
 
 

 
 

 
 
 

ตารางวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 
ในการจดัซ้ือ/จดัจา้งท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ช่ือโครงการ  แผนปฏิบติัการตรวจหาสารเสพติด 
    หน่วยงานเจา้ของโครงการ  งานแพทย ์ กลุ่มงานพฒันาระบบสวสัดิการ ส านกัการเจา้หนา้ท่ี 
    องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2.วงเงินงบประมาณท่ีใชจ้ดัสรร  งบประมาณการซ้ือเวชภณัฑย์า ประจ าปี 2560 
     เป็นเงิน 5,000,000.-บาท 
3.วนัท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)  2  ธนัวาคม  2559 

3.1 ชุดตรวจหารสารเสพติด ในราคาช้ินละ 8.60 บาท จ านวน 12,000 ช้ิน เป็นเงิน 103,200 บาท                        
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     3.2 ถว้ยใส่ปัสสาวะ ราคาใบละ 0.75 บาท จ านวน 12,000 ใบ เป็นเงิน 9,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                       
รวมเป็นเงินทั้งหมด 112,200 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง 
    4.1 สัญญาเลขท่ี ซ.2/2559 ลงวนัท่ี 21 มกราคม  2559 
5. รายช่ือเจา้หนา้ท่ีผูก้  าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 
     5.1.  นางพิสมยั  จนัทรสถาพร    ห.พท. 
     5.2.  นายไพไชยนต ์ คงเจริญ      พ.ธุรการ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสอบราคา  เลขท่ี                 /2559 
การซ้ืออุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด 

ตามประกาศองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
           ลงวนัท่ี                ธนัวาคม  2559                             

................................................... 
 

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า  "องค์การ"   มีความประสงค์จะซ้ือ
อุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด  จ านวน  2  รายการ ดงัน้ี 
 1. Meth  Strip  (แถบตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ยาบา้)   จ  านวน  12,000  ช้ิน 
 2. Plastic Bottle (ถว้ยใส่ปัสสาวะ)                                      จ  านวน  12,000  ใบ 
 ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพท่ีจะใช้งานได้ทนัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี โดยมี
ขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
 1.  รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

  1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                               1.2  แบบใบเสนอราคา 
                               1.3  แบบสัญญาซ้ือขาย 
                               1.4  แบบหนงัสือค ้าประกนั 
           (1.4.1) หลกัประกนัสัญญา 
                               1.5  บทนิยาม 
                                    (1)  ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                    (2)  การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.6  แบบบญัชีเอกสาร 
(1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
(2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 



2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือ                                                           
  2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและ
ไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

          /2.3 ผูเ้สนอ..... 
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  2.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัสอบ
ราคาหรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.5 

      2.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
  2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูท่ี้ขอเอกสารขอ้ก าหนดในการสอบราคาน้ี  จาก กลุ่มงานจดัซ้ือ 

      2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

      2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัองคก์ารตอ้งลงทะเบียนในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซดศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
 3. หลกัฐานการเสนอราคา 
 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อก
ซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน คือ 

 3.1 ส่วนที ่1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
          (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                                           (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                         (ข)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุ้น
รายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

      (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น   ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี)  ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

         (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และยืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น  (1) 

         (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี)  
         (5)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ื่นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ขอ้1.6  (1)   



 3.2 ส่วนที ่2  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี  
         (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ 4.4 
         (2)  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบ

อ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน  และระบุใหมี้อ านาจในการยืน่ซองและต่อรองราคา 
          (3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ 

         / (4) ส าเนา...... 
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                                    (4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ 
   (5)  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานภาครัฐซ่ึงไดด้ าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Govermnent Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลาง ท่ีเวบ็ไซดศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
   (6) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2  ทั้งหมดท่ีไดย้ื่นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ขอ้ 1.6   (2)  
 4.  การเสนอราคา 
                  4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชดัเจน 
จ านวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ  ตก
เติม  แกไ้ขเปล่ียนแปลง  จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง  

 4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง  
ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกันทั้งตวัเลขและตวัหนังสือ  ถ้าตวัเลขและตวัหนังสือไม่ตรงกนัให้ถือ
ตวัหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  เป็นภาระของผูเ้สนอราคา  
 ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอ
ราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว ้และจะถอนการ เสนอ
ราคามิได ้
 4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน 45 วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน
สัญญา 

   4.4  ผู ้ เสนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็อกและห รือแบบ รูปรายการละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ีองค์การจะยึดไวเ้ป็น
เอกสารของทางองคก์าร 
 ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
โดยผูมี้อ  านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคามีความประสงคจ์ะขอดู



