
ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ 
เลขที่ 031 2557 

เรื่อง  การว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ส านักงานใหญ่ 
โดยวิธีประกวดราคา (ครัง้ที่ 2) 

…............….............…….. 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยส านักงาน
ใหญ่ เลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310 จ านวน  8 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 1 ปี  
 หลักประกันซองวงเงิน   85,000.- บาท  (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                 
           ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี            
 1.  ต้องเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย     
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับ
ผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อน
ครบอายุสัญญา 
     3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เขา้เสนอราคาให้แกอ่งคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ 
วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา
ครั้งนี้ 
            4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                6. บุคคลนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement e-GP)  ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
               ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการท าสัญญากับองค์การ ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ย่ืนต่อกรมสรรพากร ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่บุคคล  หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และองค์การสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
          ก าหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา  09.30 น. ถึง เวลา  10.30 น.  ตาม
นาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา และท าการเปิดซองในวันเดียวกันหลังจากรับซองประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว  ณ 
ห้องประชุม  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 
 ผู้สนใจติดตอ่ขอซื้อเอกสารข้อก าหนดในการประกวดราคา ชุดละ 300.-บาท(สามร้อยบาทถ้วน)  ราคานี้ยังไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่กลุ่มงานจัดซ้ือ  องค์การขนสง่มวลชนกรงุเทพ ชั้น 2  อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วย
ขวาง กรงุเทพมหานคร ตั้งแตว่ันที ่3 ธันวาคม 2557 ถึงวันที ่15 ธันวาคม 2557   ในวันเวลาท าการ ระหว่างเวลา 08.30 
น. ถึงเวลา 15.30 น. โดยสามารถดาวน์โหลดแบบค าร้องขอซ้ือแบบประกวดราคา (กจซ.2) ได้ที่ www.bmta.co.th  
โทรศัพท์ 0 2246-0974  หรือหากมขี้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดท้ี่ กลุ่มงานจัดซ้ือ  ส านักบริการและจัดซ้ือ  ฝ่ายบริหาร  
 ส าหรับบริษัทฯ ที่ได้ซ้ือแบบประกวดราคาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย ส านักงานใหญ่ โดยวิธีประกวดราคา 
ตามประกาศองค์การ เลขที่ 026/2557 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 ซ่ึงได้ยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วนั้น ให้น าหลักฐาน
การช าระเงินในการซ้ือแบบประกวดราคาดังกล่าว มาขอรับเอกสารข้อก าหนดในการประกวดราคาครั้งนี้ได้  โดยไม่ต้องซ้ือ
เอกสารข้อก าหนดในการประกวดราคา และมีสิทธิจะย่ืนซองประกวดราคาในครั้งนี้ แต่ทั้งนี้จะต้องมาแจ้งให้ กลุ่มงานจัดซ้ือ 
ส านักบริการและจัดซ้ือ ฝ่ายบริหาร ทราบ เพื่อลงทะเบียนในวันขอรับเอกสารด้วย  
 

                       ประกาศ   ณ   วันที ่ 21 พฤศจิกายน 2557  
                       (ลงชื่อ)            ยุกต์  จารุภูมิ 

(นายยุกต์  จารุภูมิ) 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

 ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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              ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
                             ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1.ชื่อโครงการ จ้างรักษาความปลอดภัย ส านักงานใหญ่ 
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานบริการ ส านักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปี 2558 จ านวนเงิน 1,690,600.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  10 กันยายน 2557 
    เป็นเงิน 1,610,136.-บาท/ปี รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม โดยคิดอัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันตามจ านวนลูกจ้าง  
     3.1 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

ต าแหน่ง 
จ านวน/

คน 

ปฏิบัติหน้าท่ีในวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ 

(คน) 

อัตราค่าจ้าง/วัน/คน
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(บาท) 

ปฏิบัติหน้าทีโ่ดย
เฉลี่ยประมาณ 
22 วัน/เดือน 

(บาท) 

รวมค่าจ้างตลอดอายุ
สัญญา1 ปี เป็นจ านวน

เงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(บาท) 

หัวหน้าชุดรักษา
ความปลอดภัย              

1 1 650 22 171,600.- 

เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

7 7 550 22 1,016,400.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,188,000.- 

