ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 028 /2557
เรื่อง การวาจางเหมาทําความสะอาด เขตการเดินรถที่ 4
โดยวิธีประกวดราคา
…............…………………….
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาทําความสะอาดเขตการเดินรถที่ 4
จํานวน 9 อัตรา ดังนี.้ 1. บริเวณทีท่ ําการสํานักงานเขตการเดินรถที่ 4 และลานจอดรถ จํานวน 5 อัตรา
2. บริเวณอูจอดรถใตทางดวนสาธุประดิษฐ
จํานวน 2 อัตรา
3. บริเวณอูจอดรถพระราม 9
จํานวน 2 อัตรา
หลักประกันซองวงเงิน 51,000.-บาท (หาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ตองเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการรับจางงานที่ป ระกวดราคาจาง
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูท ี่ไดรับ ผลของการสั่งใหนิติบ ุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือผูท ี่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ณ
วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับ เอกสิท ธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําสั่งใหสละสิท ธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุค คลหรือ นิต อบุค คลที่ จะเข าเป นคู สัญ ญาต องไมอ ยูใ นฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่ อไวใ นบัญ ชี รายชื่อวา เป น
คูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญ ชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข า เป นคู สั ญ ญากั บ องค ก าร ต อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (eGovernment Procuremnt e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับ การคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการ ตองจัดทําบัญ ชีแ สดงรายรับ รายจายและยื่น
ตอกรมสรรพากร ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่ องหลักเกณฑแ ละวิธีการจัดทําและแสดงบัญ ชีรายการรับ จายของ
โครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แ กไขเพิ่มเติม และองคการสงวนสิท ธิ์ที่จะไม
กอนิติสัมพันธกับ บุค คลหรือนิติบ ุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อวาเปนคูสัญ ญาที่ไมไดแ สดงบัญ ชีรายรับ รายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแตบ ุคคลหรือนิติบ ุคคลนั้นจะไดแ สดงบัญ ชีรายรับ รายจายตาม
ประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
กําหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา และทําการเปดซองในวันเดียวกันหลังจากรับ ซองประกวดราคาเรียบรอยแลว ณ
หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ในวันเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 15.30 น. โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอซื้อเอกสารประกวดราคาไดที่ www.bmta.co.th โทร02-2460974 หรือ
หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557
(ลงชื่อ)

ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
ในการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการประกาศประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด เขตการเดินรถที่ 4
/หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 991,890 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนเงิน
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 6 ตุลาคม 2557
เปนเงิน 8,800 บาท /คน/เดือนรวม 9 คน เปนเงิน 950,400 บาท ภาษีมูลคา เปนเงิน
66,528 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,016,928 บาท
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 15 สิงหาคม 2557
4.1 ใชราคากลางที่เคยจางครั้งสุดทายภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณตามสัญญาเลขที่ จ.1/2557
ลงวันที่ 7 มกราคม 2557
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายพงษพิทยา แกวมวง
ผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 4
5.2 นายวิโรจน อํานวยกิจ
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 4
5.3 นายประวิทย สูชัยยะ
หัวหนางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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เอกสารประกวดราคา เลขที่ 028 /2557
การวาจางเหมาทําความสะอาด เขตการเดินรถที่ 4
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557
.................…………………
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะวาจางเหมา
ทําความสะอาดบริเวณทีท่ ําการเขตการเดินรถที่ 4 บริเวณอูจ อดรถใตทางดวนสาธุประดิษฐ และบริเวณอูจอดรถ
พระราม 9 เขตการเดินรถที่ 4 จํานวน 9 อัตรา
ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
1. รายการเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดเงือ่ นไขของขอกําหนดการวาจางเหมาทําความสะอาด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาวาจางเหมาทําความสะอาด
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูป ระกอบการเกีย่ วกับการรับจางงานทีป่ ระกวดราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท ถี่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชือ่ แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
2.3 ผูเสนอราคาไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่นทีเ่ ขาเสนอราคาใหแก
องคการ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาครั้งนี้
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคี ําสัง่ ใหสละสิทธิ์และความคุม กันเชนวานั้น
2.5 บุค คลหรื อนิติ บุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตอ งไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญ ชี
รายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
/2.6 บุคคล..................
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