ตน้ฉบบัแคตตาล็อก ผูเ้สนอราคาจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาให้คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคาตรวจสอบ
ภายใน 3 วนั 
  4.5  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  
ฯลฯ ให้ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
สอบราคา  
 

/4.6 ผูเ้สนอราคา..... 
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   4.6  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย   จ่าหนา้ซอง                                                                                                                                                                                                
ถึงคณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา  โดยระบุไวท่ี้หน้าซองวา่   "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา 
เลขท่ี             /2559 "  ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  ตั้งแต่วนัท่ี                                          ถึงวนัท่ี  
ระหวา่งเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  ในวนัท าการ ณ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ   
 เม่ือพน้ก าหนดวนั เวลา ยืน่ซองสอบราคาแลว้ จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา
แต่ละรายวา่  เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้ 1.5 (1) ณ วนัสอบราคา
หรือไมแ่ละประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ1.5 (2)  และ
คณะกรรมการฯ  เช่ือว่ามีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ  จะตดัรายช่ือผู ้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิให้รับการคดัเลือก และ
องคก์ารจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดว้่าผูเ้สนอราคา
รายนั้นเป็นผูท่ี้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางองคก์ารและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมให้มีการกระท า
ดงักล่าว 
 ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อผูอ้  านวยการภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา  การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูอ้  านวยการใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ณ ห้องประชุมองคก์าร ใน วนัที ่                                           ระหว่างเวลา 
10.00 น. ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองสอบราคา 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เวน้แต่ผูอ้  านวยการ พิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่าง
ยิ่ง  และในกรณีท่ีผูอ้  านวยการพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด



ซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่งให้ผูอ้  านวยการมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
 5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

   5.1  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื่นหลกัฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3  หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  แลว้ คณะกรรมการเปิด
ซองและต่อรองราคา  จะไม่รับพิจารณาของผูเ้สนอราคารายนั้น 
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    5.2. ในการสอบราคาคร้ังน้ีองค์การ ได้ก าหนดวิธีการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การ
พิจารณาดงัน้ี 

      5.2.1. คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะพิจารณารายละเอียดคุณลกัษณะ
เง่ือนไขตามก าหนดไวใ้น เอกสารหมายเลข  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      5.2.2. คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะพิจารณาราคาจากผูเ้สนอราคารวม
ต ่าสุด 
                                    5.2.3.  คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา  จะไม่พิจารณาราคาของผู ้เสนอ
ราคาท่ีไม่เขา้รับฟังการพจิารณาผลการสอบราคา  
                              5.3.  องคก์าร สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัใน กรณี
ดงัต่อไปน้ี 
      (1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา 
          (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา                                                  

        (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน   

        (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้ง
ลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี)  ก ากบัไว ้

    5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองและต่อรอง
ราคา หรือองคก์าร มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจง ขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผู ้
เสนอราคาได ้องคก์ารมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกตอ้ง 
  5.5  องค์การ ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ ราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได ้หรืออาจพิจารณาเลือกวา่จา้งรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดย
ไม่พิจารณาให้ว่าจา้งก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็นส าคญั และให้ถือว่าการ
ตดัสินขององค์การเป็นเด็ดขาด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งองค์การจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือก



หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็หรือ
ใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้      

   5.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่  ผูเ้สนอราคาท่ีมี
สิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ 4.5  เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู ้
เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัสอบราคา  หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5  องคก์าร มีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว
ออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 4.5  และองคก์าร จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
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                       ในกรณีน้ีหากผูอ้  านวยการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่องค์การ อย่างยิ่ง  ผูอ้  านวยการมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดงักล่าวได ้
 6. การท าสัญญา 
                               ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญากบัองคก์าร ภายใน  7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ 
และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดท่ีสอบราคาไดใ้หอ้งคก์าร 
ยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 

   (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายใหอ้งคก์าร  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญา หรือก่อนหนา้

น้ีไมเ่กิน  3 วนัท าการของทางราชการ  (แคชเชียร์เช็ค) 
   (3)  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารท่ีมีอายุการค ้าประกนัไม่น้อยกว่า 120 วนัตามแบบ

หนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4  
   (4)  หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทัเงินทุน

หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย ์และประกอบธุรกิจ
ค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
แจง้เวยีนใหส่้วนราชการต่างๆ ทราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้  1.4 

   (5)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 หลกัประกนัสัญญาน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัท่ีผูช้นะการ
สอบราคาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาแลว้  
 7. อตัราค่าปรับ 

    ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.20 ของราคาพสัดุท่ีซ้ือ 
 8. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
      ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาจา้ง ตามแบบดงัระบุขอ้ 
1.3 และใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญา 
 9. การบอกเลกิสัญญา 



    9.1 เม่ือครบก าหนดส่งมอบตามสัญญาแลว้ ถา้ผูช้นะการสอบราคาไม่ส่งมอบส่ิงของ
ให้แก่องค์การภายในก าหนดเวลา หรือส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา หรือมีคุณสมบติัไม่ถูกต้องตามสัญญา 
องคก์ารมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได ้ 
                                9.2 ในระหว่างท่ีองค์การยงัไม่ไดใ้ช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถา้องค์การ เห็นว่าผูช้นะการ
สอบราคาไม่อาจปฏิบติัตามสัญญาต่อไปได้  องค์การจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลกัประกนัหรือ
เรียกร้องจากธนาคารผูอ้อกหนังสือค ้ าประกนัให้ชดใช้ราคาท่ีเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีตอ้งด าเนินการจดัซ้ือใหม่
นอกเหนือจากการปรับจนถึงวนับอกเลิกสัญญาดว้ย  
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 10. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ  
    10.1 ผูเ้สนอราคาซ่ึงองคก์าร ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ี 

ทางองคก์ารก าหนด ดงัระบุไวใ้นขอ้ 6  องคก์ารจะพิจารณาผูท่ี้เสนอราคาล าดบัรองต่อไป และ  จะงดการ 
ติดต่อกบัผูท่ี้ละทิ้งงานไม่มาจดัท าสัญญา  แต่องคก์ารสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการเป็นอยา่งอ่ืน  ก็ได ้ และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทาง
องคก์าร 
 กรณีทางองคก์ารมีความจ าเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามก าหนดเวลาดงักล่าว ผูช้นะการ
สอบราคายนิยอมเล่ือนเวลาทุกคร้ังและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน 

   10.2  องค์การสงวนสิทธิ การคืนหลกัประกัน หากผูเ้สนอราคาหรือผูค้  ่าประกัน หรือ
คู่สัญญาไม่ยืนค าขอหลกัประกนัคืนภายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีองคก์ารไดพ้ิจารณาเบ้ืองตน้เรียบร้อย หรือไดท้  า
สัญญาหรือขอ้ตกลง หรือได้พน้จากขอ้ผูพ้นัแลว้ ให้ถือว่าผูเ้สนอราคา หรือผูค้  ่าประกนั หรือคู่สัญญาสละ
สิทธิในหลกัประกนั และแสดงเจตนาใหห้ลกัประกนัดงักล่าวแก่องคก์าร 

   10.3  องค์การสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาและ
เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่ทางองคก์าร 

 
                       องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                           บทนิยาม 
 
                    "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน"  หมายความวา่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ท่ีเขา้เสนอราคาในการสอบราคาขององคก์าร  เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  
ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาในการสอบราคาขององคก์ารในคราวเดียวกนั  
                        การมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดงักล่าว
ขา้งตน้ ไดแ้ก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบริหาร โดยผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหน่ึงมีอ านาจ 
หรือสามารถใชอ้ านาจในการบริหารจดัการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึง หรือ
หลายราย ท่ีเสนอราคาใหแ้ก่องคก์ารในการสอบราคาคร้ังน้ี 
                        (2)  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงทุน โดยผูเ้ป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน
ไม่จ  ากดัความรับผิดในหา้งหุ้นส่วนจ ากดั หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั จ ากดั  หรือบริษทัมหาชน จ ากดั 
เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัจ ากดั  
หรือบริษทัมหาชนจ ากดั อีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเสนอราคาใหแ้ก่องคก์ารในการสอบราคาคร้ังน้ี 
                        ค  าวา่  "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่"  ใหห้มายความวา่  ผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้  
ในกิจการนั้น  หรือในอตัราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับ
กิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
                       (3) มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะไขวก้นัระหวา่ง  (1) และ  (2)  โดยผูจ้ดัการ หุน้ส่วน 
ผูจ้ดัการกรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือ 
ของนิติบุคคลรายหน่ึง เป็นหุ้นส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วน จ ากดั หรือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ในบริษทั จ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั อีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเขา้เสนอราคาให้แก่องคก์าร ในการ
สอบราคาคร้ังน้ี หรือในนยักลบักนั 



