ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 18 /2558
เรื่อง การวาจางทําความสะอาด อูพุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6
โดยวิธีประกวดราคา
…............…………………….
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางทําความสะอาด
อูพุทธมณฑลสาย 2 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 6 จํานวน 4 อัตรา
หลักประกันซองวงเงิน 32,000.-บาท (สามหมื่นสองพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ตองเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผู ไดรับเอกสิท ธิ์หรือความคุ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปน
คูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุ คคลหรือนิ ติบุค คลที่ จะเข าเป น คูสั ญ ญากั บ องคก าร ต องลงทะเบี ยนในระบบอิ เ ล็ กทรอนิก ส (eGovernment Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคี่สัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา และทําการเปดซองในวันเดียวกันหลังจากรับซองประกวดราคาเรียบรอยแลว
ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ในวันเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 15.30 น. โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอซื้อเอกสารประกวดราคาไดที่ www.bmta.co.th โทร02-2460974 หรือ
หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2558
(ลงชื่อ) ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจั
้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
ในการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการประกาศประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด อูพ ุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6
/หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 6 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2,3
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 652,700 บาท รวมภาษีมลู คาเพิ่ม
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 19 สิงหาคม 2558 เปนเงิน 626,592 บาทรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ราคา/หนวย 13,054 บาท ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใชราคากลางทีเ่ คยวาจางครัง้ สุดทายภายในระยะเวลา 2 ป ตามสัญญาเลขที่ จ.123/2557
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นางศิราวรรณ
ผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 6
5.2 นางจํานงค อาจสําอางค
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 6
5.3 นางวันวิสา พินิจพรประภา
หัวหนางานบริการ เขตการเดินรถที่ 6
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เอกสารประกวดราคา เลขที่
/2558
การวาจางทําความสะอาด อูพุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
2558
.................…………………
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะวาจางทํา
ความสะอาดบริเวณกลุม งานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อูพุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6 จํานวน 4
อัตรา ดังนี.้ ตามรายละเอียดที่กาํ หนดไวในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
1. รายการเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดเงือ่ นไขของขอกําหนดการวาจางทําความสะอาด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาวาจางเหมาทําความสะอาด
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรว มกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูประกอบการเกี่ยวกับการรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
2.3 ผูเสนอราคาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
องคการ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

/2.5 ผูเสนอ..................
-22.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชี
รายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
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2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุไวในบัญชีรายชื่อวา
เปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข า เป น คู สั ญ ญากั บ องค ก าร ต อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3. การดําเนินการกอนการยื่นซองประกวดราคา
ในกรณีที่ผูประสงคจะเขายื่นซองประกวดราคามีปญหา หรือขอสงสัยใด ๆ ในการประกวดราคา ใหสอบถาม
รายละเอียดไดที่ สวนบริการและจัดซื้อ โทรศัพท 0 2246 0974 ในวันทําการระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
4. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว
นอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
4.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเ ขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1)
4.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูร บั มอบอํานาจ
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 6
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ1.6 (2)
/5. การเสนอ...............
-35. การเสนอราคา
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5.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้ง สิ้น และจะตอ งกรอกขอ ความใหถูก ตอ งครบถวน ลงลายมือ ชื่อของผูเ สนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง
5.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
โดยคิดราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง เปน
ภาระของผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอมาตองชัดเจนและครบถวน โดยจะพิจารณาราคาจากผูเสนอราคาต่ําสุด ผูเสนอ
ราคาไมมีสิทธิขอแกไขเปลี่ยนแปลงราคาที่เสนอไมวากรณีใด ๆ
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน (หนึ่งรอยยี่สิบวัน) นับถัดจากวัน
ยื่นซองประกวดราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
5.3 กอนยื่นซองประกวดราคา ผูเสนอราคาตองศึกษาเอกสารทุกฉบับใหเปนที่เขาใจโดยแจงชัด
และไมวากรณีใดทั้งสิ้นผูเสนอราคาจะยกขึ้นเปนขออาง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไมทําความเขาใจใน
ขอความดังกลาว หรือละเลยไมปฏิบัติตามขอความนั้น หรือโดยอางความสําคัญผิดในความหมายของขอความใน
เอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาทุกฉบับนั้นไมได
5.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองประกวดราคาปดผนึกซองใหเรียบรอย จาหนาซองถึง
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา
เลขที่ /2558"ยื่นตอ คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาในวันที่ ...........................................
ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม
องคการ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลว จะไมรับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองประกวดราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซอง
ใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2)
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิใหรับการคัดเลือก
และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาขององคการและมิไดเปนผูริเริ่มให
มีการกระทําดังกลาว
/ผูเสนอ.......................
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ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผล
ประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการภายใน 3 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับ การคัดเลือ กดังกลาวขางตน ณ หองประชุมองคการ ในวันที่ ....................................................
ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูอํานวยการ พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางยิ่ง และใน
กรณีที่ผูอํานวยการพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางยิ่ง ให ผูอํานวยการ มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได
6. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับ การยื่นซองประกวดราคา โดยใชห ลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้จํานวน 32,000.-บาท (สามหมื่นสองพันบาทถวน)
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกองคการ ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 120 วัน ตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุไวในขอ 1.4 (1)
6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบ ไดอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3
ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
/7.หลักเกณฑ...................
-57. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
7.1 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 4 หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 5 แลวคณะกรรมการฯ จะ
ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอองคการเทานั้น
7.2 ในการประกวดราคาครั้งนี้ องคการไดกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการ
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7.2.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ
เงื่อนไขตามที่กําหนดไวในเอกสารหมายเลข 1,2
7.2.2 คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคา จะพิจ ารณาราคาจาก ผูเสนอ
ราคาต่ําสุด
7.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
7.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจ ารณาผลการ
ประกวดราคาหรือองคการมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจง ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง
7.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรบั ราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได หรืออาจพิจารณาวาจางรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณาวาจาง
เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปน
เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนเปนผูท ิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็ าม
หากมีเ หตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
7.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองประกวดราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 5.4 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ 1.5 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามขอ 5.4 และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน ในกรณีนี้หาก
ผูอํานวยการพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแก
องคการอยางยิ่ง ผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
/8.การทําสัญญา..........
-68. การทําสัญญา
ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําสัญญากับองคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่ประกวดราคาได ใหองคการ
ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 6
หลักประกันสัญญานี้จะคืนใหโดยไมมดี อกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคา พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
9. การบอกเลิกสัญญา
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ในระหวางที่องคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการประกวดราคาไม
อาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผู
ออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ตองดําเนินการวาจางนอกเหนือจากการปรับจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาไดดวย
ในการบอกเลิกสัญญาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
หรือไมก็ได ทั้งนี้ตามที่องคการเห็นสมควร
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 ผูเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกไวแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 8 องคการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
องคการ
กรณีทางองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการ
ประกวดราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้งและจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
10.2 องคการสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาไม
ยื่นคําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละสิทธิในหลักประกัน
และแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ
10.3 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอกสารอื่น
ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแกองคการ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

กลุมงานจัดซือ้
สํานักบริการและจัดซื้อ
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