
ประกาศองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เลขที ่ 14/2559 

เรื่อง  ว่าจ้างเหมาการรกัษาความปลอดภยัอู่ปู่เจ้าสมิงพราย  
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดนิรถที่ 3 

............................................ 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความ
ปลอดภัยอู่ปู่เจ้าสมิงพราย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3 จ านวน 5 อัตรา  
 หลักประกันซองวงเงิน  54,000.- บาท (ห้าหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)                                                     
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้            
  1.  ต้องเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย    
 2.  ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  หรือผู้ท่ีถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา 
      3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ณ  วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้ 
             4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                    6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐ 
                     7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
            ก าหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่        17    มิถุนายน  2559      เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 
10.30 น. ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา และท าการเปิดซองในวันเดียวกันหลังจากรับ
ซองประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว  ณ  ห้องประชุมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนน
วัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ผู้สนใจ... 
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  ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารข้อก าหนดในการประกวดราคาชุดละ  300.-บาท (สามร้อย
บาทถ้วน)  ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซ้ือ  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น  2  
อาคารเลขที่ 131  ถนนวัฒนธรรม  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วันที่  27  พฤษภาคม  2559   
ถึงวันที่   7     มิถุนายน    2559        ในวนัเวลาท าการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.              
โทรศัพท์  0 2246 0974  โดยดาวนโ์หลดแบบฟอร์มขอซ้ือเอกสารประกวดราคา www.bmta.co.th  หรือ
หากมขี้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดซ้ือ  ส านักบริการและจัดซ้ือ ฝ่ายบริหาร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  พฤษภาคม  2559 
ยุกต์  จารุภูม ิ

(นายยกุต์  จารภุูมิ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 
 

ส านักบริการและจัดซ้ือ 
กลุ่มงานจัดซ้ือ 
           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

http://www.bmta.co.th/


ในการจัดซื้อ/จัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

 
1.  ช่ือโครงการ ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่ปู่เจ้าสมิงพราย 
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3 
     องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 1,075,338.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 
     รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3.  วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     เป็นเงิน 1,075,338.- บาท อัตราค่าจ้างคนละ 17,922.30 บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    จากการสืบราคาห้างร้านและบริษัท จ านวน 3 บริษัท ดังนี้ 
    4.1 บริษัท บางกอกการ์ด เซอร์วิสเซส 2555 จ ากัด 
    4.2 บริษัท ซีเคียวสเปเซียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
    4.3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามพิทักษ์ความปลอดภัย 
5.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
    5.1 นายสมควร     นาสนม           ผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่ 3 
    5.2 นางนพพร      มีวงษ์สม          หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
    5.3 นางวรรณา     แสงโชติศิริ        หัวหน้างานบริการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                  

           
 
 



เอกสารประกวดราคา เลขที่         /2559 
  การว่าจ้างเหมาการรกัษาความปลอดภัยอู่ปู่เจ้าสมิงพราย 

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดนิรถที่ 3 
ตามประกาศองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

  ลงวันที่                                      2559 
    .................………………  
         องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การ” มีความประสงค์จะว่าจ้าง
เหมาการรักษาความปลอดภัยอู่ปู่เจ้าสมิงพราย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3 จ านวน     
5 อัตรา ดังนี้ 
 ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 1. รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
  1.1   รายละเอียดเงื่อนไขของข้อก าหนดการว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย 
  1.2   แบบใบเสนอราคา 
  1.3   แบบสัญญาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย 
  1.4   แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (1)  หลักประกันซอง 
   (2)  หลักประกันสัญญา 
  1.5 บทนิยาม 
   (1)  ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  
   (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  
 

2. คุณสมบัติ... 
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 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผู้ท่ีถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา 
  2.3 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่องค์การ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้ 
  2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซ้ือเอกสารการประกวดราคาครั้งนี้จาก
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
  2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
          (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
 
                                                                                                                                          (ข) บริษัท...  
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    (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
   (4) ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในข้อ 1.6 (1) 
  3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน 
   (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ 
   (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
   (4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
   (5) เอกสารตามข้อ 2.7 
   (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2) 
 