 
3.2 วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ต าแหน่ง 
จ านวน/

คน 

ปฏิบัติหน้าท่ีในวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ 

(คน) 

อัตราค่าจ้าง/วัน/คน
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(บาท) 

ปฏิบัติหน้าทีโ่ดย
เฉลี่ยประมาณ 
22 วัน/เดือน 

(บาท) 

รวมค่าจ้างตลอดอายุ
สัญญา1 ปี เป็นจ านวน

เงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(บาท) 

เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

6 6 550 8 316,800.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 316,800.- 

รวมค่าจ้างข้อ 3.1 และ 3.2 ตลอดอายุสัญญา 1 ปี รวมเปน็เงิน 1,504,800.-บาท ภาษีมลูค่าเพิม่ 105,336.-บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,610,136.-บาท 
 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    4.1 สัญญารักษาความปลอดภัย เลขที่ จ.89/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 
         ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน  2556 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1 นายณรงค์  แจ้งข า     พนักงานธุรการ 4 กลุ่มงานบริการ ส านักบริการและจัดซื้อ 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 



3 
 

                    เอกสารประกวดราคา  เลขที่          /2557 
เรื่อง  การว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ส านักงานใหญ่ 

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ลงวันที่      พฤศจิกายน  2557 

---------------------------------------------- 
 

         องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "องค์การ"   มีความประสงค์จะว่าจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัยบริเวณส านักงานใหญ่ เลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
จ านวน  8  อัตรา  ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี้                                             
            1.  รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
                     1.1  รายละเอียด คุณลักษณะ,เงื่อนไขว่าจ้างรักษาความปลอดภัย  (ตามเอกสารแนบท้าย 
                             หมายเลข 1-10) 
                      1.2  แบบใบเสนอราคา 
                      1.3  แบบสัญญาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย                  
                      1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 
                            (1) หลักประกันซอง 
                            (2) หลักประกันสัญญา 
                      1.5  บทนิยาม 
                            (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                            (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
            1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
                            (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                            (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2                                                                                                
                   2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย   
    2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ 
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา  
       2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่ องค์การ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้      
                   2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                      2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

                    /2.6  บุคคล................. 
  2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
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                      ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการท าสัญญากับองค์การ ต้องจัดท าบัญชีแสดง
รายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และองค์การสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อ
ไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือ
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
   2.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างครั้งนี้จากองค์การ
 3. การด าเนินการก่อนการยื่นซองประกวดราคา                                

              ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเข้ายื่นซองประกวดราคามีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ ในการประกวดราคา 
ให้สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อ โทรศัพท์  0 2246 0974  ในวันท าการ ระหว่างเวลา   08.30 น.  ถึง
เวลา  16.30 น.      

 4. หลักฐานการเสนอราคา 
                   ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคา เป็น  2   ส่วน  คือ 
         4.1 ส่วนที ่1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                              (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                        (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                        (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่
มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (1)  
         (4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                         (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ1.6(1) 

 
                          4.2  ส่วนที่ 2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน  

/(2) ส าเนา....................... 
  
                                (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ 
                                (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ                                    
                                (4) หลักประกันซอง ตามข้อ 6 
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                                (5) หนังสือรับรองผลงาน ตามข้อ 2.2 
       (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)                                    
 5. การเสนอราคา  
                   5.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก  
เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ทุกแห่ง 
                    5.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
โดยคิดราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  เป็น
ภาระของผู้เสนอราคา                                       
                   ราคาท่ีเสนอมาต้องชัดเจนและครบถ้วนโดยจะพิจารณาราคาจากผู้เสนอราคาต่ าสุด ผู้เสนอราคา
ไม่มีสิทธิขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาที่เสนอไม่ว่ากรณีใด ๆ                                                            
     ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน  (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจาก
วันยื่นซองประกวดราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้   
  5.3 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาต้องศึกษาเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจโดยแจ้งชัด 
และไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ผู้เสนอราคาจะยกขึ้นเป็นข้ออ้าง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่ท าความเข้าใจใน
ข้อความดังกล่าว หรอืละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น  หรือโดยอ้างความส าคัญผิดในความหมายของข้อความใน
เอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาทุกฉบับนั้นไม่ได้ 
   5.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคา  ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย   จ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา
เลขที่         /2557 ” ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  ในวันที ่........................                
ระหว่างเวลา  09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา  ณ ห้องประชุม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้ว จะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด  
   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ 
ราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองประกวดราคา 
   
 
 

/หากปรากฏ.................. 
 
