
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เลขที ่  001/2560  

เร่ือง  จัดซ้ือ Software Antivirus จ านวน 600 License พร้อมติดตั้ง 
โดยวธีิประกวดราคา 

                                                             …............………………………….. 
 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจดัซ้ือ Software Antivirus จ านวน 
600  License  พร้อมติดตั้ง   
 หลกัประกันซองวงเงิน  26,000.-บาท   (สองหมื่นหกพนับาทถ้วน)    
                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
 1.  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประกวดราคาซ้ือ ดงักล่าว     
 2.  ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
หรือผูท่ี้ถูกองคก์ารบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายสุัญญา 
     3.  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาให้แก่องคก์ารขนส่ง 
มวลชนกรุงเทพ ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา 
อยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาคร้ังน้ี 
            4.  ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล 
ของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                 5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั   
                 6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัองคก์ารตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 (e-GP)  ของ กรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  
              7.  คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้                                  
            ก าหนดยืน่ซองประกวดราคาในวนัท่ี    8   กุมภาพนัธ์     2560     ระหว่างเวลา   09.30 น.  
ถึงเวลา 10.30 น.  ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา  และท าการเปิดซองในวนัเดียวกนัหลงัจากรับ
ซองประกวดราคาเรียบร้อยแลว้ ณ ห้องประชุมองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนวฒันธรรม 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

/ผูส้นใจ.... 
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           ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารขอ้ก าหนดในการประกวดราคาชุดละ  300.-บาท  (สามร้อยบาทถว้น) 
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   ไดท่ี้ กลุ่มงานจดัซ้ือ ส านกับริการและจดัซ้ือ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2  อาคาร
เลขท่ี 131 ถนนวฒันธรรม เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วนัที ่    18  มกราคม   2560                                           
ถึงวนัที ่     27   มกราคม   2560               ในวนัเวลาท าการ ระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.  โทรศัพท์ 
0 2246 0974   โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอซ้ือเอกสารประกวดราคาได้ที ่  www.bmta.co.th  หรือ 
www.gprocurement.go.th  หากมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดท่ี้ กลุ่มงานจดัซ้ือ ชั้น 2 ส านกับริการและจดัซ้ือ 
ฝ่ายบริหาร 
                  
                                                                 ประกาศ ณ วนัท่ี          5   มกราคม  2560                             
                                                         ลงช่ือ                           ยกุต ์ จารุภูมิ 
                                                                      
                                                                                       (นายยกุต ์ จารุภูมิ)       
                                                                รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบติัการแทน 
                                                                 ผูอ้  านวยการองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ      
 
 
ส านกับริการและจดัซ้ือ 
กลุ่มงานจดัซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 

ในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
1. ช่ือโครงการ ขอจดัซ้ือ Software Antivirus จ านวน 600 License พร้อมติดตั้ง 
หน่วยงานเจา้ของโครงการ ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร เป็นเงิน 507,180.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. วนัก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง) วนัท่ี  27  ธนัวาคม 2559 
     เป็นเงิน   507,180.-บาท   (หา้แสนเจด็พนัหน่ึงร้อยแปดสิบบาทถว้น)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4. การจดัซ้ือ Software Antivirus จ านวน 600 License  พร้อมติดตั้ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั Software Antivirus 
 

จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม Vat7% ราคาสุทธิ 

    1 Sophos Endpoint Protection Advanced   600     790.00      474,000.-    33,180.-      507,180.- 

ระยะเวลาการจดัซ้ือ   Software Antivirus จ  านวน 600 License พร้อมติดตั้ง   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1   มีนาคม  2560   ถึงวนัท่ี    
28   กุมภาพนัธ์   2561 

