ประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เลขที่ 017/2560
เรื่อง การว่าจ้ างพนักงานทาความสะอาด
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่สวนสยาม
เขตการเดินรถที่ 2
โดยวิธีประกวดราคา
...........…………………….
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างพนักงานทาความสะอาด
กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2 อู่สวนสยาม จานวน 3 อัตรา และกลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 3 อู่สวนสยาม
จานวน 2 อัตรา เขตการเดินรถที่ 2 รวม 5 อัตรา
หลักประกันซองวงเงิน 27,000.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้ วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1. ต้องเป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับการรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้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 อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับองค์การ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้

-2กาหนดยืน่ ซองประกวดราคาในวันที่ 7 สิ งหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น.
ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิ กาของสานักงานรับซองประกวดราคา และทาการเปิ ดซองในวันเดียวกันหลังจากรับ
ซองประกวดราคาเรี ยบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้ อเอกสารข้อกาหนดในการประกวดราคาชุดละ 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 12 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 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 สานักบริ การและจัดซื้ อ
ฝ่ ายบริ หาร
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ลงชื่อ
พนิดา ทองสุ ข
(นางพนิดา ทองสุ ข)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร ปฏิบตั ิการแทน
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

สานักบริ การและจัดซื้ อ
กลุ่มงานจัดซื้ อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้ อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ว่าจ้างพนักงานทาความสะอาด กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2 และ 3 อู่สวนสยาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เขตการเดินรถที่ 2 องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี งบประมาณ 2561 เป็ นเงิน 549,953.25 บาท
3. วันที่ครบกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16 มิถุนายน 2560
เป็ นเงิน 9,523.- บาท/คน/เดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ใช้ราคาที่เคยว่าจ้างครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา 1 ปี ตามสัญญาเลขที่ จ.129/2559 ลงวันที่
25 ตุลาคม 2559 และสัญญาเลขที่ จ.130/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู ้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางนุชวิรินทร์ พิสุทธิ์ ปกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป
5.2 นางอุทยั วรรณ ปาจิตร
หัวหน้างานบริ การ
5.3 นางสาวพรทิพย์ บุญศาสตร์
พนักงานธุรการ 4 งานบริ การ

เอกสารประกวดราคา เลขที่
/2560
การว่าจ้ างพนักงานทาความสะอาด
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่สวนสยาม
เขตการเดินรถที่ 2
ตามประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
ลงวันที่
.................…………………
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะว่าจ้างพนักงาน
ทาความสะอาดกลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2 อู่สวนสยาม จานวน 3 อัตรา และกลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 3
อู่สวนสยาม จานวน 2 อัตรา เขตการเดินรถที่ 2 รวม 5 อัตรา
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
1. รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดเงื่อนไขของข้อกาหนดการว่าจ้างเหมาทาความสะอาด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาว่าจ้างเหมาทาความสะอาด
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

-22. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับการรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรื อผูท้ ี่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
2.3 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 งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
2.8 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่มีรายชื่อเป็ นผูซ้ ้ื อเอกสารการประกวดราคาครั้งนี้จากองค์การ
ขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
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 อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

-3(2) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญา
ของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคล
ธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ
1.6 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นดาเนินการแทน
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(5) เอกสารตามข้อ 2.6
(6) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน
จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดย
คิดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง เป็ นภาระของ
ผูเ้ สนอราคา

-4ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน) นับแต่วนั เปิ ด
ซองใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
4.3 ก่อนยืน่ ซองประกวดราคา ผูเ้ สนอราคาต้องศึกษาเอกสารทุกฉบับให้เป็ นที่เข้าใจโดยแจ้งชัด
และไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ นผูเ้ สนอราคาจะยกขึ้นเป็ นข้ออ้าง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่ทาความเข้าใจใน
ข้อความดังกล่าว หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิตามข้อความนั้น หรื อโดยอ้างความสาคัญผิดในความหมายของข้อความ
ในเอกสารประกวดราคา และ/หรื อเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาทุกฉบับนั้นไม่ได้
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองประกวดราคาปิ ดผนึกซองให้เรี ยบร้อย จ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา
เลขที่
/2560 " ยืน่ ต่อคณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาในวันที่
2560
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิ กาของสานักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้ องประชุ มองค์ การ
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองประกวดราคาแล้ว จะไม่รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอ
ราคาแต่ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาหรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองประกวดราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.5 (2) คณะ
กรรมการฯ เชื่ อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ให้รับการคัดเลือกและองค์การจะ
พิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้น
เป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผูอ้ านวยการภายใน 3 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูอ้ านวยการให้ถือเป็ น
ที่สุด

