ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้ อ/จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ แผนปฏิบตั ิการตรวจหาสารเสพติด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานแพทย์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สานักการเจ้าหน้าที่
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
2.วงเงินงบประมาณที่ใช้จดั สรร งบประมาณการซื้ อเวชภัณฑ์ยา ประจาปี 2560
เป็ นเงิน 5,000,000.-บาท
3.วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 ธันวาคม 2559
3.1 ชุดตรวจหารสารเสพติด ในราคาชิ้นละ 8.60 บาท จานวน 12,000 ชิ้น เป็ นเงิน 103,200 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.2 ถ้วยใส่ ปัสสาวะ ราคาใบละ 0.75 บาท จานวน 12,000 ใบ เป็ นเงิน 9,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็ นเงินทั้งหมด 112,200 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 สัญญาเลขที่ ซ.2/2559 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู ้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1. นางพิสมัย จันทรสถาพร ห.พท.
5.2. นายไพไชยนต์ คงเจริ ญ พ.ธุรการ 3

เอกสารสอบราคา เลขที่
/2559
การซื้ ออุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด
ตามประกาศองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
ลงวันที่
ธันวาคม 2559
...................................................
องค์ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ ซึ่ งต่ อไปนี้ เรี ย กว่า "องค์ก าร" มี ความประสงค์จะซื้ อ
อุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. Meth Strip (แถบตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ยาบ้า) จานวน 12,000 ชิ้น
2. Plastic Bottle (ถ้วยใส่ ปัสสาวะ)
จานวน 12,000 ใบ
ซึ่ งพัสดุ ที่จะซื้ อต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่ อน ไม่เป็ นของเก่ าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่ จะใช้งานได้ทนั ที และมี คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้ อขาย
1.4 แบบหนังสื อค้ าประกัน
(1.4.1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้ อ
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
/2.3 ผูเ้ สนอ.....
-22.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันสอบ
ราคาหรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.5
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ ม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.5 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่ขอเอกสารข้อกาหนดในการสอบราคานี้ จาก กลุ่มงานจัดซื้ อ
2.6 บุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที่ จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชีผถู้ ือหุ ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และยืน่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(5) บัญชี เอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ1.6 (1)

3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน และระบุให้มีอานาจในการยืน่ ซองและต่อรองราคา
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจ
/ (4) สาเนา......
-3(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
(5) บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนินการ
จัด ซื้ อ จัด จ้า งด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-Govermnent Procurement : e-GP) ต้อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
(6) บัญชี เอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี
เงื่ อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน
จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และหรื อราคาต่อหน่ วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่ เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ ตรงกันให้ถื อ
ตัว หนัง สื อ เป็ นส าคัญ โดยคิ ด ราคารวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อ ากรอื่ น ค่ าขนส่ ง ค่ า จดทะเบี ย นและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง เป็ นภาระของผูเ้ สนอราคา
ราคาที่ เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ เสนอ
ราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
4.4 ผู ้ เสนอราคาจะต้ อ งส่ งแคตตาล็ อ กและหรื อแบบรู ปรายการละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ ไปพร้ อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่ าวนี้ องค์การจะยึดไว้เป็ น
เอกสารของทางองค์การ
สาหรั บแคตตาล็อกที่ แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ ายจะต้องรับรองสาเนาถู กต้อง
โดยผูม้ ีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคามีความประสงค์จะขอดู

ต้นฉบับแคตตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคาตรวจสอบ
ภายใน 3 วัน
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่ อนไขในเอกสาร
สอบราคา
/4.6 ผูเ้ สนอราคา.....

-44.6 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อย จ่าหน้าซอง
ถึงคณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่
/2559 " ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่พสั ดุ ตั้งแต่วนั ที่
ถึงวันที่
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทาการ ณ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เมื่อพ้นกาหนดวัน เวลา ยืน่ ซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะดาเนิ นการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
แต่ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันสอบราคา
หรื อไม่และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการเปิ ดซองและต่ อรองราคา ก่ อนหรื อในขณะที่ มี การเปิ ดซองใบ
เสนอราคาว่า มี ผูเ้ สนอราคากระท าการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตาม ข้อ1.5 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่ อว่ามี การกระท าอันเป็ นการขัดขวางราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่ อผูเ้ สนอราคาที่ มีสิทธิ ให้รับการคัดเลื อก และ
องค์การจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผูเ้ สนอราคา
รายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางองค์การและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทา
ดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ ถู ก ตัดรายชื่ อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์ คาสั่งดังกล่าวต่อผูอ้ านวยการภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูอ้ านวยการให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมองค์การ ใน วันที่
ระหว่างเวลา
10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิ กาของสานักงานรับซองสอบราคา
การยื่นอุทธรณ์ ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ผอู ้ านวยการ พิจารณาเห็ นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่าง
ยิ่ง และในกรณี ที่ผอู้ านวยการพิจารณาเห็ นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็ นว่าการยกเลิ กการเปิ ด

ซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่งให้ผอู ้ านวยการมีอานาจ
ยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
5.1 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิ ด
ซองและต่อรองราคา จะไม่รับพิจารณาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
/5.2 ในการสอบ....
-55.2. ในการสอบราคาครั้ งนี้ องค์ก าร ได้ก าหนดวิ ธี ก าร ขั้น ตอนและหลัก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาดังนี้
5.2.1. คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะพิจารณารายละเอียดคุ ณลักษณะ
เงื่อนไขตามกาหนดไว้ใน เอกสารหมายเลข 1
5.2.2. คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะพิจารณาราคาจากผูเ้ สนอราคารวม
ต่าสุ ด
5.2.3. คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะไม่พิ จารณาราคาของผู ้ เสนอ
ราคาที่ไม่เข้ารับฟังการพิจารณาผลการสอบราคา
5.3. องค์การ สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน กรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นในบัญชีผรู ้ ับเอกสารสอบราคา
(2) ไม่ ก รอกชื่ อนิ ติบุ ค คล หรื อลงลายมื อชื่ อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรอง
ราคา หรื อองค์การ มีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้ แจง ข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู ้
เสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่
ถูกต้อง
5.5 องค์การ ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่ าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใด หรื อ ราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ หรื ออาจพิจารณาเลือกว่าจ้างรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิ กการสอบราคาโดย
ไม่พิ จารณาให้ว่าจ้างก็ได้สุดแต่จะพิ จารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ขององค์การเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสิ นขององค์การเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณา
ยกเลิ ก การสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้ งงาน ไม่ ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ ได้รับ การคัดเลื อก

หรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จหรื อ
ใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
5.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มี
สิ ทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้
เสนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การ มีอานาจที่จะตัดรายชื่ อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลื อกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และองค์การ จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
/ในกรณี ......
-6ในกรณี น้ ี หากผูอ้ านวยการพิ จ ารณาเห็ น ว่า การยกเลิ ก การเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ ไ ด้
ดาเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่องค์การ อย่างยิ่ง ผูอ้ านวยการมีอานาจยกเลิ กการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
6. การทาสั ญญา
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญากับองค์การ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่สอบราคาได้ให้องค์การ
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้องค์การ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรื อก่อนหน้า
นี้ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค)
(3) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารที่มีอายุการค้ าประกันไม่น้อยกว่า 120 วันตามแบบ
หนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(4) หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุน
หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิ จ
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริ ษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันสั ญญานี้ จะคื นให้โดยไม่มีดอกเบี้ ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูช้ นะการ
สอบราคาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
7. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้ อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ซ้ื อ
8. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุขอ้
1.3 และให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
9. การบอกเลิกสั ญญา

9.1 เมื่ อครบกาหนดส่ งมอบตามสัญญาแล้ว ถ้าผูช้ นะการสอบราคาไม่ส่งมอบสิ่ งของ
ให้แก่ องค์การภายในกาหนดเวลา หรื อส่ งมอบไม่ ตรงตามสั ญญา หรื อมี คุณ สมบัติไม่ ถูกต้องตามสัญญา
องค์การมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาทั้งหมด หรื อแต่บางส่ วนก็ได้
9.2 ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใช้สิทธิ บอกเลิ กสัญญา ถ้าองค์การ เห็นว่าผูช้ นะการ
สอบราคาไม่อาจปฏิ บตั ิตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิท ธิ บอกเลิ กสัญญา และริ บหลักประกันหรื อ
เรี ยกร้ องจากธนาคารผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันให้ชดใช้ราคาที่ เพิ่มขึ้น ในกรณี ที่ตอ้ งดาเนิ นการจัดซื้ อใหม่
นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย
/10.ข้อสงวน....
-710. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งองค์การ ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางองค์การกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การจะพิจารณาผูท้ ี่เสนอราคาลาดับรองต่อไป และ จะงดการ
ติดต่อกับผูท้ ี่ละทิ้งงานไม่มาจัดทาสัญญา แต่องค์การสงวนสิ ทธิ ที่จะดาเนิ นการเป็ นอย่างอื่น ก็ได้ และอาจ
พิ จารณาเรี ยกร้ องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่ น ๆ (ถ้ามี ) รวมทั้งจะพิ จารณาให้เป็ นผูท้ ิ้ งงานตามระเบี ยบของทาง
องค์การ
กรณี ทางองค์การมีความจาเป็ นไม่อาจลงนามในสัญญาตามกาหนดเวลาดังกล่าว ผูช้ นะการ
สอบราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้งและจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ ทั้งสิ้ น
10.2 องค์ก ารสงวนสิ ท ธิ การคื นหลัก ประกัน หากผูเ้ สนอราคาหรื อผูค้ ่ าประกัน หรื อ
คู่สัญญาไม่ยืนคาขอหลักประกันคืนภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่องค์การได้พิจารณาเบื้องต้นเรี ยบร้อย หรื อได้ทา
สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อได้พน้ จากข้อผูพ้ นั แล้ว ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคา หรื อผูค้ ่ าประกัน หรื อคู่สัญญาสละ
สิ ทธิ ในหลักประกัน และแสดงเจตนาให้หลักประกันดังกล่าวแก่องค์การ
10.3 องค์การสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาและ
เอกสารอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่ทางองค์การ
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

