ประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เลขที่ 001/2560
เรื่อง จัดซื้อ Software Antivirus จานวน 600 License พร้ อมติดตั้ง
โดยวิธีประกวดราคา
…............…………………………..
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้ อ Software Antivirus จานวน
600 License พร้อมติดตั้ง
หลักประกันซองวงเงิน 26,000.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้ วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุ ที่ประกวดราคาซื้ อ ดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคล หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิง้ งานตามระเบียบของทางราชการ
หรื อผูท้ ี่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
3. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กาหนดยืน่ ซองประกวดราคาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น.
ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิ กาของสานักงานรับซองประกวดราคา และทาการเปิ ดซองในวันเดียวกันหลังจากรับ
ซองประกวดราคาเรี ยบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุ มองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
/ผูส้ นใจ....

-2ผูส้ นใจติดต่อขอซื้ อเอกสารข้อกาหนดในการประกวดราคาชุ ดละ 300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ สานักบริ การและจัดซื้ อ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ชั้น 2 อาคาร
เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ วนั ที่ 18 มกราคม 2560
ถึงวันที่ 27 มกราคม 2560
ในวันเวลาทาการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพท์
0 2246 0974 โดยดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ ที่ www.bmta.co.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ ชั้น 2 สานักบริ การและจัดซื้ อ
ฝ่ ายบริ หาร
ประกาศ ณ วันที่
5 มกราคม 2560
ลงชื่อ
ยุกต์ จารุ ภูมิ
(นายยุกต์ จารุ ภูมิ)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร ปฏิบตั ิการแทน
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

สานักบริ การและจัดซื้ อ
กลุ่มงานจัดซื้ อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้ อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ขอจัดซื้ อ Software Antivirus จานวน 600 License พร้อมติดตั้ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็ นเงิน 507,180.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิม่
3. วันกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 27 ธันวาคม 2559
เป็ นเงิน 507,180.-บาท (ห้าแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิ บบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. การจัดซื้ อ Software Antivirus จานวน 600 License พร้อมติดตั้ง มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
1

Software Antivirus
Sophos Endpoint Protection Advanced

จานวน

ราคา/หน่วย

ราคารวม

Vat7%

ราคาสุทธิ

600

790.00

474,000.-

33,180.-

507,180.-

ระยะเวลาการจัดซื้ อ Software Antivirus จานวน 600 License พร้อมติดตั้ง เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จึงสื บราคาในท้องตลาดได้ 3 บริ ษทั
ตามเอกสารแนบ คือ
5.1 บริ ษทั พีเจ อินเตอร์เทค จากัด
5.2 บริ ษทั สตรี ม.ไอ.ที คอนซัลติ้ง จากัด
5.3 บริ ษทั ทีโออาร์ คอมพิวติ้ง จากัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู ้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 นายเจษฎา ชาภู่พวง
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
6.2 นายดาริ โพธิ์ ประสิ ทธิ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3 นายปิ ยะสิ ทธิ์ พูลสุ ข
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกวดราคา เลขที่ 001/2560
จัดซื้อ Software Antivirus จานวน 600 License พร้ อมติดตั้ง
ตามประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
ลงวันที่ 5 มกราคม 2560
.................…………………
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะจัดซื้ อ
Software Antivirus จานวน 600 License พร้อมติดตั้ง
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
1. รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดเงื่อนไขของข้อกาหนดการจัดซื้ อ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้ อขาย
1.4 แบบหนังสื อค้ าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) 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 ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้ อ
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ หรื อผูท้ ี่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
/2.3 ผูเ้ สนอราคา......

-22.3 ผูเ้ สนอราคาไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่องค์การ ณ วันประกาศประกวดราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุ ค คลหรื อนิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ นคู่ สั ญ ญากั บ องค์ ก ารต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
2.8 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูผ้ ลิ ต หรื อ เป็ นบริ ษ ัท ที่ ไ ด้รับ หนัง สื อแต่ งตั้ง ให้ เป็ นตัวแทน
จาหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อบริ ษทั สาขาของผูผ้ ลิตในประเทศไทย โดยมีเอกสารรับรอง
การแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ ายจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อบริ ษทั สาขาในประเทศไทย โดยเอกสารรับรองฯดังกล่าวนั้น
ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันที่ออกหนังสื อจนถึงวันเสนอราคาโดยต้องแนบมาพร้อมเอกสารข้อเสนอ
การประกวดราคา
2.9 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่มีรายชื่อเป็ นผูซ้ ้ื อเอกสารการประกวดราคาครั้งนี้ จากองค์การ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้ อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ นอก
ซองใบเสนอราคาเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิ ติบุคคล บัญชี รายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่ แสดงถึ งการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