                        การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุน้ส่วน หรือเขา้ถือหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ของคู่สมรสหรือบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (1)  (2) หรือ  (3)  ใหถื้อวา่เป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุน้ส่วนหรือการถือ
หุน้ของบุคคลดงักล่าว 
                         ในกรณีบุคคลใดใชช่ื้อบุคคลอ่ืนเป็นผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูบ้ริหาร ผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้โดยท่ีตนเองเป็นผูใ้ชอ้  านาจในการบริหารท่ีแทจ้ริง หรือเป็นหุ้นส่วน 
หรือผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงของหา้งหุน้ส่วน หรือบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั แลว้แต่กรณีและหา้ง
หุน้ส่วน หรือบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้สนอราคาให้แก่องคก์ารในการสอบราคา
คราวเดียวกนั  ใหถื้อวา่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนั้นมีความสัมพนัธ์กนัตาม (1) (2) หรือ (3)   แลว้แต่กรณี 

/การขดัขวาง.... 
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                         “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม"  หมายความวา่ การท่ีผูเ้สนอราคา 
รายหน่ึงหรือหลายรายกระท าการอยา่งใด ๆ อนัเป็นการขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาส 
ใหมี้การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการเสนอราคาต่อองคก์าร ไม่วา่จะกระท าโดยการสมยอมกนั 
หรือโดยการให ้ขอให้หรือรับวา่จะให ้เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด 
หรือใชก้ าลงัประทุษร้าย หรือข่มขู่วา่จะใชก้ าลงัประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือกระท า 
การใดโดยทุจริต ทั้งน้ี โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแสวงหาประโยชน์ในระหวา่งผูเ้สนอราคาดว้ยกนั หรือ 
เพื่อใหป้ระโยชน์แก่ผูเ้สนอราคารายหน่ึงรายใดเป็นผูมี้สิทธิท าสัญญากบัองคก์าร หรือเพื่อหลีกเล่ียงการ 
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความไดเ้ปรียบองคก์าร โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบ 
ธุรกิจปกติ 

...................…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีเอกสารส่วนที ่1 
 
         1. ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
              (ก)  หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
                     ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน....………แผน่ 
                     บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ และผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) จ านวน..……….แผน่ 
              (ข)   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
                      ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน...……..แผน่ 
                      หนงัสือบริคณห์สนธิ จ านวน.....…….แผน่ 
                      บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ และผูมี้อ านาจควบคุม (ถา้มี) จ านวน..………แผน่ 
                      บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จ านวน...……..แผน่ 
          2.  ในกรณีผูเ้สนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
                (ก)  บุคคลธรรมดา 
                       ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น จ  านวน...……….แผน่ 
                (ข)   คณะบุคคล 
                       ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน จ านวน...………แผน่ 
                       ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน จ านวน...……แผน่ 
           3.  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ 
                 ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ จ  านวน.....………แผน่ 
                 (ก)  ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นบุคคลธรรมดา 
                         - บุคคลสัญชาติไทย 
                            ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน...……..แผน่ 
                         - บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
                            ส าเนาหนงัสือเดินทาง จ านวน.....…….แผน่ 



                 (ข)  ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นนิติบุคคล 
                        -  หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
                           ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน...…………แผน่ 
                           บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ และผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) จ านวน..…………แผน่ 
                        -  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
                           ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน...………แผน่ 
 

                                                                                                                      /หนงัสือบริคณห์สนธิ….. 
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                      หนงัสือบริคณห์สนธิ จ านวน...………แผน่ 
                      บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม  (ถา้มี)  จ านวน....…….แผน่ 
                      บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จ านวน....……….แผน่ 
            4.  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) จ านวน....………แผน่ 
            5.  อ่ืน ๆ (ถา้มี) 
  ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
 
                        ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ เอกสารหลกัฐานท่ีขา้พเจา้ยืน่พร้อมซองใบเสนอราคาในการ 
สอบราคาถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                      ลงช่ือ …...............………………….ผูเ้สนอราคา 
                                                                             (…............…………………..…) 
             
 
 
                                                
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  บัญชีเอกสารส่วนที ่2 
  
           1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะจ านวน....……....แผน่ 
           2.  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจ 
                ใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน จ านวน.………...แผน่ 
           3.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ จ านวน...……….แผน่ 
           4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ จ านวน......…….แผน่  
           5.  อ่ืน ๆ (ถา้มี) 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
 
                        ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ เอกสารหลกัฐานท่ีขา้พเจา้ยืน่พร้อมซองใบเสนอราคาในการ 
สอบราคาถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                        ลงช่ือ....................…………………. ผูเ้สนอราคา 
                                                                                (..................………...………….)     
    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


