ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 035/2557
เรื่อง การว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่แสมดา เขตการเดินรถที่ 5
โดยวิธีประกวดราคา
…............….............……..
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างเหมารัก ษาความปลอดภัย
บริเวณอู่แสมดา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 5 จานวน 8 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 1 ปี
หลักประกันซองวงเงิน 85,300.- บาท (แปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชือ่ แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิก
สัญญาก่อนครบอายุสัญญา
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผูก้ ระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ใน
การประกวดราคาครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ถึง เวลา 10.30 น. ตาม
นาฬิกาของสานักงานรับซองประกวดราคา และทาการเปิดซองในวันเดียวกันหลังจากรับซองประกวดราคาเรียบร้อ ย
แล้ ว ณ ห้ อ งประชุ ม องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุง เทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทีย มร่ว มมิต ร เขตห้ ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารข้อกาหนดในการประกวดราคา ชุดละ 300.-บาท(สามร้อยบาทถ้วน) ราคานี้
ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่ว ม
มิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558 ในวันเวลาทาการ
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคาร้องขอซื้อแบบประกวดราคา (กจซ.2) ได้ที่
www.bmta.co.th โทรศัพท์ 0 2246-0974 หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สานัก บริก าร
และจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2557
(ลงชื่อ)

ยุกต์ จารุภูมิ
(นายยุกต์ จารุภูม)ิ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัตกิ ารแทน
ผู้อานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
1.ชื่อโครงการประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่แสมดา เขตการเดินรถที่ 5
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,725,696.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิม่
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 ธันวาคม 2557
จานวน 8 อัตรา อัตราละ 17,762.-บาท /คน/เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,705,152.- บาท รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ใช้ราคากลางที่เคยจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณตามสัญญาเลขที่ จ.18/2557
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557 ข้อ 2 ในอัตราค่าจ้างคนละ 16,600.-บาท/เดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงิน 132,800.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดอายุสัญญา 1 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,593,600.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นายคมสันต์ โชติประดิษฐ์
ผู้อานวยการเขตการเดินรถที่ 5
5.2 นางพรสินีรัตน์ บุญเฉย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
5.3 นายเสถียร วงศ์วังจันทร์
หัวหน้างานบริการ
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เอกสารประกวดราคา เลขที่
/2557
เรื่อง การว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่แสมดา เขตการเดินรถที่ 5
ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
ธันวาคม 2557
---------------------------------------------องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่ง ต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การ" มีค วามประสงค์จ ะว่า จ้า งเหมา
รักษาความปลอดภัยบริเวณอู่แสมดา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 5 จ านวน 8 อัต รา ตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียด คุณลักษณะ,เงื่อนไขว่าจ้างรักษาความปลอดภัย (ตามเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 1-10)
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่ องค์การ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
/2.6 บุคคล.................

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
2.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างครั้งนีจ้ ากองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. การดาเนินการก่อนการยื่นซองประกวดราคา
ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเข้ายื่นซองประกวดราคามีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ ในการประกวดราคา
ให้สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อ โทรศัพท์ 0 2246 0974 ในวันทาการ ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 16.30 น.
4. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ
4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนัง สือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
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บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้า มี) สาเนาบัต รประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้า ร่วมค้า ฝ่า ยใดเป็ นบุค คล
ธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุค คลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
/(2) สาเนา.......................

(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 6
(5) หนังสือรับรองผลงาน ตามข้อ 2.2
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)
5. การเสนอราคา
5.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ทุกแห่ง
5.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสาคัญ โดยคิดราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆทั้ง
ปวง เป็นภาระของผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอมาต้องชัดเจนและครบถ้วนโดยจะพิจารณาราคาจากผู้เสนอราคาต่าสุด ผู้เสนอ
ราคาไม่มีสิทธิขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาที่เสนอไม่ว่ากรณีใด ๆ
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนด ยืนราคาไม่น้อ ยกว่า 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจาก
วันยื่นซองประกวดราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
5.3 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาต้องศึกษาเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจโดยแจ้ง
ชัด และไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ผู้เสนอราคาจะยกขึ้นเป็นข้ออ้าง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่ทาความเข้าใจ
ในข้อความดังกล่าว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยอ้างความสาคัญผิดในความหมายของ
ข้อความในเอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาทุกฉบับนั้นไม่ได้

6

5.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคา ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวด
ราคาเลขที่
/2557” ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ในวันที่.............................
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้ว จะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซอง
ประกวดราคา

/หากปรากฏ..................
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2)
คณะกรรมการ ฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิให้รับการคัดเลือก และ
องค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูก ตัด รายชื่อออกจากการเป็น ผู้เสนอราคาเพราะเหตุ เป็ นผู้เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้อานวยการภายใน 3 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อานวยการให้ถือเป็น
ที่สุด
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในวันที่ ................................
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ผู้อานวยการ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ผู้อานวยการพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่ง ให้ผู้อานวยการมีอานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน 85,300.- บาท (แปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
6.1 เงินสด
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6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่องค์การ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค)
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารที่มีอายุการค้าประกันไม่น้อยกว่า 120 วัน ตามแบบหนังสือ
ค้าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (1)
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบ ได้อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
ไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
/7. หลักเกณฑ์.....................
7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
7.1 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 4 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 5 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใ ช่ส าระส าคัญ ทั้ง นี้เฉพาะในกรณีที่พิ จ ารณาเห็นว่า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์การเท่านั้น
7.2 ในการประกวดราคาครั้งนี้ องค์การได้กาหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ การ
พิจารณาดังนี้
7.2.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ
เงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้
7.2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาราคาจากผู้เสนอราคา
ต่าสุด
7.3 องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
7.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาหรือองค์การมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี ความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
7.5 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
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ทั้งหมดก็ได้ หรืออาจพิจารณาว่าจ้างรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่
พิจารณาว่าจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสิน
ขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคา
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
7.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 5.4 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 5.4 และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ทิ้งงาน
/ในกรณี................
ในกรณีนี้หากผู้อานวยการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่องค์การอย่างยิ่ง ผู้อานวยการมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
8. การทาสัญญา
ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องทาสัญญากับองค์การภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่า กับ ร้อ ยละ 5 ของราคาทั้ง หมดที่ประกวดราคาได้ ใ ห้
องค์การยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 6
หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
9. การบอกเลิกสัญญา
ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การเห็นว่าผู้ชนะการประกวด
ราคาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้อง
จากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ต้องดาเนินการว่าจ้างนอกเหนือจาก
การปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย
ในการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน องค์การสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่องค์การเห็นสมควร
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การได้คัดเลือกไว้แล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางองค์การกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 8 องค์การจะริบหลักประกันซองหรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบขององค์การ
กรณีทางองค์การมีความจาเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามกาหนดเวลาดังกล่าวผู้ชนะการ
ประกวดราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
10.2 องค์การสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญาไม่
ยื่นคาขอหลักประกันคืนภายใน 5 ปี นับแต่วันที่องค์การได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว หรือได้ทาสัญญา
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หรือข้อตกลง หรือได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญาสละสิทธิ์ใน
หลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันดังกล่าวแก่องค์การ
10.3 องค์การสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาและเอกสาร
อื่น ๆ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

