
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่   028  /2557 

เร่ือง  การวาจางเหมาทําความสะอาด เขตการเดินรถที่ 4 
โดยวิธีประกวดราคา 

…............……………………. 
 

   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาทําความสะอาดเขตการเดินรถที ่4 
จํานวน 9 อัตรา ดังนี้.- 

1. บริเวณทีท่ ําการสาํนักงานเขตการเดินรถที่ 4 และลานจอดรถ จํานวน 5 อัตรา 
2. บริเวณอูจอดรถใตทางดวนสาธุประดิษฐ                          จํานวน 2 อัตรา    

     3.   บริเวณอูจอดรถพระราม 9                                          จํานวน 2 อัตรา 
  หลักประกันซองวงเงิน  51,000.-บาท  (หาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)    
              
           ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปนี ้           
 1. ตองเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการรับจางงานที่ประกวดราคาจาง     
 2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
     3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ณ 
วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งน้ี 
            4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
                 5. บุคคลหรือนิตอบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซ่ึงไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปน
คูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                 6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการ ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-
Government Procuremnt e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                   ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลอืก หากมีการทําสัญญากับองคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่น
ตอกรมสรรพากร ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป .ช.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่บุคคล  หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม  และองคการสงวนสิทธ์ิที่จะไม
กอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย  หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตาม
ประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว 
 กําหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที ่24 พฤศจิกายน 2557 ระหวางเวลา   09.30  น. ถึงเวลา 10.30 น. 
ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา และทําการเปดซองในวันเดียวกันหลังจากรับซองประกวดราคาเรียบรอยแลว  ณ  
หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขที ่131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร                                                                                  
               ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวม
ภาษมีูลคาเพิ่ม   ไดที ่กลุมงานจดัซื้อ องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ  ชั้น 2  อาคารเลขที ่131 ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง   
กรุงเทพมหานคร  ต้ังแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557   ในวันเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น.  
ถึงเวลา 15.30 น. โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอซื้อเอกสารประกวดราคาไดที ่  www.bmta.co.th โทร02-2460974  หรือ
หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที ่กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ 
                
                                                               ประกาศ ณ วันที ่  24  ตุลาคม  2557 

                  
                       (ลงช่ือ)            ยุกต  จารุภูมิ 

                                         (นายยุกต  จารุภูมิ) 
                                            ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

                                             ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมใชงานกอสราง 

1.ช่ือโครงการประกาศประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด  เขตการเดินรถที่ 4  
    /หนวยงานเจาของโครงการ  เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 991,890 บาท ภาษมีูลคาเพิ่ม เปนเงิน  
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  (ราคาอางอิง)  6  ตุลาคม  2557 
    เปนเงิน 8,800 บาท /คน/เดอืนรวม 9 คน เปนเงิน 950,400 บาท ภาษมีูลคา เปนเงิน  
    66,528 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,016,928 บาท  
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 15 สิงหาคม 2557 
    4.1 ใชราคากลางท่ีเคยจางครั้งสุดทายภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณตามสัญญาเลขท่ี จ.1/2557 
         ลงวันท่ี 7 มกราคม 2557   
5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     5.1 นายพงษพิทยา  แกวมวง            ผูอํานวยการเขตการเดินรถที ่4 
     5.2 นายวโิรจน  อํานวยกจิ              หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป  เขตการเดินรถท่ี 4 
     5.3 นายประวิทย  สูชัยยะ               หัวหนางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน    
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เอกสารประกวดราคา เลขที ่ 028 /2557 
การวาจางเหมาทําความสะอาด  เขตการเดินรถที ่4 

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ  
  ลงวันที ่ 24  ตลุาคม  2557 

.................………………… 
 

          องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  "องคการ"  มีความประสงคจะวาจางเหมา 
ทําความสะอาดบริเวณท่ีทําการเขตการเดนิรถที ่4 บริเวณอูจอดรถใตทางดวนสาธุประดิษฐ และบริเวณอูจอดรถ
พระราม 9  เขตการเดนิรถท่ี 4 จํานวน 9 อัตรา  
  ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด 
ดังตอไปน้ี                                                              
            1.  รายการเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
                    1.1 รายละเอียดเงือ่นไขของขอกําหนดการวาจางเหมาทําความสะอาด               
                         1.2  แบบใบเสนอราคา 
                         1.3  แบบสัญญาวาจางเหมาทําความสะอาด                   
                         1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                (1) หลักประกันซอง 
                                (2) หลักประกันสัญญา 
                        1.5  บทนิยาม 
                               (1) ผูเสนอราคาทีมี่ผลประโยชนรวมกัน 
                               (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
               1.6  แบบบญัชเีอกสาร 
                               (1) บัญชเีอกสารสวนท่ี 1 
                               (2) บัญชเีอกสารสวนท่ี 2                                                                                               
            2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูประกอบการเก่ียวกับการรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง   
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูทีถู่กระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  
และไดแจงเวียนชือ่แลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ หรือผูท่ีถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
                   2.3  ผูเสนอราคาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนทีเ่ขาเสนอราคาใหแก
องคการ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาคร้ังนี้      
                   2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
                    2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชี
รายชื่อวาเปนคูสัญญาท่ีไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  