5.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอา้งอิง) จึงสืบราคาในทอ้งตลาดได ้3 บริษทั 
     ตามเอกสารแนบ คือ 
      5.1 บริษทั พีเจ  อินเตอร์เทค  จ  ากดั 
      5.2 บริษทั สตรีม.ไอ.ที คอนซลัต้ิง จ  ากดั 
      5.3 บริษทั ทีโออาร์ คอมพิวต้ิง จ  ากดั 
6. รายช่ือเจา้หนา้ท่ีผูก้  าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 
     6.1 นายเจษฎา  ชาภู่พวง                   หวัหนา้กลุ่มงานปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
     6.2 นายด าริ โพธ์ิประสิทธิ                เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     6.3 นายปิยะสิทธ์ิ  พลูสุข                  เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

เอกสารประกวดราคา เลขที ่   001/2560 
จัดซ้ือ Software Antivirus จ านวน 600 License พร้อมติดตั้ง 

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
                 ลงวนัที่      5      มกราคม    2560                                   

  .................………………… 
  องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่  "องคก์าร"  มีความประสงคจ์ะจดัซ้ือ  

Software Antivirus  จ านวน 600  License  พร้อมติดตั้ง   
ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาฉบบัน้ี โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด 

ดงัต่อไปน้ี                                                              
            1.  รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
                          1.1  รายละเอียดเง่ือนไขของขอ้ก าหนดการจดัซ้ือ               
                                1.2  แบบใบเสนอราคา 
                                1.3  แบบสัญญาซ้ือขาย                   
                                1.4  แบบหนงัสือค ้าประกนั 
                                      (1) หลกัประกนัซอง 
                                      (2) หลกัประกนัสัญญา 
                                1.5  บทนิยาม 
                                      (1)  ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                      (2)  การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                  1.6  แบบบญัชีเอกสาร 
                                      (1)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
                                      (2)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 
 

             2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประกวดราคาซ้ือ 

      2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและได้
แจง้เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ หรือผูท่ี้ถูกองคก์ารบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายสุัญญา 

/2.3 ผูเ้สนอราคา...... 
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               2.3 ผูเ้สนอราคาไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคา 
ให้แก่องคก์าร ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง
เป็นธรรมในการประกวดราคาคร้ังน้ี      
                 2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทยเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                               2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
                              2.6 บุคคลหรือนิ ติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

   2.7 คู่สัญญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่
เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้    

     2.8   ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผูผ้ลิต หรือเป็นบริษัทท่ีได้รับหนังสือแต่งตั้ งให้เป็นตวัแทน
จ าหน่ายท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายจากบริษทัผูผ้ลิต หรือบริษทัสาขาของผูผ้ลิตในประเทศไทย โดยมีเอกสารรับรอง
การแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายจากบริษทัผูผ้ลิต หรือบริษทัสาขาในประเทศไทย โดยเอกสารรับรองฯดงักล่าวนั้น
ตอ้งมีอายุไม่เกิน 30 วนั นบัถดัจากวนัท่ีออกหนงัสือจนถึงวนัเสนอราคาโดยตอ้งแนบมาพร้อมเอกสารขอ้เสนอ
การประกวดราคา 
                    2.9 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูท่ี้มีรายช่ือเป็นผูซ้ื้อเอกสารการประกวดราคาคร้ังน้ีจากองคก์าร  
  
  3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
                           ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน คือ 
 

3.1 ส่วนที ่1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี  
      (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล  

   (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                           (ข)   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                          (2)   ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่ส าเนา 
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง   
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                     (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดา ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ี
ระบุไวใ้น (1)  

     (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     (5)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ้ 

1.6 (1) 
 3.2  ส่วนที ่2 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

    (1)  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจ
ใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน 

     (2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ 
    (3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ 
    (4)  หลกัประกนัซอง ตามขอ้ 5 
    (5)  เอกสารตามขอ้ 2.6,2.8 

                     (6)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้1.6 (2)     
             

 4. การเสนอราคา  
                            4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไม่
มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตก เติม 
แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวทุ้กแห่ง 
                             4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี 
ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็น
ส าคญั โดยคิดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง 
เป็นภาระของผูเ้สนอราคา  

