ประกาศองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เลขที่ 2/2560
เรื่ อง ว่าจ้างจัดทาหนังสื อรายงานประจาปี 2559
โดยวิธีสอบราคา
..............…………..…….........
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงค์จะสอบราคาว่าจ้างจัดทาหนังสื อรายงาน
ประจาปี 2559 จานวน 400 เล่ม
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี้
1. เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความชานาญ และประสบการณ์ในด้านงานที่จะว่าจ้าง
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว
หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่น เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ ณ วันสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้
4. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กันซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่ งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคาตั้งแต่วนั ที่ 19 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทาการและกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 พฤษภาคม
2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองสอบราคา

-2ผูส้ นใจติดต่อขอเอกสารข้อกาหนดในการสอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ สานักบริ การและ
จัดซื้ อ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ตั้งแต่วนั ที่ 19 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ในเวลาทาการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
15.30 น. โทรศัพท์ 02 2460974 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bmta.co.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ สานักบริ การและจัดซื้ อ ฝ่ ายบริ หาร
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน
ลงชื่อ
พนิดา ทองสุ ข

2560

(นางพนิดา ทองสุ ข)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร ปฏิบตั ิการแทน
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

สานักบริ การและจัดซื้ อ
กลุ่มงานจัดซื้ อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้ อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.โครงการว่าจ้างจัดทาหนังสื อรายงานประจาปี 2559
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ สานักผูอ้ านวยการ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ใช้งบประมาณของ กปส.ประจาปี 2559 ประเภทค่าใช้จ่าย
ประชาสัมพันธ์ ซึ่ งตั้งไว้ 27,352,710.-บาท (งบจัดทารายงานประจาปี ตั้งไว้ที่ 420,000.-บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 5 เมษายน 2560
ราคาเล่มละ 710.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน 400 เล่ม คิดเป็ นเงิน 284,000.-บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็ นเงิน 19,880.-บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 303,880.-บาท (สามแสนสาม
พันแปดร้อยแปดสิ บบาทถ้วน)
4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บริ ษทั ชูส้ มีพริ้ นแอนด์ดีไซน์
4.2 บริ ษทั อีเกิ้ล เปเปอร์ จากัด
4.3 บริ ษทั นครชัยศรี รุ่งเรื องการพิมพ์ จากัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู ้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 น.ส.สิ ริกร อุดมผล
รักษาการผูอ้ านวยการสานักผูอ้ านวยการ
5.2 นางบุญเหลือ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสานักผูอ้ านวยการ
5.3 นางวิภาดา เพียรจัด
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
5.4 นายสุ ชาติ พลายงาม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

เอกสารสอบราคา เลขที่
/2560
การว่าจ้างจัดทาหนังสื อรายงานประจาปี 2559
ตามประกาศองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
ลงวันที่
2560
.................………………
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะว่าจ้างจัดทา
หนังสื อรายงานประจาปี 2559 จานวน 400 เล่ม
รายละเอียดตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
1. รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดเงื่อนไขของข้อกาหนดการว่าจ้างจัดทาหนังสื อรายงานประจาปี 2559
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาการว่าจ้าง
1.4 แบบหนังสื อค้ าประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
2. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ความชานาญ และมีประสบการณ์ในด้านงาน
ว่าจ้างโดยเฉพาะ ซึ่ งเป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความละเอียดอ่อนและความประณี ตในการจัดทาทั้งด้านเนื้ อหาข้อมูล
รู ปแบบให้มีคุณภาพสวยงาม
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคา...

-22.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น
ณ วันสอบราคาหรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.5
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่ งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
2.8 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่ขอเอกสารข้อกาหนดในการสอบราคานี้ จาก องค์การขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชี รายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญา
ของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และยืน่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
/(5) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1