 

/2.6 บคุคล.................. 
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 2.6 บุคคลหรือนิตบิคุคลท่ีเขาเปนคูสญัญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส ตองลงทะเบยีนในระบบอิเลก็ทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ 
                  ท้ังนี้ ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับ
รายจายและยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคล  หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม  และองคการสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชี
รายชื่อวาเปนคูสัญญาท่ีไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญ  เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลน้ันจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว 
 2.7 ผูเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาคร้ังน้ีจากองคการ 
  3. การดําเนินการกอนการยื่นซองประกวดราคา                                
                ในกรณีที่ผูประสงคจะเขายื่นซองประกวดราคามีปญหา หรือขอสงสยัใด ๆ ในการประกวดราคา 
ใหสอบถามรายละเอียดไดท่ี กลุมงานจัดซื้อ โทรศพัท 0 2246 0974 ในวันทําการระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 
16.30 น.      
                     4. หลกัฐานการเสนอราคา 
                        ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ 
         4.1 สวนที ่1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิคุคล  
(ก)  หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากดั ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบยีนนติิบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                               (ข)  บริษทัจํากัดหรือบริษทัมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติ
บุคคล หนังสอืบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ (ถาม)ี และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง                                                                                                                              
                         (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบคุคล ใหยื่นสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบตัรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
                         (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสาํเนาสญัญา 
ของการเขารวมคา สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบคุคลธรรมดา 
ที่มิใชสญัชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสอืเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร 
ตามท่ีระบุไวใน (1)  
                         (4)  สําเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคาเพิม่ (ถามี)   
                         (5)  บัญชเีอกสารสวนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1) 
                   4.2  สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                          (1) หนังสอืมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน   

                         /(2) สําเนา................. 
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       (2) สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ 
                          (3) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ                                    
                          (4) หลักประกันซอง ตามขอ 6 
                          (5) บัญชเีอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ1.6 (2)                                   
 5. การเสนอราคา  
                    5.1 ผูเสนอราคาตองยืน่เสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ี
เสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง 
                    5.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนราคารวม 
และหรือราคาตอหนวย   และหรือตอรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังน้ี ราคารวมท่ี
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคาไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  และภาษีอากรอ่ืน  คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ  ท้ังปวง เปนภาระของผู
เสนอราคา                                      
                     ราคาท่ีเสนอมาตองชดัเจนและครบถวน โดยจะพิจารณาราคาจากผูเสนอราคาต่ําสดุ ผูเสนอราคา
ไมมีสิทธิขอแกไขเปลีย่นแปลงราคาทีเ่สนอไมวากรณีใด ๆ                                                            
   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน (หนึ่งรอยยี่สิบวัน) นับถดัจากวัน
ยื่นซองประกวดราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอตองรับผิดชอบราคาทีต่นเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได                                                   
  5.3 กอนยื่นซองประกวดราคา ผูเสนอราคาตองศกึษาเอกสารทุกฉบับใหเปนท่ีเขาใจโดยแจงชดั 
และไมวากรณีใดท้ังสิ้นผูเสนอราคาจะยกขึ้นเปนขออาง โดยอาศยัเหตผุลจากการท่ีละเลยไมทําความเขาใจใน
ขอความดังกลาว หรือละเลยไมปฏิบตัติามขอความนั้น หรือโดยอางความสาํคัญผดิในความหมายของขอความใน
เอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาทุกฉบับนั้นไมได 
 5.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองประกวดราคาปดผนึกซองใหเรียบรอย จาหนาซองถงึ
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  "ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา
เลขที่     /2557"ยื่นตอคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาในวันท่ี ...........................................ระหวาง
เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานกังานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการ 
   เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลว จะไมรับซองประกวดราคาโดยเดด็ขาด 
   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเสนอราคา
แตละรายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมผีลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาหรือไม และประกาศรายชือ่ผูเสนอราคาที่มีสทิธิไดรับการคดัเลอืกกอนการเปดซองประกวดราคา 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซอง 
ใบเสนอราคาวา มผีูเสนอราคากระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2)  
คณะกรรมการฯ  เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขดัขวางราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯจะตัดรายชือ่ผู 
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา   และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิใหรับการคัดเลือก 
และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผู 
เสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาขององคการ  และมิไดเปนผูริเร่ิมให 
มีการกระทําดังกลาว 
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   ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการภายใน 3 วันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนท่ีสุด 
 คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมองคการ  ในวันที่ .......................................................ตั้งแต 
เวลา  11.00 น. เปนตนไป 
   การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน
แตผูอํานวยการ พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดงักลาวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางยิ่ง และในกรณี
ที่ผูอํานวยการพิจารณาเห็นดวยกับคําคดัคานของผูอทุธรณ   และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางยิ่ง ให ผูอํานวยการ   มอํีานาจยกเลกิการเปดซองใบเสนอ
ราคาดงักลาวได 
 6. หลกัประกนัซอง 
   ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกบัการยื่นซองประกวดราคา โดยใชหลักประกันอยาง
หน่ึงอยางใดดงัตอไปนี้จํานวน  51,000.-บาท  (หาหม่ืนหน่ึงพันบาทถวน)  
   6.1 เงินสด                                              
  6.2 เช็คที่ธนาคารเซน็สัง่จายใหแกองคการ ซึ่งเปนเชค็ลงวันท่ีท่ียื่นซองประกวดราคาหรือกอน
หนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชยีรเชค็) 
   6.3 หนังสอืค้ําประกันของธนาคารทีมี่อายุการค้ําประกันไมนอยกวา 120 วัน  ตามแบบหนังสอื 
ค้ําประกันดงัระบุไวในขอ 1.4 (1) 
   6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบ ไดอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)                                          
   6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลกัประกันซองตามขอน้ี องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถดัจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสดุไมเกิน 3 
ราย จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว     
   การคืนหลกัประกันซองไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้                       
 7. หลกัเกณฑและสิทธิในการพิจารณา                     
  7.1  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบตัิไมถกูตองตามขอ 2 หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคา 
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 4 หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 5 แลวคณะกรรมการฯ จะ 
ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการเทาน้ัน 
  7.2   ในการประกวดราคาคร้ังน้ี องคการไดกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลกัเกณฑการ 
พิจารณาดังนี.้- 

