
ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่  032 /2557 

เร่ือง  การว่าจ้างเหมาท าความสะอาด บริเวณทีท่ าการเขต ชัน้ 2 ชั้น 3 และชั้น 4   
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 และ 3 อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7 

โดยวิธีประกวดราคา 
…............……………………. 

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณอู่ท่า
อิฐ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 และ 3  เขตการเดินรถที่ 7  จ านวน 6 อัตรา    
  หลักประกันซองวงเงิน  41,000.-บาท  (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)    
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้            
 1. ต้องเป็นผูด้ าเนนิการเก่ียวกับการรับจ้างงานที่ประกวดราคาจา้ง     
 2. ไม่เปน็ผู้ที่ถูกระบชุื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา 
     3. ไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม ในการ
ประกวดราคาคร้ังนี ้
            4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 5. บุคคลหรือนิตอบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า
เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procuremnt e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                   ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการท าสัญญากับองค์การ ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
และยื่นต่อกรมสรรพากร ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการ
รับจ่ายของโครงการที่บุคคล  หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และ
องค์การสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็ นคู่สัญญาที่ไม่ได้
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคล
นั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อ
จากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
 ก าหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 12 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. 
ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา และท าการเปดิซองในวันเดียวกันหลังจากรับซองประกวดราคาเรียบร้อย
แล้ว  ณ  ห้องประชุมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร                                                                                   
               ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารข้อก าหนดในการประกวดราคาชดุละ 300.-บาท (สามร้อยบาทถว้น) ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ชั้น 2  อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร  เขต
ห้วยขวาง   กรุงเทพมหานคร ตัง้แต่วันที่  18 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557                          ในวัน
เวลาท าการ ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 15.30 น. โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่   
www.bmta.co.th โทร02-2460974  หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ ส านักบริการและจัดซื้อ    
              
                                               ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม  2557 
                                          (ลงชื่อ)          ยุกต์  จารุภูมิ 

(นายยุกต์  จารุภูม)ิ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 



 
 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างทีไ่ม่ใช่งานกอ่สร้าง 

1.ชื่อโครงการจ้างเหมาท าความสะอาด  เขตการเดินรถที่ 7 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เขตการเดินรถที่ 7 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร 813,960 บาท ภาษีมูลคา่เพิ่ม   
3. วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  10 พฤศจิกายน 2557 
    จ านวน 6 อัตรา อัตราละ 9,840.-บาท  เปน็เงินทัง้สิน้ 758,073.60 บาท ภาษีมลูค่าเพิ่ม   
4. แหล่งที่มาของราคากลาง  
    4.1 ใช้ราคากลางที่เคยจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ป ีงบประมาณตามสัญญาเลขที่ จ.25/2557 
         ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557   
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1 นายสาคร  รุ่งสวสัดิ์            ผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่ 7 
         
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคา เลขท่ี          /2557 
การว่าจ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณ ที่ท าการเขต ชั้น 2 ช้ัน 3 และชั้น 4  

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 และ 3 อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7 
ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

  ลงวันที่      ธันวาคม  2557 
.................………………… 

 

          องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะว่าจ้างเหมา 
ท าความสะอาดบริเวณอู่ท่าอิฐ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถท่ี 1 และ 3 เขตการเดินรถที่ 7 จ านวน 6 อัตรา  
  ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี้                                                              
            1.  รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
                    1.1 รายละเอียดเงื่อนไขของข้อก าหนดการว่าจ้างเหมาท าความสะอาด               
                         1.2  แบบใบเสนอราคา 
                         1.3  แบบสัญญาว่าจ้างเหมาท าความสะอาด                   
                         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 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง   
  2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม 
ระเบียบของทางราชการ หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา 
                   2.3   ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา 
ให้แก่องค์การ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้      
                   2.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

            
/2.6 บุคคล.................. 
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 2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
                  ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการท าสัญญากับองค์การ ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับ
รายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล  หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  และองค์การสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญ  เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่ าว หรือได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
 2.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาครั้งนี้จากองค์การ 
  3. การด าเนินการก่อนการยื่นซองประกวดราคา                                
                ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเข้ายื่นซองประกวดราคามีปัญหา หรือข้อสงสัยใด ๆ ในการประกวดราคา 
ให้สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ โทรศัพท์ 0 2246 0974 ในวันท าการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 
16.30 น.      
                     4. หลักฐานการเสนอราคา 



                        ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
         4.1 ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง                                                                                                                                 
                         (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                         (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา 
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา 
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร 
ตามท่ีระบุไว้ใน (1)  
                         (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)   
                         (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
                   4.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                          (1) หนงัสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นด าเนินการแทน   