-3(5) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน และระบุให้มีอานาจในการยืน่ ซองและต่อรองราคา
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
(5) เอกสารตามข้อ 2.6
(6) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน
จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม
แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ น
สาคัญ โดยคิดราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ทั้งปวง
เป็ นภาระของผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุที่จะว่าจ้างไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามสัญญา
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทาง
องค์การ
/สาหรับแคตตาล็อก...
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โดยผูม้ ีอานาจทานิ ติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคาตรวจสอบ
ภายใน 3 วัน
4.5 ก่อนยืน่ ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคา
4.6 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อย จ่าหน้าซอง
ถึงคณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่
/2560 " ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่พสั ดุ ตั้งแต่วนั ที่
2560 ถึงวันที่
2560
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทาการ
เมื่อพ้นกาหนดวัน เวลา ยืน่ ซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
แต่ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันสอบราคา
หรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา ก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตาม ข้อ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่ อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ให้รับการคัดเลือก และ
องค์การจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคา
รายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางองค์การและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทา
ดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผูอ้ านวยการภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูอ้ านวยการให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมองค์การ ในวันที่
2560 ระหว่างเวลา
10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองสอบราคา
/การยืน่ อุทธรณ์....
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ราคา เว้นแต่ผอู ้ านวยการ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิง่
และในกรณี ที่ผอู ้ านวยการพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางองค์การ อย่างยิง่ ให้ผอู ้ านวยการมีอานาจยกเลิกการ
เปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
5.1 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิ ดซอง
และต่อรองราคา จะไม่รับพิจารณาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
5.2 ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การ ได้กาหนดวิธีการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์
การพิจารณาดังนี้
5.2.1 คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะพิจารณารายละเอียด
คุณลักษณะเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ใน เอกสารหมายเลข 1 - 5
5.2.2 คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะพิจารณาราคาจาก
ผูเ้ สนอราคาต่าสุ ด
5.2.3 คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะไม่พิจารณาราคาของผู ้
เสนอราคาที่ไม่เข้ารับฟังการพิจารณาผลการสอบราคา
5.3 องค์การ สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่กรอกชื่อนิ ติบุคคล หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา
ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรอง
ราคา หรื อองค์การ มีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู ้
เสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่
ถูกต้อง
/5.5 องค์การ....
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5.5 องค์การ ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ หรื ออาจพิจารณาเลือกว่าจ้างรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาให้วา่ จ้าง
ก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การเป็ น
เด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อได้วา่
การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จหรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
5.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาราย
อื่น ณ วันสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตาม
ข้อ 1.5 องค์การ มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ 4.5 และองค์การ จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ีหากผูอ้ านวยการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่องค์การ อย่างยิง่ ผูอ้ านวยการมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสั ญญา
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญากับองค์การ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่สอบราคาได้ให้องค์การ
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้องค์การ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรื อก่อนหน้านี้ไม่
เกิน 3 วันทาการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค)
6.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารที่มีอายุการค้ าประกันไม่นอ้ ยกว่า 120 วันตามแบบ
หนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.4 หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุนหรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื่อบริ ษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆ ทราบ โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4
/6.5 พันธบัตร....
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6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันสัญญานี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการสอบ
ราคาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
7. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาว่าจ้าง ให้คิดอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาที่จา้ งทั้งหมดต่อวัน
8. การบอกเลิกสั ญญา
8.1 ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การ เห็นว่าผูช้ นะการสอบ
ราคาไม่อาจปฎิบตั ิตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา และริ บหลักประกันหรื อเรี ยกร้องจาก
ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณี ที่ตอ้ งดาเนินการจัดซื้ อใหม่นอกเหนื อจากการ
ปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย
8.2 ในการบอกเลิกสัญญาไม่วา่ ทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วน องค์การสงวนสิ ทธิ ในการบอกเลิก
สัญญาไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่องค์การ เห็นสมควร
9. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
9.1 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งองค์การ ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางองค์การกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การจะพิจารณาผูท้ ี่เสนอราคาลาดับรองต่อไป และ จะงดการ
ติดต่อกับผูท้ ี่ละทิ้งงานไม่มาจัดทาสัญญา แต่องค์การสงวนสิ ทธิ ที่จะดาเนินการเป็ นอย่างอื่น ก็ได้ และอาจ
พิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิง้ งานตามระเบียบของทาง
องค์การ
กรณี ทางองค์การมีความจาเป็ นไม่อาจลงนามในสัญญาตามกาหนดเวลาดังกล่าว ผูช้ นะ
การสอบราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้งและจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ ทั้งสิ้ น
9.2 องค์การสงวนสิ ทธิ การคืนหลักประกัน หากผูเ้ สนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกัน หรื อคู่สัญญา
ไม่ยนื่ คาขอหลักประกันคืนภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่องค์การได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้อย หรื อได้ทาสัญญา
หรื อข้อตกลงหรื อได้พน้ จากข้อผูกพันแล้วให้ถือว่าผูเ้ สนอราคา หรื อผูค้ ้ าประกัน หรื อคู่สัญญาสละสิ ทธิ ใน
หลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันดังกล่าวแก่องค์การ
9.3 องค์การสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาและ
เอกสารอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่ทางองค์การ

องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

บทนิยาม
"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาในการสอบราคาขององค์การ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในกิจการของบุคคล
ธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในการสอบราคาขององค์การในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริ หาร โดยผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อของนิ ติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจ หรื อ
สามารถใช้อานาจในการบริ หารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรื อหลายราย
ที่เสนอราคาให้แก่องค์การในการสอบราคาครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนไม่
จากัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชน จากัด เป็ น
หุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัด
หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เสนอราคาให้แก่องค์การในการสอบราคาครั้งนี้
คาว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ " ให้หมายความว่า ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
ในกิจการนั้น หรื อในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการ
บางประเภทหรื อบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (1) และ (2) โดยผูจ้ ดั การ หุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การกรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อ
ของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วน จากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ในบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ ในการสอบ
ราคาครั้งนี้ หรื อในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเข้าถือหุ น้ ดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรื อ (3) ให้ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่งการเป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อการถือหุ น้
ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณี บุคคล /…

-2ในกรณี บุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อผูถ้ ือหุ น้ โดยที่ตนเองเป็ นผูใ้ ช้อานาจในการบริ หารที่แท้จริ ง หรื อเป็ นหุ ้นส่ วน
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ที่แท้จริ งของห้างหุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ ้นส่ วน
หรื อบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่องค์การในการสอบราคาคราวเดียวกัน
ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานนั้นมีความสัมพันธ์กนั ตาม (1) (2) หรื อ (3) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่างเป็ นธรรม" หมายความว่า การที่ผเู ้ สนอราคา
รายหนึ่งหรื อหลายรายกระทาการอย่างใด ๆ อันเป็ นการขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ดโอกาส
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการเสนอราคาต่อองค์การ ไม่วา่ จะกระทาโดยการสมยอมกัน
หรื อโดยการให้ ขอให้หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
หรื อใช้กาลังประทุษร้าย หรื อข่มขู่วา่ จะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อกระทา
การใดโดยทุจริ ต ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคาด้วยกัน หรื อ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผเู ้ สนอราคารายหนึ่งรายใดเป็ นผูม้ ีสิทธิ ทาสัญญากับองค์การ หรื อเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบองค์การ โดยมิใช่เป็ นไปในทางประกอบ
ธุ รกิจปกติ
...................……………………………

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
1. ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน....………แผ่น
บัญชีรายชื่ อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน..……….แผ่น
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน...……..แผ่น
หนังสื อบริ คณห์สนธิ จานวน.....…….แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน..………แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ จานวน...……..แผ่น
2. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาไม่เป็ นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั จานวน...……….แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน จานวน...………แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน จานวน...……แผ่น
3. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า จานวน.....………แผ่น
(ก) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน...……..แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสื อเดินทาง จานวน.....…….แผ่น
(ข) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นนิ ติบุคคล
- ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน...…………แผ่น
บัญชีรายชื่ อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน..…………แผ่น
- บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน...………แผ่น
หนังสื อบริ คณห์สนธิ /…

-2หนังสื อบริ คณห์สนธิ จานวน...………แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน....…….แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ จานวน....……….แผ่น
4. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จานวน....………แผ่น
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ …...............………………….ผูเ้ สนอราคา
(…............…………………..…)

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
1. แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจานวน....……....แผ่น
2. หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน.………...แผ่น
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจ จานวน...……….แผ่น
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ จานวน......…….แผ่น
5. แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
จานวน................แผ่น
6. อื่น ๆ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ....................…………………. ผูเ้ สนอราคา
(..................………...………….)