-3(3) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่ วมค้า ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ ผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุ คคล
ธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ
1.6 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(5) เอกสารตามข้อ 2.6,2.8
(6) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่
มี เงื่ อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมื อชื่ อของผูเ้ สนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพี ยงราคาเดี ยวโดยเสนอ
ราคารวม และหรื อราคาต่อหน่ วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ น
สาคัญ โดยคิ ดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
เป็ นภาระของผูเ้ สนอราคา
ราคาที่เสนอมาต้องชัดเจนและครบถ้วน โดยจะพิจารณาราคาจากผูเ้ สนอราคาต่าสุ ด ผูเ้ สนอ
ราคาไม่มีสิทธิ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาที่เสนอไม่วา่ กรณี ใด ๆ
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน) นับถัดจาก
วันยื่นซองประกวดราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกาหนดส่ งมอบพัสดุตามเอกสารหมายเลข 1

-44.4 ก่ อนยื่นซองประกวดราคา ผูเ้ สนอราคาต้องศึ กษาเอกสารทุกฉบับให้เป็ นที่ เข้าใจโดย
แจ้งชัด และไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ นผูเ้ สนอราคาจะยกขึ้นเป็ นข้ออ้าง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่ทาความ
เข้าใจในข้อความดังกล่าว หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิตามข้อความนั้น หรื อโดยอ้างความสาคัญผิดในความหมายของ
ข้อความในเอกสารประกวดราคา และ/หรื อเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาทุกฉบับนั้นไม่ได้
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคาปิ ดผนึกซองให้เรี ยบร้อย จ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา
เลขที่ 001/2560" ยืน่ ต่อคณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิ กาของสานักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้ องประชุ ม
องค์ การ
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองประกวดราคาแล้ว จะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาหรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ด
ซองประกวดราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่ อนหรื อในขณะที่ มีการเปิ ด
ซองใบเสนอราคาว่า มีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.5 (2)
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผูเ้ สนอ
ราคารายนั้น ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่ อ ผูเ้ สนอราคาที่ มี สิ ท ธิ ใ ห้รับ การคัด เลื อกและ
องค์การจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคา
รายนั้นเป็ นผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทา
ดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ ถู ก ตัด รายชื่ อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์ คาสั่งดังกล่าวต่อผูอ้ านวยการภายใน 3 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูอ้ านวยการให้ถือเป็ น
ที่สุด
คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มี
สิ ทธิ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ณ ห้ อ งประชุ มองค์ ก าร ในวั น ที่ 8 กุ ม ภ าพั นธ์ 2560
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็ นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็ นเหตุ ให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ผอู ้ านวยการ พิจารณาเห็ นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่ง
และในกรณี ที่ผูอ้ านวยการพิจารณาเห็ นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็ นว่าการยกเลิ กการเปิ ดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดาเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่ง ให้ ผูอ้ านวยการ มีอานาจยกเลิ กการ
เปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

-55. หลักประกันซอง
ผู ้เสนอราคาต้ อ งวางหลั ก ประกั น ซองพร้ อ มกั บ การยื่ น ซองประกวดราคา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้จานวน 26,000.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้ วน)
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่องค์การ ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรื อ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารที่ มีอายุการค้ าประกันไม่ น้อยกว่า 120 วัน ตามแบบ
หนังสื อค้ าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (1)
5.4 หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุนหรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริ ษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆ ทราบ ได้อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การจะคืนให้ผเู ้ สนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู ้ สนอราคารายที่คดั เลือกไว้ซ่ ึ งเสนอราคาต่าสุ ด
ไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลงหรื อเมื่อผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่วา่ กรณี ใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
6.1 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 4 หรื อยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 5 แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่
รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจาก
เงื่ อ นไขของเอกสารประกวดราคาในส่ ว นที่ มิ ใ ช่ ส าระส าคัญ ทั้ง นี้ เฉพาะในกรณี ที่ พิ จารณาเห็ น ว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์การเท่านั้น
6.2 ในการประกวดราคาครั้ งนี้ องค์การได้ก าหนดวิธีก าร ขั้นตอน และหลัก เกณฑ์ก าร
พิจารณาดังนี้
6.2.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ
เงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1
6.2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาราคาจากผูเ้ สนอราคาต่าสุ ด
6.3 องค์ ก ารสงวนสิ ท ธิ ไม่ พิ จารณาราคาของผู ้เสนอราคา โดยไม่ มี การผ่ อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรื อทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น