                         /(2) ส าเนา................. 
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       (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ 
                          (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ                                    
                          (4) หลกัประกันซอง ตามข้อ 6 
                          (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ1.6 (2)                                    
 5. การเสนอราคา  
                    5.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวน
เงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก  
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแห่ง 
                    5.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้  
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง 
เป็นภาระของผู้เสนอราคา                                      



                     ราคาที่เสนอมาต้องชัดเจนและครบถ้วน โดยจะพิจารณาราคาจากผู้เสนอราคาต่ าสุด ผู้เสนอราคา
ไม่มีสิทธิขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาที่เสนอไม่ว่ากรณีใด ๆ                                                            
   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวัน
ยื่นซองประกวดราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้                                                   
  5.3 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาต้องศึกษาเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจโดยแจ้งชัด 
และไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นผู้เสนอราคาจะยกข้ึนเป็นข้ออ้าง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่ท าความเข้าใจใน
ข้อความดังกล่าว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยอ้างความส าคัญผิดในความหมายของข้อความใน
เอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาทุกฉบับนั้นไม่ได้ 
 5.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคาปิดผนึกซองให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  "ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา
เลขที่     /2557"ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาในวันที่ ...........................................                                     
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุม
องค์การ 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้ว จะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 1.5 (1) 
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการ 
เปิดซองประกวดราคา 
   
 

/หากปรากฏ................ 
 

 
-4- 

 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) คณะ
กรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้ 
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิให้รับการคัดเลือก 
และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ 
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้ 
มีการกระท าดังกล่าว 
                     ผู้ เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการ 
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้อ านวยการภายใน 3 วันนับ 
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อ านวยการให้ถือเป็น
ที่สุด 
  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมองค์การ  ในวันที่ ....................................................                                      
ตั้งแต่เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป 



   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้น
แต่ผู้อ านวยการ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่ง และในกรณี
ที่ผู้อ านวยการพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่ง ให้ ผู้อ านวยการ มีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 6. หลักประกันซอง 
   ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้จ านวน  41,000.-บาท  (ส่ีหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)  
   6.1 เงินสด                                              
  6.2 เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่องค์การ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค) 
   6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่มีอายุการค้ าประกันไม่น้อยกว่า 120 วัน  ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) 
   6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ
ต่างๆ ทราบ ได้อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)                                                                                       
   6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด 
ไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว     
   การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย                       

/7.หลักเกณฑ์................... 
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 7. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา                     
  7.1  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 4 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 5 แล้วคณะกรรมการฯ จะ 
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาด 
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ 
เป็นประโยชน์ต่อองค์การเท่านั้น 
  7.2   ในการประกวดราคาครั้งนี้ องค์การได้ก าหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การ 
พิจารณาดังนี้.- 
    7.2.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ
เงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1,2 
   7.2.2  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  จะพิจารณาราคาจาก  ผู้เสนอ                               
ราคาต่ าสุด  
                    7.3  องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (1)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมด 



ในใบเสนอราคา 
    (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
    (3)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้                                                                                       
   7.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาหรือองค์การมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้   องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา   หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
   7.5 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้  หรืออาจพิจารณาว่าจ้างรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาว่าจ้างเลย
ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด 
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา  
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่า การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น  
 7.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 5.4 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ 5.4 และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
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                         ในกรณีนี้หากผู้อ านวยการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่องค์การอย่างยิ่ง ผู้อ านวยการมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ 
เสนอราคาดังกล่าวได้                    
                 8. การท าสัญญา  
   ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องท าสัญญากับองค์การภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้ 
รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่ประกวด 
ราคาได้ ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 6  
              หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประ 
กวดราคา  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว                                                                                                                                                                                                                                              
 9. การบอกเลิกสัญญา 
  ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การเห็นว่าผู้ชนะการประกวด 
ราคาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้อง 
จากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันให้ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึน  ในกรณีที่ต้องด าเนินการว่าจ้างนอกเหนือจาก 
การปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย 
  ในการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน    องค์การสงวนสิทธิในการบอกเลิก 



สัญญาหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่องค์การเห็นสมควร 
 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
  10.1  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การได้คัดเลือกไว้แล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางองค์การก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 8 องค์การจะริบหลักประกันซองหรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน 
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบขององค์การ 
  กรณีทางองค์การมีความจ าเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ชนะการ
ประกวดราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้งและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  
                    10.2 องค์การสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา 
ไม่ยื่นค าขอหลักประกันคืนภายใน 5 ปี นับแต่วันที่องค์การได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อย หรือได้ท าสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญาสละสิทธิใน
หลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันดังกล่าวแก่องค์การ 
  10.3 องค์การสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาและ 
เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่องค์การ                              
                                     
                                                                                องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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