-22.6 บุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีเ่ ขาเปนคูส ญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับ
รายจายและยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่
แกไขเพิ่มเติม และองคการสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชี
รายชื่อวา เปน คูสัญ ญาที่ ไมไดแ สดงบั ญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรั บรายจา ยไม ถูกตองครบถ วนใน
สาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
2.7 ผูเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาครั้งนี้จากองคการ
3. การดําเนินการกอนการยื่นซองประกวดราคา
ในกรณีที่ผปู ระสงคจะเขายื่นซองประกวดราคามีปญหา หรือขอสงสัยใด ๆ ในการประกวดราคา
ใหสอบถามรายละเอียดไดที่ กลุม งานจัดซื้อ โทรศัพท 0 2246 0974 ในวันทําการระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
16.30 น.
4. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
4.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิ คุ คล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผถู ือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนติ ิบคุ คล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงทีแ่ สดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผเู ขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสญ
ั ชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1)
4.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีทผี่ เู สนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นดําเนินการแทน
/(2) สําเนา.................
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-3(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรบั มอบอํานาจ
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 6
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ1.6 (2)
5. การเสนอราคา
5.1 ผูเสนอราคาตองยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัด เจน จํานวนเงินที่
เสนอต องระบุ ต รงกั นทั้ ง ตั ว เลขและตั วอั กษร โดยไม มีการขูด ลบหรื อแก ไข หากมีก ารขู ด ลบ ตก เติ ม แก ไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง
5.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคาไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ และภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง เปนภาระของผู
เสนอราคา
ราคาที่เสนอมาตองชัดเจนและครบถวน โดยจะพิจารณาราคาจากผูเสนอราคาต่ําสุด ผูเ สนอราคา
ไมมีสิทธิขอแกไขเปลีย่ นแปลงราคาทีเ่ สนอไมวากรณีใด ๆ
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน (หนึ่งรอยยี่สิบวัน) นับถัดจากวัน
ยื่นซองประกวดราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ สนอตองรับผิดชอบราคาทีต่ นเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
5.3 กอนยื่นซองประกวดราคา ผูเสนอราคาตองศึกษาเอกสารทุกฉบับใหเปนที่เขาใจโดยแจงชัด
และไมวากรณีใดทั้งสิ้นผูเสนอราคาจะยกขึ้นเปนขออาง โดยอาศัยเหตุผลจากการทีล่ ะเลยไมทําความเขาใจใน
ขอความดังกลาว หรือละเลยไมปฏิบตั ติ ามขอความนั้น หรือโดยอางความสําคัญผิดในความหมายของขอความใน
เอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาทุกฉบับนั้นไมได
5.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองประกวดราคาปดผนึกซองใหเรียบรอย จาหนาซองถึง
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา
เลขที่ /2557"ยื่นตอคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาในวันที่ ...........................................ระหวาง
เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลว จะไมรับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเสนอราคา
แตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาหรือไม และประกาศรายชือ่ ผูเ สนอราคาที่มสี ทิ ธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองประกวดราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซอง
ใบเสนอราคาวา มีผเู สนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2)
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชือ่ ผู
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิใหรับการคัดเลือก
และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาขององคการ และมิไดเปนผูริเริ่มให
มีการกระทําดังกลาว
/ผูเสนอ....................
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-4ผู เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป นผู เ สนอราคาเพราะเหตุ เ ปน ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการภายใน 3 วันนับแตวันที่
ไดรับ แจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุท ธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุ ด
คณะกรรมการรับและเป ดซองประกวดราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิท ธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมองคการ ในวันที่ .......................................................ตั้งแต
เวลา 11.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมกี ารขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน
แตผอู ํานวยการ พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางยิ่ง และในกรณี
ที่ผอู ํานวยการพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอทุ ธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางยิ่ง ให ผูอํานวยการ มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
6. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้จํานวน 51,000.-บาท (หาหมืน่ หนึง่ พันบาทถวน)
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสัง่ จายใหแกองคการ ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ทยี่ ื่นซองประกวดราคาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารทีม่ ีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 120 วัน ตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุไวในขอ 1.4 (1)
6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยที่ ไดรับ อนุญาตใหประกอบกิ จการเงินทุ นเพื่อการพาณิช ย และประกอบธุ รกิจค้ํ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบ ไดอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผเู สนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผเู สนอราคารายทีค่ ดั เลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3
ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมดี อกเบีย้
7. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
7.1 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถกู ตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 4 หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 5 แลวคณะกรรมการฯ จะ
ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการเทานั้น
7.2 ในการประกวดราคาครั้งนี้ องคการไดกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการ
พิจารณาดังนี้./7.2.1..........................
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-57.2.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ
เงื่อนไขตามที่กําหนดไวในเอกสารหมายเลข 1,2
7.2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาราคาจาก ผูเสนอราคา
ต่ําสุด
7.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเ สนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดงั ตอไปนี้
(1) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา
(2)เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคาที่ เ ป น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลีย่ นแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
7.4ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาหรือองคการมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจง ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ผูเสนอราคาได องคการมีสทิ ธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคี วามเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง
7.5 องคการทรงไวซงึ่ สิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได หรืออาจพิจารณาวาจางรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณาวาจางเลย
ก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสีย หายหรือคาใชจายใดๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
และลงโทษผูเ สนอราคาเปนเปนผูท ิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ
ไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
7.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองประกวดราคาวา ผูเสนอราคาที่มสี ิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชือ่ ไว ตามขอ 5.4 เปนผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเ สนอราคาทีก่ ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ 1.5 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ สนอราคาที่มสี ิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชือ่ ตามขอ 5.4 และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเ สนอราคารายนั้นเปนผูทงิ้ งาน
ในกรณีนี้หากผูอํานวยการพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกองคการอยางยิ่ง ผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
8. การทําสัญญา
ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําสัญญากับองคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาทัง้ หมดที่ประกวดราคาได ใหองคการยึดถือ
ไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึง่ อยางใดตามขอ 6
หลักประกันสัญญานี้จะคืนใหโดยไมมดี อกเบีย้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู นะการประกวด
ราคา พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
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-69. การบอกเลิกสัญญา
ในระหวางที่องคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการประกวดราคาไม
อาจปฏิบตั ติ ามสัญญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผู
ออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิม่ ขึ้น ในกรณีทตี่ องดําเนินการวาจางนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอก
เลิกสัญญาไดดวย
ในการบอกเลิกสัญญาไมวาทัง้ หมดหรือแตบางสวน องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
หรือไมก็ได ทัง้ นีต้ ามที่องคการเห็นสมควร
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 ผูเสนอราคาซึ่งองคการไดคดั เลือกไวแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาทีท่ าง
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 8 องคการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของ
องคการ
กรณีทางองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูช นะการ
ประกวดราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้งและจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทัง้ สิ้น
10.2 องคการสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค ้ําประกัน หรือคูส ัญญาไมยื่น
คําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันทีอ่ งคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเ สนอราคาหรือผูค ้ําประกัน หรือคูสญ
ั ญาสละสิทธิในหลักประกัน
และแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ
10.3 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอกสารอื่น ๆ
ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแกองคการ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

กลุมงานจัดซือ้
สํานักบริการและจัดซื้อ
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