-5คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมองค์การ ในวันที่
2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผอู ้ านวยการ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิง่ และใน
กรณี ที่ผอู้ านวยการพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดาเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิง่ ให้ ผูอ้ านวยการ มีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักประกันซอง
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ ซองประกวดราคา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน 27,000.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้ วน)
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่องค์การ ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยนื่ ซองประกวดราคาหรื อก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารที่มีอายุการค้ าประกันไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน ตามแบบหนังสื อ
ค้ าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (1)
5.4 หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุนหรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริ ษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วน
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

-66. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
6.1 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืน่ ซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์การเท่านั้น
6.2 ในการประกวดราคาครั้งนี้ องค์การได้กาหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้
6.2.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ
เงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1
6.2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาราคาจากผูเ้ สนอราคา
ต่าสุ ด
6.3 องค์การสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่กรอกชื่อนิ ติบุคคล หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรื อทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
6.4 ในการตัดสิ นการประกวดราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาหรื อองค์การมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะหรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผูเ้ สนอราคาได้ องค์การมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรื อไม่ถูกต้อง
6.5 องค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ หรื ออาจพิจารณาว่าจ้างรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณา
ว่าจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การ
เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อได้วา่ การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น

-76.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองประกวดราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.4 เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.4 และองค์การจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ีหากผูอ้ านวยการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่องค์การอย่างยิง่ ผูอ้ านวยการมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
7. การทาสั ญญา
ผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องทาสัญญากับองค์การภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่ประกวดราคาได้ ให้องค์การ
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 5
หลักประกันสัญญานี้ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการ
ประกวดราคา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
8. การบอกเลิกสั ญญา
ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การเห็นว่าผูช้ นะการประกวดราคา
ไม่อาจปฏิบตั ิตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา และริ บหลักประกันหรื อเรี ยกร้องจาก
ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันให้ชดใช้ราคาที่เพิม่ ขึ้น ในกรณี ที่ตอ้ งดาเนินการว่าจ้างนอกเหนือจากการปรับ
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ดว้ ย
ในการบอกเลิกสัญญาไม่วา่ ทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วน องค์การสงวนสิ ทธิ ในการบอกเลิกสัญญา
หรื อไม่ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่องค์การเห็นสมควร
9. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
9.1 “เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้ อหรื อจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2561 การ
ลงนามในสัญญาหรื อข้อตกลงจะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมตั ิเงินจากงบประมาณประจาปี 2561 แล้ว
เท่านั้น”
9.2 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งองค์การได้คดั เลือกไว้แล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางองค์การกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การจะริ บหลักประกันซองหรื อเรี ยกจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น(ถ้ามี)รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ระเบียบขององค์การ

-8กรณี ทางองค์การมีความจาเป็ นไม่อาจลงนามในสัญญาตามกาหนดเวลาดังกล่าว ผูช้ นะ
การประกวดราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้งและจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ ทั้งสิ้ น
9.3 องค์การสงวนสิ ทธิ์ การคืนหลักประกัน หากผูเ้ สนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกัน หรื อคู่สัญญาไม่
ยืน่ คาขอหลักประกันคืน ภายใน 5 ปี นับแต่วนั ที่องค์การได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้อย หรื อได้ทาสัญญา
หรื อข้อตกลง หรื อได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกัน หรื อคู่สัญญาสละสิ ทธิ ใน
หลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันดังกล่าวแก่องค์การ
9.4 องค์การสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาและเอกสาร
อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่ทางองค์การ
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

