตบางสวน องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิก
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                    9. ขอสงวนสิทธิใ์นการเสนอราคาและอืน่ ๆ  

9.1  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรอืขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง 
องคการกาํหนด ดังระบุไวในขอ 6  องคการจะพิจารณาผูท่ีเสนอราคาลําดับรองตอไป และ  จะงดการติดตอกับผูท่ี
ละท้ิงงานไมมาจัดทําสัญญา  แตองคการสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเปนอยางอ่ืน  ก็ได  และอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหายอ่ืน ๆ (ถามี)  รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางองคการ  
                             กรณีทางองคการมีความจาํเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดงักลาว ผูชนะการสอบ
ราคายินยอมเล่ือนเวลาทุกครั้งและจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 
                          9.2  องคการสงวนสิทธิ การคืนหลักประกนั หากผูเสนอราคาหรอืผูค้ําประกนั หรือคูสัญญาไมยื่น
คําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวนัท่ีองคการไดพิจารณาเบ้ืองตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือขอตกลง 
หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรอืผูค้ําประกันหรือคูสัญญาสละสิทธิในหลักประกันและ
แสดงเจตนาใหหลักประกนัดังกลาวแกองคการ 
                          9.3  องคการสงวนสิทธิท่ีจะแกไข เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอกสารอ่ืน 
ๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชนแกทางองคการ 
                         
 

                       องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   บทนยิาม 
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                    "ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั"  หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนติบุิคคลท่ีเขาเสนอราคา
ในการสอบราคาขององคการ  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในกจิการของบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาในการสอบราคาขององคการในคราวเดียวกัน  
                        การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิตบุิคคลดงักลาวขางตน 
ไดแกการท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดงัตอไปนี ้

(1) มีความสัมพันธกนัในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนติบุิคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือ
สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิตบุิคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ท่ี
เสนอราคาใหแกองคการในการสอบราคาครั้งนี ้
                          (2)  มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไม
จํากัดความรบัผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบรษิัท จํากดั  หรือบรษิัทมหาชน จํากดั เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจาํกดั หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบรษิัทจาํกดั หรือบรษิัทมหาชน
จํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาใหแกองคการในการสอบราคาครั้งนี ้
                         คําวา  "ผูถือหุนรายใหญ"  ใหหมายความวา  ผูถือหุนซ่ึงถือหุนเกนิกวารอยละยี่สิบหาในกิจการ
นั้น  หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาํหนดสําหรับกจิการบางประเภท
หรือบางขนาด 
                         (3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกนัระหวาง  (1) และ  (2)  โดยผูจดัการ หุนสวน 
ผูจัดการกรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือ 
ของนติบุิคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวน จาํกดั หรือเปนผูถือหุนรายใหญ 
ในบรษิัท จํากัด หรือบรษิัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการ ในการสอบ
ราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน 
                        การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรท่ียังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (1)  (2) หรือ  (3)  ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวนหรือการถือหุนของ
บุคคลดังกลาว 
                         ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอ่ืนเปนผูจดัการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจดัการ ผูบริหาร ผูเปน
หุนสวน หรือผูถือหุนโดยท่ีตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารท่ีแทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนท่ีแทจริง
ของหางหุนสวน หรือบริษทัจํากดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั แลวแตกรณีและหางหุนสวน หรือบริษัทจํากดัหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดท่ีเกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกองคการในการสอบราคาคราวเดียวกนั  ใหถือวาผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3)   แลวแตกรณ ี
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                         “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม"  หมายความวา การท่ีผูเสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขดัขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขนัราคา
อยางเปนธรรม ในการเสนอราคาตอองคการ ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกันหรือโดยการให ขอใหหรือรับวา
จะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดหรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใช
กําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะ
แสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพ่ือใหประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมี
สิทธิทําสัญญากับองคการ หรือเพ่ือหลีกเล่ียงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบ
องคการ โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกต ิ
                                                          ...................…………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชเีอกสารสวนที่ 1 
 
         1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบุิคคล 
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              (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
                     สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบุิคคล จํานวน....………แผน 
                     บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจดัการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน..……….แผน 
              (ข)   บริษัทจํากัดหรือบรษิัทมหาชนจํากดั 
                      สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบุิคคล จํานวน...……..แผน 
                      หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน.....…….แผน 
                      บัญชีรายช่ือกรรมการผูจดัการ และผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) จํานวน..………แผน 
                      บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน...……..แผน 
          2.  ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิตบุิคคล 
                (ก)  บุคคลธรรมดา 
                       สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนของผูนั้น จํานวน...……….แผน 
                (ข)   คณะบุคคล 
                       สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน...………แผน 
                       สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูเปนหุนสวน จาํนวน...……แผน 
           3.  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกนัในฐานะเปนผูรวมคา 
                 สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน.....………แผน 
                 (ก)  ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา 
                         - บุคคลสัญชาติไทย 
                            สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน จํานวน...……..แผน 
                         - บุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทย 
                            สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน.....…….แผน 
                 (ข)  ในกรณีผูรวมคาเปนนิตบุิคคล 
                        -  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 
                           สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบุิคคล จํานวน...…………แผน 
                           บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจดัการ และผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) จํานวน..…………แผน 
                        -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกดั 
                           สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบุิคคล จํานวน...………แผน 
 
                                                                                                                      หนังสือบริคณหสนธิ/… 
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                      หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน...………แผน 
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                      บัญชีรายช่ือกรรมการผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคมุ  (ถามี)  จํานวน....…….แผน 
                      บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน....……….แผน 
            4.  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) จํานวน....………แผน 
            5.  อ่ืน ๆ (ถามี) 
  ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
 
                        ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานท่ีขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการ 
สอบราคาถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                      ลงช่ือ …...............………………….ผูเสนอราคา 
                                                                             (…............…………………..…) 
             
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  บัญชเีอกสารสวนที่ 2 
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           1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจํานวน....……....แผน 
           2.  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจ 
                ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน.………...แผน 
           3.  สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนผูมอบอํานาจ จํานวน...……….แผน 
           4.  สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนผูรับมอบอํานาจ จํานวน......…….แผน  
           5.  แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP           จํานวน..............แผน 
           5.  อ่ืน ๆ (ถามี) 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
 
                        ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานท่ีขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการ 
สอบราคาถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                        ลงช่ือ....................…………………. ผูเสนอราคา 
                                                                                (..................………...………….)     
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