    /7.2.1.......................... 
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   7.2.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณารายละเอยีดคุณลักษณะ
เง่ือนไขตามท่ีกําหนดไวในเอกสารหมายเลข 1,2 
   7.2.2  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาราคาจาก ผูเสนอราคา
ต่ําสดุ  
                    7.3  องคการสงวนสทิธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดงัตอไปน้ี 
    (1)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือท้ังหมดใน 
ใบเสนอราคา 
    (2)เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาท่ีเปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
    (3) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไข เปลีย่นแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว                                                                                       
   7.4ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาหรือองคการมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจง ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวของกับ 
ผูเสนอราคาได   องคการมสีทิธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสญัญา   หากหลกัฐานดังกลาวไมมคีวามเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
   7.5 องคการทรงไวซึง่สิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็
ได  หรืออาจพิจารณาวาจางรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณาวาจางเลย
ก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด 
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ มิได รวมท้ังองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา 
และลงโทษผูเสนอราคาเปนเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลอืกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อ
ไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน  
 7.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลงัจากการเปดซองประกวดราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ไดรับการคดัเลอืกตามท่ีไดประกาศรายชือ่ไว ตามขอ 5.4 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ 1.5 องคการมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคดัเลอืกดงักลาวออกจาก
ประกาศรายชือ่ ตามขอ 5.4 และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูท้ิงงาน 
         ในกรณีน้ีหากผูอํานวยการพิจารณาเห็นวา การยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกองคการอยางยิ่ง ผูอํานวยการมีอํานาจยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได                    
                 8. การทําสัญญา  
   ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําสัญญากับองคการภายใน 7 วัน นับถดัจากวันที่ไดรับแจงและ
จะตองวางหลกัประกันสญัญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาท้ังหมดท่ีประกวดราคาได ใหองคการยดึถือ
ไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึง่อยางใดตามขอ 6  
        หลกัประกันสญัญาน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ภายใน 15 วัน นับถดัจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคา  พนจากขอผูกพันตามสญัญาแลว                                                                                                                                                                                                                                  
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 9. การบอกเลิกสัญญา 
  ในระหวางท่ีองคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการประกวดราคาไม
อาจปฏิบตัติามสญัญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสญัญา และริบหลกัประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผู
ออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาท่ีเพิม่ขึ้น ในกรณีทีต่องดําเนินการวาจางนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอก
เลกิสญัญาไดดวย 
  ในการบอกเลิกสัญญาไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน    องคการสงวนสิทธิในการบอกเลกิสญัญา
หรือไมก็ได ทัง้นีต้ามที่องคการเห็นสมควร 
 10. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ  
  10.1  ผูเสนอราคาซึ่งองคการไดคดัเลอืกไวแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 8 องคการจะริบหลกัประกันซองหรือเรียกจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทนัที 
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสยีหายอ่ืน (ถาม)ี รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิง้งานตามระเบยีบของ
องคการ 
  กรณีทางองคการมคีวามจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดงักลาว ผูชนะการ
ประกวดราคายนิยอมเลื่อนเวลาทุกคร้ังและจะไมเรียกรองคาเสยีหายใด ๆ ทัง้สิ้น  
                    10.2 องคการสงวนสิทธ์ิการคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาไมยื่น
คําขอหลกัประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันทีอ่งคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสญัญาหรือ
ขอตกลง หรือไดพนจากขอผกูพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสญัญาสละสทิธิในหลักประกัน
และแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ 
  10.3 องคการสงวนสิทธิท่ีจะแกไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอกสารอ่ืน ๆ 
ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชนแกองคการ                              
                                     
                                                                                องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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