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ 
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา
ให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี
การขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้
ทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคา... 
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  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง เป็นภาระของผู้เสนอราคา 
   ราคาท่ีเสนอมาต้องชัดเจนและครบถ้วน โดยจะพิจารณาราคาจากผู้เสนอราคา
ต่ าสุด ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิขอแก้ไขเปล่ียนแปลงราคาท่ีเสนอไม่ว่ากรณีใด ๆ 
   ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน (หนึ่งร้อยย่ีสิบวัน) 
นับถัดจากวันยื่นซองประกวดราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ 
และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาต้องศึกษาเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจ 
โดยแจ้งชัด และไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ินผู้เสนอราคาจะยกขึ้นเป็นข้ออ้าง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่
ท าความเข้าใจในข้อความดังกล่าว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยอ้างความส าคัญผิดใน
ความหมายของข้อความในเอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบท้ายประกวดราคาทุกฉบับนั้น
ไม่ได้ 
  4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองประกวดราคาปิดผนึกซองให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวด
ราคาเลขที่         /2559”ย่ืนต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาในวันที่                                 2559                            
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุม
องค์การ 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้ว จะไม่รับซองประกวดราคา โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 1.5 (1) ณ 
วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิด
ซองประกวดราคา 
 

หากปรากฏ... 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการ
เปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม   
ข้อ 1.5 (2) คณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิให้
รับการคัดเลือก และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ 
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การและ
มิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุผลเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือ เป็นผู้เสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อผู้อ านวยการ
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้อ านวยการให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอ
ราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมองค์การ ในวันที่                                   
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ผู้อ านวยการ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
องค์การอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้อ านวยการพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาทีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่ง ใ ห้
ผู้อ านวยการมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
 5. หลักประกันซอง 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้จ านวน 54,000.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  5.1 เงินสด 
  5.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่ายให้แก่องค์การ ซ่ึงเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวด
ราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค) 

 
5.3 หนังสือ... 
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  5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่มีอายุการค้ าประกันไม่น้อยกว่า 120 วัน ตาม
แบบหนังสือค้ าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) 
  5.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ ได้อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง
ระบุในข้อ 1.4 (1) 
  5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึง
เสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว 
   การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเท่านั้น 
  6.2 ในการประกวดราคาครั้งนี้ องค์การได้ก าหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้  
   6.2.1   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณารายละเอียด 
     คุณลักษณะเงื่อนไขตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 
   6.2.2  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาราคาจาก 
     ผู้เสนอราคาต่ าสุด 
  6.3 องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการพักผ่อนผันใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่กรอกชื่อ... 
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   (1) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างเนื่องอย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
   (3) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาหรือองค์การมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจง ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  6.5 องค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจพิจารณาว่าจ้างรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา 
โดยไม่พิจารณาว่าจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
องค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผู้เสนอ
ราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.4 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.4 และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
   ในกรณีนี้หากผู้อ านวยการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่องค์การอย่างยิ่ง ผู้อ านวยการมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
 

7. การท าสัญญา... 
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 7. การท าสัญญา 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องท าสัญญากับองค์การภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่ประกวด
ราคาได้ ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 5 
  หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การประกวดราคา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 
 8. การบอกเลิกสัญญา 
  ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การเห็นว่าผู้ชนะการ
ประกวดราคาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกัน
หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ต้องด าเนินกาว่าจ้าง
นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย 
  ในการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่บางส่วน องค์การสงวนสิทธิในการบอก
เลิกสัญญาหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ตามท่ีองค์การเห็นสมควร 
 
 9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  9.1 ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์การ ได้คัดเลือกไว้แล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางองค์การก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การจะริบหลักประกันซองหรือเรียกจากผู้ออกหนังสือ
ผู้ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบขององค์การ 
   กรณีทางองค์การมีความจ าเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามก าหนดเวลาดังกล่าว 
ผู้ชนะการประกวดราคายินยอมเล่ือนเวลาทุกครั้งและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 
  9.2 องค์การสงวนสิทธิการคืนหลักประกัน หากผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน หรือ
คู่สัญญาไม่ยื่นค าขอหลักประกันคนื ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่องค์การได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อย หรือ
ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน หรือ
คู่สัญญาสละสิทธิในหลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันดังกล่าวแก่องค์การ 
  9.3 องค์การสงวนสิทธิจะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาและ
เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แก่ทางองค์การ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 


