
 
ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ 

เลขที ่ 33/ 2559 
เรื่อง  ว่าจ้างเหมาท าความสะอาด  กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2)  

เขตการเดินรถที่ 8 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคา 
............................................ 

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2) เขตการเดินรถที่ 8 (ครั้งที่ 2) จ านวน 5 อัตรา  
 หลักประกันซองวงเงิน  37,000.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)                                                     
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี            
  1.  ต้องเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง  
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา 
      3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ณ  วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้ 
             4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                    6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 
                    7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
             
 ก าหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  15  ธันวาคม  2559 ระหว่างเวลา  09.30  น. 
ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา และท าการเปิดซองในวันเดียวกัน
หลังจากรับซองประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 
ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
  
 

ผู้สนใจ.... 
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 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารข้อก าหนดในการประกวดราคาชุดละ 300.- บาท (สามรอ้ย
บาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ ส านักบริการและจัดซือ้ องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ 
ช้ัน 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันท่ี 23  พฤศจิกายน 2559                       
ถึงวันท่ี  1  ธันวาคม  2559 ในวันเวลาท าการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.  โทรศัพท์        
0 2246 0974 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ท่ี www.bmta.co.th หรือ  
หากมีข้อสงสัยเพิม่เติมสอบถามได้ที่ กลุม่งานจัดซื้อ ส านักบริการและจัดซื้อ 
 ส าหรับบริษัทท่ีได้ซื้อแบบประกวดราคา ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
เลขที่ 27/2559 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้ยกเลิกการประกวดราคาไปแล้วน้ัน ให้น าหลักฐาน
การช าระเงินในการซื้อแบบประกวดราคาดังกล่าว มาขอรับเอกสารข้อก าหนดในการประกวดราคาครั้ง
น้ี โดยไม่ต้องซื้อเอกสารข้อก าหนดในการประกวดราคา และมีสิทธิจะยื่นซองประกวดราคาในครั้งน้ีได้ 
แต่ต้องแจ้งให้ กลุ่มงานจัดซื้อ ส านักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร ทราบเพ่ือลงทะเบียนในวันขอรับ
เอกสารด้วย 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  พฤศจิกายน  2559                          
ยุกต์  จารุภูมิ 

(นายยุกต์  จารุภูมิ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ 

 
ส านักบริการและจัดซื้อ 
กลุ่มงานจัดซื้อ 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อ/จัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ช่ือโครงการ ว่าจ้างเหมาท าความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2) เขตการเดินรถที่ 8  
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เขตการเดินรถที่ 8 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 814,270.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 11 พฤศจิกายน 2559  
    เป็นเงิน 12,200.- บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 732,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ปี ตามสัญญาเลขที่ จ.2/2559 
   ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 
5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1 นางรัชนี  ตันติธรรมานันท์          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
    5.2 นายวินัย  ประดิษฐสิน               หัวหน้างานบริการ 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกวดราคา เลขที่ 33 / 2559 

การว่าจ้างเหมาท าความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2)  
เขตการเดินรถที่ 8 (ครั้งที่ 2)  

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
  ลงวันที่  14 พฤศจิกายน 2559                                     

    .................………………  
         องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การ” มีความประสงค์จะว่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่หมอชิต 2) เขตการเดินรถที่ 8 (ครั้งที่ 2) จ านวน      
5 อัตรา ดังนี ้
 ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 1. รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
  1.1   รายละเอียดเงื่อนไขของข้อก าหนดการว่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
  1.2   แบบใบเสนอราคา 
  1.3   แบบสัญญาว่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
  1.4   แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (1)  หลักประกันซอง 
   (2)  หลักประกันสัญญา 
  1.5 บทนิยาม 
   (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  
   (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  
 
 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา 
  2.3 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่องค์การ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้ 

2.4 ผู้เสนอราคา...  
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  2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายช่ือเป็นผู้ซื้อเอกสารการประกวดราคาครั้งนี้จาก
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
           (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
   (4) ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1) 
  3.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน 

   (2) ส าเนาบัตร... 
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   (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ 
   (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
   (4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
   (5) เอกสารตามข้อ 2.7 
   (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (2) 
 
