
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่  18 /2558 

เร่ือง  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 ดังตอไปน้ี            
 1. ตองเปนผูดําเนินการเก่ียวกับการรับจางงานที่ประกวดราคาจาง     
 2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
     3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาคร้ังน้ี 
            4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
                 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปน
คูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการ ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-
Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคี่สัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได       
 กําหนดย่ืนซองประกวดราคาในวันที่ 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   ไดที ่กลุมงานจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ชั้น 2  อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวย
ขวาง   กรุงเทพมหานคร  ต้ังแตวันที่ 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 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมใชงานกอสราง 

1.ชื่อโครงการประกาศประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาด อูพุทธมณฑลสาย 2  เขตการเดินรถท่ี 6  
    /หนวยงานเจาของโครงการ  เขตการเดินรถท่ี 6 กลุมงานปฏบิัติการเดินรถ 2,3  
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  652,700 บาท รวมภาษมูีลคาเพ่ิม   
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  (ราคาอางอิง) 19 สงิหาคม  2558 เปนเงิน 626,592 บาทรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  
    ราคา/หนวย 13,054 บาท ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม   
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  
    4.1 ใชราคากลางท่ีเคยวาจางคร้ังสดุทายภายในระยะเวลา 2 ป ตามสญัญาเลขท่ี จ.123/2557 
         ลงวันท่ี  9  ธันวาคม 2557  
          

5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     5.1 นางศิราวรรณ                                  ผูอํานวยการเขตการเดนิรถท่ี 6 
     5.2 นางจํานงค  อาจสาํอางค                     หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถท่ี 6 
     5.3 นางวันวิสา  พินิจพรประภา                  หัวหนางานบริการ เขตการเดินรถท่ี 6    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


เอกสารประกวดราคา เลขท่ี         /2558 
การวาจางทําความสะอาด อูพุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถท่ี 6 

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
  ลงวันท่ี               2558 
.................………………… 

         องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะวาจางทํา 
ความสะอาดบริเวณกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อูพุทธมณฑลสาย 2  เขตการเดินรถที ่6 จํานวน 4 
อัตรา ดังน้ี.- 
  ตามรายละเอียดที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาฉบับน้ี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด 
ดังตอไปน้ี                                                              
            1.  รายการเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
                    1.1 รายละเอียดเงือ่นไขของขอกําหนดการวาจางทําความสะอาด               
                         1.2  แบบใบเสนอราคา 
                         1.3  แบบสัญญาวาจางเหมาทําความสะอาด                   
                         1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (1) หลักประกันซอง 
                                (2) หลักประกันสัญญา 
                        1.5  บทนิยาม 
                               (1) ผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกนั 
                               (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
               1.6  แบบบญัชีเอกสาร 
                               (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
                               (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2                                                                                                                            
            2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูประกอบการเกี่ยวกับการรับจางงานที่ประกวดราคาจาง   
  2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ  
และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
                   2.3   ผูเสนอราคาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
องคการ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาครั้งน้ี      
                   2.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
 
 

/2.5 ผูเสนอ.................. 
-2- 
 

                    2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุช่ือไวในบัญชี
รายช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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 2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุไวในบัญชีรายช่ือวา
เปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการ ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน 
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  3. การดําเนินการกอนการยื่นซองประกวดราคา                                
                ในกรณีที่ผูประสงคจะเขาย่ืนซองประกวดราคามปีญหา 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 สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
(ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                               (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง                                                                                                                                 
                         (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
                         (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญา 
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1)  
                         (4)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี   
                         (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1) 
                   4.2  สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                          (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน   
       (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ 
                          (3) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูรบัมอบอํานาจ                                    
                          (4) หลักประกันซอง ตามขอ 6 
                         (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ1.6 (2)  

 
 /5. การเสนอ............... 
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 5. การเสนอราคา  
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                    5.1  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม 
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวทุกแหง 
                    5.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย   และหรือตอรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคา
รวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
โดยคิดราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอากรอื่น  คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง เปน
ภาระของผูเสนอราคา                                      
                     ราคาที่เสนอมาตองชัดเจนและครบถวน โดยจะพิจารณาราคาจากผูเสนอราคาตํ่าสุด ผูเสนอ
ราคาไมมีสิทธิขอแกไขเปลี่ยนแปลงราคาที่เสนอไมวากรณีใด ๆ                                                            
   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน (หน่ึงรอยย่ีสิบวัน) นับถัดจากวัน
ย่ืนซองประกวดราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได                                                   
  5.3 กอนย่ืนซองประกวดราคา ผูเสนอราคาตองศึกษาเอกสารทุกฉบับใหเปนที่เขาใจโดยแจงชัด 
และไมวากรณีใดทั้งสิ้นผูเสนอราคาจะยกข้ึนเปนขออาง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไมทําความเขาใจใน
ขอความดังกลาว หรือละเลยไมปฏิบัติตามขอความน้ัน หรือโดยอางความสําคัญผิดในความหมายของขอความใน
เอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาทุกฉบับน้ันไมได 
 5.4 ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองประกวดราคาปดผนึกซองใหเรียบรอย จาหนาซองถึง 
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา  "ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา
เลขท่ี     /2558"ย่ืนตอคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาในวันที่ ...........................................                                
ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม
องคการ 
   เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองประกวดราคาแลว จะไมรับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาหรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองประกวดราคา 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซอง 
ใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) 
คณะกรรมการฯ  เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายช่ือผู 
เสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา  และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิใหรับการคัดเลือก 
และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผู 
เสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาขององคการและมิไดเปนผูริเริ่มให 
มีการกระทําดังกลาว 