บทนิยาม
"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
ที่เข้าเสนอราคาในการสอบราคาขององค์การ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในการสอบราคาขององค์การในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริ หาร โดยผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อของนิ ติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจ
หรื อสามารถใช้อานาจในการบริ หารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรื อ
หลายราย ที่เสนอราคาให้แก่องค์การในการสอบราคาครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน
ไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชน จากัด
เป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัด
หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เสนอราคาให้แก่องค์การในการสอบราคาครั้งนี้
คาว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ " ให้หมายความว่า ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
ในกิจการนั้น หรื อในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับ
กิจการบางประเภทหรื อบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (1) และ (2) โดยผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วน
ผูจ้ ดั การกรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อ
ของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วน จากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ในบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ ในการ
สอบราคาครั้งนี้ หรื อในนัยกลับกัน

การดารงตาแหน่ง การเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเข้าถือหุ น้ ดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรื อ (3) ให้ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่งการเป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อการถือ
หุ น้ ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณี บุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน หรื อผูถ้ ือหุ น้ โดยที่ตนเองเป็ นผูใ้ ช้อานาจในการบริ หารที่แท้จริ ง หรื อเป็ นหุ ้นส่ วน
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ที่แท้จริ งของห้างหุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่องค์การในการสอบราคา
คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานนั้นมีความสัมพันธ์กนั ตาม (1) (2) หรื อ (3) แล้วแต่กรณี
/การขัดขวาง....

-2“การขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่างเป็ นธรรม" หมายความว่า การที่ผเู ้ สนอราคา
รายหนึ่งหรื อหลายรายกระทาการอย่างใด ๆ อันเป็ นการขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ดโอกาส
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการเสนอราคาต่อองค์การ ไม่วา่ จะกระทาโดยการสมยอมกัน
หรื อโดยการให้ ขอให้หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
หรื อใช้กาลังประทุษร้าย หรื อข่มขู่วา่ จะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อกระทา
การใดโดยทุจริ ต ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคาด้วยกัน หรื อ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผเู ้ สนอราคารายหนึ่งรายใดเป็ นผูม้ ีสิทธิ ทาสัญญากับองค์การ หรื อเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบองค์การ โดยมิใช่เป็ นไปในทางประกอบ
ธุ รกิจปกติ
...................……………………………

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
1. ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน....………แผ่น
บัญชีรายชื่ อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน..……….แผ่น
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน...……..แผ่น
หนังสื อบริ คณห์สนธิ จานวน.....…….แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน..………แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ จานวน...……..แผ่น
2. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาไม่เป็ นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั จานวน...……….แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน จานวน...………แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน จานวน...……แผ่น
3. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า จานวน.....………แผ่น
(ก) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน...……..แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสื อเดินทาง จานวน.....…….แผ่น

(ข) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นนิ ติบุคคล
- ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน...…………แผ่น
บัญชีรายชื่ อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน..…………แผ่น
- บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน...………แผ่น
/หนังสื อบริ คณห์สนธิ …..

-2หนังสื อบริ คณห์สนธิ จานวน...………แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน....…….แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ จานวน....……….แผ่น
4. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จานวน....………แผ่น
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ …...............………………….ผูเ้ สนอราคา
(…............…………………..…)

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
1. แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจานวน....……....แผ่น
2. หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน.………...แผ่น
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจ จานวน...……….แผ่น
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ จานวน......…….แผ่น
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ....................…………………. ผูเ้ สนอราคา
(..................………...………….)