  ราคาท่ีเสนอมาตอ้งชดัเจนและครบถว้น โดยจะพิจารณาราคาจากผูเ้สนอราคาต ่าสุด ผูเ้สนอ
ราคาไม่มีสิทธิขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาท่ีเสนอไม่วา่กรณีใด ๆ                                                            
     ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั (หน่ึงร้อยยีสิ่บวนั) นบัถดัจาก
วนัยื่นซองประกวดราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผูเ้สนอตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว ้และจะถอนการ
เสนอราคามิได ้  
                                4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งก าหนดส่งมอบพสัดุตามเอกสารหมายเลข 1 
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       4.4  ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งศึกษาเอกสารทุกฉบบัให้เป็นท่ีเขา้ใจโดย
แจง้ชดั และไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ินผูเ้สนอราคาจะยกข้ึนเป็นขอ้อา้ง โดยอาศยัเหตุผลจากการท่ีละเลยไม่ท าความ
เขา้ใจในขอ้ความดงักล่าว หรือละเลยไม่ปฏิบติัตามขอ้ความนั้น หรือโดยอา้งความส าคญัผิดในความหมายของ
ขอ้ความในเอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาทุกฉบบันั้นไม่ได ้
        4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองประกวดราคาปิดผนึกซองใหเ้รียบร้อย จ่าหนา้ซองถึง
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่  "ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา
เลขที ่  001/2560"  ยืน่ต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาในวนัท่ี     8  กุมภาพนัธ์  2560                                      
ระหว่างเวลา  09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น.  ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุม
องค์การ 
        เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองประกวดราคาแลว้ จะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด 
        คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของ 
ผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้ 1.5 (1) 
ณ วนัประกาศประกวดราคาหรือไม่ และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิด 
ซองประกวดราคา 
       หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิด
ซองใบเสนอราคาวา่ มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.5 (2) 
คณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตดัรายช่ือผูเ้สนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิให้รับการคดัเลือกและ
องคก์ารจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคา
รายนั้นเป็นผูท่ี้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมให้มีการกระท า
ดงักล่าว 
                            ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อผูอ้  านวยการภายใน 3 วนันับแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูอ้  านวยการให้ถือเป็น
ท่ีสุด 
        คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมี
สิท ธิ ได้ รับการคัด เลือกดังก ล่ าวข้างต้น  ณ  ห้ องประ ชุมองค์ก าร  ในวันที่    8   กุมภ าพั น ธ์   2560                                              
ตั้งแต่เวลา  11.00 น. เป็นตน้ไป 
        การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เวน้แต่ผูอ้  านวยการ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่ง 
และในกรณีท่ีผูอ้  านวยการพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางองคก์ารอย่างยิ่ง ให้ ผูอ้  านวยการ มีอ านาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
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   5. หลกัประกันซอง 
        ผู ้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีจ านวน    26,000.-บาท   (สองหมื่นหกพนับาทถ้วน)  
        5.1  เงินสด                                              
       5.2  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่องคก์าร ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ียื่นซองประกวดราคาหรือ
ก่อนหนา้นั้นไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการ 
        5.3  หนังสือค ้ าประกันของธนาคารท่ีมีอายุการค ้ าประกนัไม่น้อยกว่า 120 วนั  ตามแบบ
หนงัสือค ้าประกนัดงัระบุไวใ้นขอ้ 1.4 (1) 
        5.4  หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทัเงินทุนหรือ
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย ์และประกอบธุรกิจค ้าประกนั
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนให้ส่วน
ราชการต่างๆ ทราบ ไดอ้นุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (1) 

     5.5  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
               หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี องคก์ารจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผูค้  ้าประกนัภายใน 15 วนั 
นบัถดัจากวนัท่ีไดพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาต ่าสุด 
ไม่เกิน 3 ราย จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลงหรือเม่ือผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้     
              การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่กรณีใดๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย                       
 