/ผูเสนอ....................... 
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                  ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผล 
ประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการภายใน 3 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด 
  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมองคการ  ในวันท่ี ....................................................                                      
ต้ังแตเวลา  11.00 น. เปนตนไป 
   การย่ืนอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา 
เวนแตผูอํานวยการ พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางย่ิง และใน
กรณีที่ผูอํานวยการพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางองคการอยางย่ิง ให ผูอํานวยการ มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได 
 6. หลักประกันซอง 
   ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองประกวดราคา โดยใชหลักประกัน
อยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ีจํานวน 32,000.-บาท  (สามหมื่นสองพันบาทถวน)  
   6.1 เงินสด                                              
  6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกองคการ ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองประกวดราคาหรือกอน
หนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค) 
   6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่มีอายุการคํ้าประกันไมนอยกวา 120 วัน  ตามแบบหนังสือ
คํ้าประกันดังระบุไวในขอ 1.4 (1) 
   6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบ ไดอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (1)                                                                                      
   6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันซองตามขอน้ี องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน 3 
ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว     
   การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย                       

 
/7.หลักเกณฑ................... 

 
-5- 

 7. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา                     
  7.1  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา 
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 4 หรือย่ืนซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 5 แลวคณะกรรมการฯ จะ 
ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาด 
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ 
เปนประโยชนตอองคการเทาน้ัน 
  7.2   ในการประกวดราคาครั้งน้ี องคการไดกําหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑการ 
พิจารณาดังน้ี.- 
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    7.2.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ
เงื่อนไขตามที่กําหนดไวในเอกสารหมายเลข 1,2 
   7.2.2  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาราคาจาก ผูเสนอ                             
ราคาตํ่าสุด  
                    7.3  องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 
    (1)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา 
    (2)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
    (3)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว                                                                                       
   7.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา   คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาหรือองคการมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจง ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได   องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา   หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 
   7.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรบัราคาตํ่าสุด หรอืราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
กไ็ด  หรืออาจพิจารณาวาจางรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลกิการประกวดราคาโดยไมพิจารณาวาจาง
เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปน
เด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ มิได  รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการ 
ประกวดราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็าม 
หากมีเหตุที่เช่ือไดวา การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน  
 7.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองประกวดราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ 5.4 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ 1.5 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายช่ือ ตามขอ 5.4 และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน  ในกรณีน้ีหาก
ผูอํานวยการพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแก
องคการอยางย่ิง ผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได                    
         
            /8.การทําสญัญา..........   
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 8. การทําสัญญา  
   ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําสัญญากับองคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่ประกวดราคาได ใหองคการ
ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดตามขอ 6  
        หลักประกันสญัญาน้ีจะคืนใหโดยไมมดีอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคา  พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว                                                                                                                                                                                                                 
 9. การบอกเลิกสัญญา 
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  ในระหวางที่องคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลกิสญัญา ถาองคการเหน็วาผูชนะการประกวดราคาไม
อาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผู
ออกหนังสือคํ้าประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มข้ึน  ในกรณีที่ตองดําเนินการวาจางนอกเหนือจากการปรับจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไดดวย 
  ในการบอกเลิกสัญญาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน    องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
หรือไมก็ได ทั้งน้ีตามที่องคการเห็นสมควร 
 10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
  10.1  ผูเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกไวแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 8 องคการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที 
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
องคการ 
  กรณีทางองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการ
ประกวดราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้งและจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  
                    10.2 องคการสงวนสิทธ์ิการคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาไม
ย่ืนคําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรอืไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกนั หรือคูสัญญาสละสิทธิในหลักประกัน
และแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ 
  10.3 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรอืขอกําหนดในแบบสญัญาและเอกสารอื่น 
ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแกองคการ                              
                                     
                                                                                องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 
 
 
กลุมงานจัดซือ้ 
สํานักบริการและจัดซื้อ 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

