ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 14/2559
เรื่อง ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยอู่ปู่เจ้าสมิงพราย
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3
............................................
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความ
ปลอดภัยอู่ปู่เจ้าสมิงพราย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3 จานวน 5 อัตรา
หลักประกันซองวงเงิน 54,000.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบี ยบของทาง
ราชการ หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. บุค คลหรื อนิ ติ บุคคลที่จ ะเข้าเป็น คู่สัญญาต้ องไม่อยู่ใ นฐานะเป็น ผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุค คลหรื อนิ ติ บุ ค คลที่จ ะเข้า เป็น คู่ สัญ ญากับ องค์ ก ารต้ อ งลงทะเบี ยนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีก ลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา
10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองประกวดราคา และทาการเปิดซองในวันเดียวกันหลังจากรับ
ซองประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนน
วัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ผู้สนใจ...

-2ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารข้อกาหนดในการประกวดราคาชุดละ 300.-บาท (สามร้อย
บาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2
อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ในวันเวลาทาการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
โทรศัพท์ 0 2246 0974 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา www.bmta.co.th หรือ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สานักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ยุกต์ จารุภูมิ
(นายยุกต์ จารุภูมิ)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สานักบริการและจัดซื้อ
กลุ่มงานจัดซื้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจัดซื้อ/จัดจ้างทีม่ ิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่ปู่เจ้าสมิงพราย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 1,075,338.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน 1,075,338.- บาท อัตราค่าจ้างคนละ 17,922.30 บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
จากการสืบราคาห้างร้านและบริษัท จานวน 3 บริษัท ดังนี้
4.1 บริษัท บางกอกการ์ด เซอร์วิสเซส 2555 จากัด
4.2 บริษัท ซีเคียวสเปเซียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด
4.3 ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นายสมควร นาสนม
ผู้อานวยการเขตการเดินรถที่ 3
5.2 นางนพพร มีวงษ์สม
หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
5.3 นางวรรณา แสงโชติศิริ
หัวหน้างานบริการ

เอกสารประกวดราคา เลขที่ /2559
การว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยอู่ปู่เจ้าสมิงพราย
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3
ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
2559
.................………………
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การ” มีความประสงค์จะว่าจ้าง
เหมาการรักษาความปลอดภัยอู่ปู่เจ้าสมิงพราย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3 จานวน
5 อัตรา ดังนี้
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ใ นเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและ
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดเงื่อนไขของข้อกาหนดการว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติ...
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
2.3 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่องค์การ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้ อเอกสารการประกวดราคาครั้งนี้จาก
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีร ายชื่อหุ้นส่ว นผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(ข) บริษัท...
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(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ
(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(5) เอกสารตามข้อ 2.7
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา
ให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี
การขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
ทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคา...
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4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง เป็นภาระของผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอมาต้องชัดเจนและครบถ้วน โดยจะพิจารณาราคาจากผู้เสนอราคา
ต่าสุด ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาที่เสนอไม่ว่ากรณีใด ๆ
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
นับถัดจากวันยื่นซองประกวดราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาต้องศึกษาเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจ
โดยแจ้งชัด และไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นผู้เสนอราคาจะยกขึ้นเป็นข้ออ้าง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่
ทาความเข้าใจในข้อความดังกล่าว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยอ้างความสาคัญผิดใน
ความหมายของข้อความในเอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบท้ายประกวดราคาทุก ฉบับนั้น
ไม่ได้
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคาปิดผนึกซองให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวด
ราคาเลขที่
/2559”ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาในวันที่
2559
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุม
องค์การ
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้ว จะไม่รับซองประกวดราคา โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ
วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิด
ซองประกวดราคา
หากปรากฏ...
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการ
เปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.5 (2) คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิให้
รับการคัดเลือก และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนัน้ เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การและ
มิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุผลเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ ร่ว มกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือ เป็นผู้เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้อานวยการ
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้อานวยการให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมองค์การ ในวันที่
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ผู้อานวยการ พิจ ารณาเห็น ว่าการขยายระยะเวลาดั งกล่าวจะเป็นประโยชน์ แก่ทาง
องค์การอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้อานวยการพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิด ซองใบเสนอราคาทีได้ด าเนิ นการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์ก ารอย่างยิ่ง ใ ห้
ผู้อานวยการมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้ องวางหลักประกัน ซองพร้อมกับการยื่น ซองประกวดราคา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้จานวน 54,000.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารเซ็น สั่งจ่ายให้แก่องค์การ ซึ่งเป็นเช็คลงวัน ที่ที่ยื่นซองประกวด
ราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค)
5.3 หนังสือ...
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5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารที่มีอายุการค้าประกันไม่น้อยกว่า 120 วัน ตาม
แบบหนังสือค้าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (1)
5.4 หนั งสือค้าประกัน ของบรรษัทเงิน ทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท
เงิน ทุน หรือบริ ษัทเงิน ทุน หลัก ทรั พย์ที่ได้ รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อการพาณิชย์ และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ ได้อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดัง
ระบุในข้อ 1.4 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกันซองตามข้อนี้ องค์การจะคืน ให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่าสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณ สมบัติไม่ถูก ต้องตามข้อ 2 หรือยื่น หลัก ฐานการ
เสนอราคาไม่ถูก ต้ องหรื อไม่ครบถ้ว นตามข้อ 3 หรือยื่ น ซองประกวดราคาไม่ถูกต้ องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเท่านั้น
6.2 ในการประกวดราคาครั้งนี้ องค์การได้กาหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
6.2.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณารายละเอียด
คุณลักษณะเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1
6.2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาราคาจาก
ผู้เสนอราคาต่าสุด
6.3 องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการพักผ่อนผันใน
กรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่กรอกชื่อ...
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(1) ไม่ก รอกชื่อนิ ติ บุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างเนื่องอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาหรือองค์การมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจพิ จารณาว่าจ้างรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
โดยไม่พิจารณาว่าจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็นสาคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
องค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.4 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.4 และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้อานวยการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่องค์การอย่างยิ่ง ผู้อานวยการมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้
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7. การทาสัญญา
ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องทาสัญญากับองค์การภายใน 7 วัน นับถัด จากวั น ที่
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่ประกวด
ราคาได้ ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 5
หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การประกวดราคา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
8. การบอกเลิกสัญญา
ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การเห็น ว่าผู้ชนะการ
ประกวดราคาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกัน
หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ต้องดาเนินกาว่าจ้าง
นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย
ในการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน องค์การสงวนสิทธิในการบอก
เลิกสัญญาหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่องค์การเห็นสมควร
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การ ได้คัดเลือกไว้แล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางองค์การกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การจะริบหลักประกันซองหรือเรียกจากผู้ออกหนังสือ
ผู้ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบขององค์การ
กรณีทางองค์การมีความจาเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามกาหนดเวลาดังกล่าว
ผู้ชนะการประกวดราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้งและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
9.2 องค์การสงวนสิทธิการคืนหลักประกัน หากผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน หรือ
คู่สัญญาไม่ยื่นคาขอหลักประกันคืน ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่องค์การได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อย หรือ
ได้ ทาสัญญาหรื อ ข้อตกลงหรื อได้ พ้น จากข้อผูก พัน แล้ว ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน หรือ
คู่สัญญาสละสิทธิในหลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันดังกล่าวแก่องค์การ
9.3 องค์การสงวนสิทธิจะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาและ
เอกสารอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่ทางองค์การ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