  6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา                     
       6.1  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 4 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 5 แลว้คณะกรรมการฯ จะไม่
รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ ทั้ งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์ารเท่านั้น 
             6.2   ในการประกวดราคาคร้ังน้ี องค์การได้ก าหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาดงัน้ี 
    6.2.1  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณารายละเอียดคุณลกัษณะ
เง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารหมายเลข 1 
   6.2.2  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาราคาจากผูเ้สนอราคาต ่าสุด  
       6.3   องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู ้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนัในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
               (1)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือทั้งหมด 
ในใบเสนอราคา 
               (2)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
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               (3)   ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิได้ลง
ลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้  
                                    
        6.4  ในการตดัสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาหรือองคก์ารมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจง ขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูเ้สนอราคาได ้องค์การมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกตอ้ง 
        6.5  องค์การทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้หรืออาจพิจารณาวา่จา้งรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณา
วา่จา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ขององคก์ารเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสินขององคก์าร
เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ มิได ้รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นเป็นผูทิ้้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่ การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นตน้  

     6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผูเ้สนอราคาท่ีมี
สิทธิได้รับการคดัเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ 4.5 เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู ้
เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศประกวดราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5 องคก์ารมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว
ออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 4.5 และองคก์ารจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
        ในกรณีน้ีหากผู ้อ  านวยการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่องค์การอย่างยิ่ง ผูอ้  านวยการมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดงักล่าวได ้
   7. การท าสัญญาซ้ือขาย  
        ผูช้นะการประกวดราคาจะตอ้งท าสัญญากบัองคก์ารภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาทั้ งหมดท่ีประกวดราคาได้ ให้
องคก์ารยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามขอ้ 5  
       หลกัประกนัสัญญาน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการ 
ประกวดราคา พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาแลว้ 
 

  8. อตัราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย ใหคิ้ดในร้อยละ  0.20 ของราคาซ้ือทั้งหมด 
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  9. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
       ผูช้นะการประกวดราคา ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาซ้ือขาย ตามแบบดงั
ระบุในขอ้ 1.3 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ยกวา่   1    ปี นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม
ภายใน  24  ชัว่โมง นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

 

10. การบอกเลกิสัญญา 
            ในระหวา่งท่ีองค์การยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา ถา้องคก์ารเห็นวา่ผูช้นะการประกวด
ราคาไม่อาจปฏิบติัตามสัญญาต่อไปได ้องคก์ารจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลกัประกนัหรือเรียกร้องจาก
ธนาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัให้ชดใชร้าคาท่ีเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีตอ้งด าเนินการวา่จา้งนอกเหนือจากการปรับ
จนถึงวนับอกเลิกสัญญาไดด้ว้ย 
        ในการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน องค์การสงวนสิทธิในการบอกเลิก
สัญญาหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ีตามท่ีองคก์ารเห็นสมควร 
 

  11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ  
             11.1  ผูเ้สนอราคาซ่ึงองคก์ารไดค้ดัเลือกไวแ้ลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลา 
ท่ีทางองค์การก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 องค์การจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนั
ซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูทิ้้งงานตาม
ระเบียบขององคก์าร 
         กรณีทางองค์การมีความจ าเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามก าหนดเวลาดงักล่าว ผูช้นะการ
ประกวดราคายนิยอมเล่ือนเวลาทุกคร้ังและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน 

      11.2  องค์การสงวนสิทธ์ิการคืนหลักประกัน หากผูเ้สนอราคาหรือผู ้ค  ้ าประกัน หรือ
คู่สัญญาไม่ยื่นค าขอหลกัประกนัคืน ภายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีองคก์ารไดพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อย หรือไดท้  า
สัญญาหรือขอ้ตกลง หรือไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ ให้ถือวา่ผูเ้สนอราคาหรือผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญาสละสิทธิใน
หลกัประกนัและแสดงเจตนาใหห้ลกัประกนัดงักล่าวแก่องคก์าร 
        11.3  องค์การสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาและ
เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่ทางองคก์าร        
                                                  

                                                                                               องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 