 
     หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาว่า  มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5  (2) 
คณะกรรมการ ฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ 
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เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิให้รับการคัดเลือก และ
องค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 
   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้อ านวยการภายใน 3 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อ านวยการให้ถือเป็น
ที่สุด 
   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในวันที ่...............................                              
ตั้งแต่เวลา   11.00 น.  เป็นต้นไป 
   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5   ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ผู้อ านวยการ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่ง และใน
กรณีท่ีผู้อ านวยการพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่ง  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 

  6. หลักประกันซอง 
   ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน 85,000.- บาท (แปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)                 
   6.1 เงินสด                                              
  6.2 เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่องค์การ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน  3 วันท าการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค) 
   6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่มีอายุการค้ าประกันไม่น้อยกว่า 120 วัน ตามแบบหนังสือ   
ค้ าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4  (1) 
  6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบ ได้อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)       
  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันซองตามข้อนี้  องค์การจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน ภายใน  15 วัน  
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด 
ไม่เกิน  3 ราย  จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว     
        การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย                      

 /7. หลักเกณฑ์..................... 
 
 
 7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา                     
  7.1 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
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ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 4  หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 5 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การเท่านั้น 
  7.2 ในการประกวดราคาครั้งนี้ องค์การได้ก าหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ การพิจารณา
ดังนี้ 
    7.2.1  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ  
เงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ 
   7.2.2  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาราคาจากผู้เสนอราคา
ต่ าสุด 
                   7.3 องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
    (3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
   7.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาหรือองค์การมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
กับผู้เสนอราคาได้  องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม 
หรือไม่ถูกต้อง 
  7.5 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ 
ทั้งหมดก็ได้  หรืออาจพิจารณาว่าจ้างรายการหนึ่งรายการใด   หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่  
พิจารณาว่าจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสิน 
ขององค์การเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได้   รวมทั้งองค์การจะ 
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับ 
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคา 
อันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
  7.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประกวดราคาว่า   ผู้เสนอราคา 
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 5.4  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5  องค์การมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ 
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ  5.4   และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น 
เป็นผู้ทิ้งงาน 
  

/ในกรณี................ 
 
 ในกรณีนี้หากผู้อ านวยการพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ 
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่องค์การอย่างยิ่ง  ผู้อ านวยการมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ 
ราคาดังกล่าวได้ 
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  8. การท าสัญญา  
   ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องท าสัญญากับองค์การภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่ประกวดราคาได้ให้
องค์การยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 6  
  หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ 
ประกวดราคา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว  
 9. การบอกเลิกสัญญา 
  ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การเห็นว่าผู้ชนะการประกวด 
ราคาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้   องค์การจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้อง 
จากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันให้ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมขึ้น  ในกรณีที่ต้องด าเนินการว่าจ้างนอกเหนือจาก 
การปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย 
   ในการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน องค์การสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา 
หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่องค์การเห็นสมควร 
 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
   10.1 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การได้คัดเลือกไว้แล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางองค์การก าหนด  ดังระบุไว้ในข้อ  8   องค์การจะริบหลักประกันซองหรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ า 
ประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ 
ทิ้งงานตามระเบียบขององค์การ 
   กรณีทางองค์การมีความจ าเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามก าหนดเวลาดังกล่าว 
ผู้ชนะการประกวดราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง  และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  
                    10.2 องค์การสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญาไม่
ยื่นค าขอหลักประกันคืนภายใน 5 ปี นับแต่วันที่องค์การได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว หรือได้ท าสัญญา
หรือข้อตกลง หรือได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญาสละสิทธิ์ใน
หลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันดังกล่าวแก่องค์การ  
  10.3 องค์การสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาและ 
เอกสารอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)                              
                                                                                                            
                                          

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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