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ 
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด
ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแห่ง 
  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้
ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง เป็นภาระของผู้เสนอราคา 
   ราคาที่เสนอมาต้องชัดเจนและครบถ้วน โดยจะพิจารณาราคาจากผู้เสนอราคา
ต่ าสุด ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาที่เสนอไม่ว่ากรณีใด ๆ 
   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) 
นับถัดจากวันย่ืนซองประกวดราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอต้องรับผดิชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3 ก่อนย่ืนซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาต้องศึกษาเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจ 
โดยแจ้งชัด และไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นผู้เสนอราคาจะยกข้ึนเป็นข้ออ้าง โดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่ท า
ความเข้าใจในข้อความดังกล่าว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยอ้างความส าคัญผิดใน
ความหมายของข้อความในเอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารแนบท้ายประกวดราคาทุกฉบับนั้นไม่ได้ 
  4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคาปิดผนึกซองให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวด
ราคา เลขท่ี 33/2559” ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้ว จะไม่รับซองประกวดราคา โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ 
วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิด
ซองประกวดราคา 

หากปรากฏ... 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการ
เปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม   
ข้อ 1.5 (2) คณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิให้
รับการคัดเลือก และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ 
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การและ
มิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุผลเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้อ านวยการภายใน 3 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ผู้อ านวยการให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการรับและเปดิซองประกวดราคาจะเปดิซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมองค์การ ในวันท่ี  15  ธันวาคม  2559                                
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ผู้อ านวยการ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
องค์การอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้อ านวยการพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาทีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่ง ให้
ผู้อ านวยการมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
 5. หลักประกันซอง 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้จ านวน 37,000.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  5.1 เงินสด 
  5.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่องค์การ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค) 
  5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่มีอายุการค้ าประกันไม่น้อยกว่า 120 วัน ตาม
แบบหนังสือค้ าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (1) 
  5.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ ได้อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

5.5 พันธบัตร... 
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  5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผูค้้ าประกันภายใน 
15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรยีบรอ้ยแลว้ เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่ าสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
   การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการ
ฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเท่านั้น 
  6.2 ในการประกวดราคาครั้งนี้ องค์การได้ก าหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้  
   6.2.1   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณารายละเอียด 
     คุณลักษณะเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1 
   6.2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะพิจารณาราคาจาก 
     ผู้เสนอราคาต่ าสุด 
  6.3 องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างเนื่องอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาที่
เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   (3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาหรือองค์การมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจง ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
   

6.5 องค์การ... 
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  6.5 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจพิจารณาว่าจ้างรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา โดย
ไม่พิจารณาว่าจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การ
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่า การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคา
อันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ 4.4 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การมีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกลา่วออกจากประกาศรายช่ือ ตามข้อ 4.4 และองค์การจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
   ในกรณีนี้หากผู้อ านวยการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่องค์การอย่างยิ่ง ผู้อ านวยการมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
 7. การท าสัญญา 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องท าสญัญากับองค์การภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่ประกวดราคาได้ 
ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 5 
  หลักประกันสัญญาน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 
 8. การบอกเลิกสัญญา 
  ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การเห็นว่าผู้ชนะการ
ประกวดราคาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือ
เรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันให้ชดใช้ราคาที่ เพิ่มข้ึน ในกรณีที่ต้องด าเ นินกาว่าจ้าง
นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย 
  ในการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน องค์การสงวนสิทธิในการบอกเลิก
สัญญาหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่องค์การเห็นสมควร 
 
  

9. ข้อสงวนสิทธ์ิ... 
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 9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  9.1 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การ ได้คัดเลือกไว้แล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางองค์การก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การจะริบหลักประกันซองหรือเรียกจากผู้ออกหนังสือผู้ประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรยีกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงานตาม
ระเบียบขององค์การ 
   กรณีทางองค์การมีความจ าเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามก าหนดเวลาดังกล่าว 
ผู้ชนะการประกวดราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้งและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
  9.2 องค์การสงวนสิทธิการคืนหลักประกัน หากผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน หรือ
คู่สัญญาไม่ยื่นค าขอหลักประกันคืน ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่องค์การได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อย หรือ
ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา
สละสิทธิในหลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันดังกล่าวแก่องค์การ 
  9.3 องค์การสงวนสิทธิจะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาและ
เอกสารอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่ทางองค์การ 

 
 
 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 