-6(3) ราคาที่ เสนอมี ก ารขูด ลบ ตก เติ ม แก้ไ ข เปลี่ ย นแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิ ไ ด้ล ง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
6.4 ในการตัดสิ นการประกวดราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาหรื อองค์การมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้ แจง ข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะหรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผูเ้ สนอราคาได้ องค์การมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรื อไม่ถูกต้อง
6.5 องค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่ าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ หรื ออาจพิจารณาว่าจ้างรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณา
ว่าจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การ
เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลื อกหรื อไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
6.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองประกวดราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มี
สิ ทธิ ได้รับการคัดเลื อกตามที่ได้ประกาศรายชื่ อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็ นผูเ้ สนอราคาที่ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การมีอานาจที่จะตัดรายชื่ อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และองค์การจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิง้ งาน
ในกรณี น้ ี หากผู ้อ านวยการพิ จ ารณาเห็ น ว่า การยกเลิ ก การเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ ไ ด้
ดาเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แ ก่องค์การอย่างยิ่ง ผูอ้ านวยการมีอานาจยกเลิ กการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
7. การทาสั ญญาซื้อขาย
ผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องทาสัญญากับองค์การภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลัก ประกันสั ญ ญาเป็ นจานวนเงิ น เท่ ากับ ร้ อยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่ ประกวดราคาได้ ให้
องค์การยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 5
หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการ
ประกวดราคา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
8. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้ อขาย ให้คิดในร้อยละ 0.20 ของราคาซื้ อทั้งหมด

-79. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคา ซึ่ งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาซื้ อขาย ตามแบบดัง
ระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ซ้ื อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผซู ้ ้ื อรับมอบ โดยผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน 24 ชัว่ โมง นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
10. การบอกเลิกสั ญญา
ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใช้สิทธิ บอกเลิ กสัญญา ถ้าองค์การเห็ นว่าผูช้ นะการประกวด
ราคาไม่อาจปฏิบตั ิตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา และริ บหลักประกันหรื อเรี ยกร้องจาก
ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณี ที่ตอ้ งดาเนิ นการว่าจ้างนอกเหนื อจากการปรับ
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ดว้ ย
ในการบอกเลิ กสั ญญาไม่ว่าทั้งหมดหรื อแต่ บางส่ วน องค์การสงวนสิ ท ธิ ในการบอกเลิ ก
สัญญาหรื อไม่ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่องค์การเห็นสมควร
11. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
11.1 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งองค์การได้คดั เลือกไว้แล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางองค์การกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การจะริ บหลักประกันซองหรื อเรี ยกจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน
ซองทันที และอาจพิ จารณาเรี ยกร้ องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี )รวมทั้งจะพิ จารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ระเบียบขององค์การ
กรณี ทางองค์การมีความจาเป็ นไม่อาจลงนามในสัญญาตามกาหนดเวลาดังกล่าว ผูช้ นะการ
ประกวดราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้งและจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ ทั้งสิ้ น
11.2 องค์ก ารสงวนสิ ท ธิ์ การคื น หลัก ประกัน หากผูเ้ สนอราคาหรื อ ผู ้ค้ า ประกัน หรื อ
คู่สัญญาไม่ยื่นคาขอหลักประกันคืน ภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่องค์การได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้อย หรื อได้ทา
สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกัน หรื อคู่สัญญาสละสิ ทธิ ใน
หลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันดังกล่าวแก่องค์การ
11.3 องค์การสงวนสิ ทธิ ที่ จะแก้ไข เพิ่ มเติ มเงื่ อนไขหรื อข้อก าหนดในแบบสั ญ ญาและ
เอกสารอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่ทางองค์การ
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

