
ประกาศ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เขตการเดินรถที่ 1 
เรื่อง  ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงพ้ืนลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
------------------- 

 
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เขตการเดินรถที่ 1  มีความประสงค์จะจ้างออกแบบปรับปรุงพื้น
ลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต ด้วยวิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป 
  ราคากลางของงานจ้างออกแบบครั้งนี้ เป็นเงิน 402,052.50.-บาท (สี่แสนสองพันห้าสิบสอง
บาทห้าสิบสตางค์) 
  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้  

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน  
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกาศเชิญชวนทั่วไปดังกล่าว ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล 
กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคน
ไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การขนส่ง 
มวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ให้บริการได้ค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  
Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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11. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง   

12. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องมีผลงานจ้างออกแบบประเภทเดียวกันกับงานจ้างออกแบบ  
ปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1 และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนที่องค์การเชื่อถือ 

13. นิติบุคคลผู้ให้บริการจ้างออกแบบ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทนิติบุคคลจาก 
สภาสถาปนิกและ/หรือสภาวิศวกร และมีสถาปนิก และวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายของ
ประเทศไทย 

14. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ  
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างใน 
งานที่ตนเองเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น 

(2) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ จะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับ  
คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบ 

15. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน 
ก าหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ  

ห้องประชุม 2 เขตการเดินรถที่  1  ชั้น 2 อาคารเลขที่ 113 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพ เมื่อพ้นก าหนดนี้ไปแล้วจะไม่รับซองและเมื่อยื่นซองเสนองานต่อเจ้าหน้าที่แล้วจะถอนคืนอีกไม่ได้ 
 

คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จะท าการ  
พิจารณาข้อเสนอในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 เขตการเดินรถที่  
1  ชั้น 2 อาคารเลขที ่113 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 
 
  ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป และตรวจดูรายละเอียดขอบเขตข้อก าหนด
รายละเอียดการจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปได้ที่ งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่  1  ชั้น 2 อาคารเลขที่ 113 ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันเวลา
ท าการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bmta.co.th  
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2552 0885-6 งานบริการ ในวันและเวลาราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               /โดยน า..... 
 

http://www.bmta.co.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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      โดยน าหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ดังนี้ 

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงนาม 
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ 

2. หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว  
ประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ ในกรณีมอบอ านาจให้แก่บุคคลอ่ืนรับเอกสารการจ้างออกแบบแทน 
 
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่   6   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  
                                                                                         

                                                                                                                    
                                                                             (นายวโิรจน์   แหวนทองค า)  
            ผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่ 1 ปฏิบัติการแทน 
                                                           ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ     
 
 

                         

 

 

    

 

 

 

 

 

      
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริการ 
โทร.0 2552 0885-6 
 
 



เอกสารการจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
เลขที่ 001/2563 

เรื่อง การจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต เขตการเดินรถท่ี 1 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
......................................... 

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การ” มีความประสงค์
จะจ้างออกแบบปรับปรุงพ้ืนลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมี
ข้อเสนอแนะและข้อก าหนดดังนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศเชิญชวน 
1.1 ขอบเขตของงาน 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาว่าจ้าง 
1.4 บทนิยาม 

(1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.5 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2. คุณสมบัติของผู้ให้บริการจ้างออกแบบ 
1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
 
                  /7.เป็นนิติบุคคล..... 
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7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทีป่ระกาศเชิญชวนทั่วไปดังกล่าว ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล 
กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็น  
คนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ  
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล 
ของผู้ให้บริการได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  
Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

11. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

12. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องมีผลงานจ้างออกแบบประเภทเดียวกันกับงานจ้างออกแบบ 
ปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1 และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนที่องค์การเชื่อถือ 

13. นิติบุคคลผู้ให้บริการจ้างออกแบบ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทนิติบุคคล  
จากสภาสถาปนิกและ/หรือสภาวิศวกร และมีสถาปนิก และวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายของ
ประเทศไทย 

14. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับ 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1.) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น 

(2.) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ จะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับ
คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบ 

15. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในขอบเขต 
3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดย 
แยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1.) ในกรณีผู้ให้บริการจ้างออกแบบเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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(2.) ในกรณีผู้ให้บริการจ้างออกแบบเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1.) ของผู้ร่วมค้า  
แล้วแต่กรณี 

(3.) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
(4.) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ 

1.5 (1.) 
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1.) ในกรณีที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของ
ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนื้ หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้อง
เป็นผู้ที่บรรลุภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(2.) หนังสือรับรองตนเอง ตามคุณสมบัติของผู้ให้บริการจ้างออกแบบ ข้อ 1 – 11 
(3.) เอกสารที่ระบุไว้ ตามข้อ 12 และ ข้อ 13 
(4.) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคางานให้บริการ

ออกแบบตามแบบใน ข้อ 1.5 (2) 
4. การเสนอราคา 

4.1 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องยื่นซองใบเสนอราคางานให้บริการจ้างออกแบบตามแบบที่ 
ก าหนดไว้ในเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปฉบับนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ให้บริการให้ชัดเจน 
       กรณีผู้เสนองานให้บริการ เสนอให้บริการออกแบบโดยมิได้ใช้แบบฟอร์มใบเสนองาน
ให้บริการออกแบบที่ได้รับจากองค์การ แบบฟอร์มใบเสนอราคางานให้บริการที่จัดท าขึ้นเอง ต้องมีรูปแบบ
รายละเอียดและสาระส าคัญ เช่นเดียวกับแบบฟอร์มใบเสนอราคางานให้บริการที่องค์การจัดให้ หากแบบฟอร์ ม 
ใบเสนองานให้บริการที่จัดท าข้ึนมีความบกพร่องในสาระส าคัญ ซึ่งมีผลท าให้ผู้เสนองานให้บริการ เสียเปรียบต่อ  
ผู้เสนองานให้บริการรายอ่ืน ผู้เสนองานให้บริการจะต้องยอมรับในความบกพร่องและผลการพิจารณาของ  
คณะกรรมการฯ โดยไม่มีเงื่อนไข  

4.2 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคางานให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ ไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน (เก้าสิบวัน) โดยภายใน 
ก าหนดยืนราคาผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องยื่นซองเสนอราคางานให้บริการ ก าหนดเวลาด าเนินการ 
จ้างออกแบบให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา  

4.4 ก่อนยื่นซองเสนอราคางานให้บริการจ้างออกแบบควรตรวจดูร่างสัญญา ขอบเขต  
ข้อก าหนดรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ้วนถี่และเข้าใจเอกสารประกาศเชิญชวนการจ้างในครั้งนี้ทั้งหมดเสียก่อนที่จะ 
ตกลงยื่นซองเสนองานให้บริการ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกาศเชิญชวนการจัดจ้าง 
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4.5 ผู้เสนอราคางานให้บริการจ้างออกแบบจะต้องยื่นซองเสนองานพร้อมหลักฐานต่างๆ  
ตามท่ีก าหนดไว้ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบฯ” โดยระบุ
ไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารเสนอราคางานตามเอกสารประกาศจ้างออกแบบฯ เลขท่ี 001/2563” ยื่นต่อเจ้าหน้าที ่
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 เขตการเดินรถท่ี 1 ชั้น 2 
อาคารเลขที่ 113 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอการให้บริการแล้ว จะไม่รับซองข้อเสนอราคางานให้บริการ 
ใดๆ โดยเด็ดขาด ซองเสนอราคางานให้บริการที่ยื่นในก าหนดตามเวลาดังกล่าวข้างต้น และลงทะเบียนรับซองไว้
แล้วจะถอนคืนไม่ได้ 

4.6 คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จะด าเนินการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เสนองาน แต่ละรายว่าเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอ่ืนตามข้อ 1.4 (1.) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบรายใดเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอ่ืน  คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปว่าก่อน 
หรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.4 (2.) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายนั้นออกจากการเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เสนองานและ
องค์การจะพิจารณาลงโทษผู้ให้บริการจ้างออกแบบดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่องค์การจะพิจารณาเห็นว่าผู้
ให้บริการจ้างออกแบบรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาขององค์การ 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
5.1 การจ้างออกแบบปรับปรุงพ้ืนลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1 ตาม 

เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ องค์การจะพิจารณาตัดสินด้วยหลักเกณฑ์ราคา 
5.2 หากผู้เสนอราคางานให้บริการจ้างออกแบบรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือ 

ยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นใบเสนอราคางานให้บริการไม่ถูกต้องตาม
ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบ จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกของผู้เสนอราคางานให้บริการรายนั้น 
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารการประกาศเชิญชวนงาน
จ้างออกแบบในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะกรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การ เท่านั้น 

5.3 องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาการราคาของผู้เสนองานให้บริการจ้างออกแบบ โดยไม่มี 
การผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1.) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนองานให้บริการจ้างออกแบบนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารการจ้าง 
ออกแบบขององค์การ 

(2.) เสนอรายละเอียดแตกต่าง หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารการจ้าง 
ออกแบบที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอ 
ราคารายอื่น 

(3.) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนองานให้บริการจ้างออกแบบที่เสนอ 
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ ทั้งหมดในการยื่นข้อเสนองานให้บริการ 
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(4.) งานที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนองานให้บริการจ้าง 
ออกแบบ มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตาม (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการประกาศเชิญชวน หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการด าเนินการจ้าง 
ออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือองค์การมีสิทธิ์ให้ผู้เสนองานให้บริการจ้างออกแบบชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับคัดเลือกหรือไม่ท าสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาผู้เสนองานให้บริการที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม 
ข้อ 2 ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญและให้ถือการตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนองานให้บริการ
จ้างออกแบบจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งองค์การ  จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้างออกแบบ และลงโทษ 
ผู้เสนองานให้บริการจ้างออกแบบเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนองานให้บริการจ้างออกแบบที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนองานให้บริการจ้างออกแบบกระท าการโดยไม่สุจริต  เช่นการเสนองาน
ให้บริการอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนิติบุคคลอ่ืนมาเสนองานให้บริการแทน เป็นต้น 

6. การท าสัญญา 
ผู้เสนองานให้บริการจ้างออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา  

ดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5 ของ ราคาค่าจ้างออกแบบที่ได้ตกลงครั้งสุดท้ายกับองค์การ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่องค์การ ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นข้อเสนอหรือก่อนหน้านั้น 

ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค) 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ดังระบุไว้ในข้อ 1.4 (2) 
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย ที่ได้จดทะเบียนการใช้พันธบัตรมาเป็นหลักประกันการเสนองาน 

ให้บริการกับธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 
6.5 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ 

ได้รับอนุญาตให้ประกองกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ 
       หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบ (ผู้รับจ้าง) พ้นข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
องค์การจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 

ด้วยแล้วให้แก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
8. อัตราค่าปรับ 

8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน าเสนองานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ  
อนุญาตจากองค์การ จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

8.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างออกแบบ นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก าหนดค่าปรับ 
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง 
 

                                                                      /9.ข้อสงวนสิทธิ..... 
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9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
9.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี 2563  การลงนาม 

สัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติงบประมาณประจ าปี 2563 แล้วเท่านั้น 
9.2 ผู้เสนองานให้บริการจ้างออกแบบซึ่งองค์การได้คัดเลือกแล้ว   ไม่ไปท าสัญญาหรือ 

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  องค์การจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

9.3 องค์การสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาจ้างให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

9.4 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปนี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้เสนองานให้บริการจ้างออกแบบไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

9.5 องค์การอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้เสนองานให้บริการจ้าง 
ออกแบบจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การไม่ได้ 

(1.) องค์การไม่ได้รับการจัดสรรเงินประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่ 
เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งต่อไป 

(2.) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้เสนองานให้บริการจ้างออกแบบเสนองานที่ชนะการจัด 
จ้างหรือได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือสมยอมกันกับผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่าการกระท าการทุจริต
อ่ืนใดในการเสนอราคา 

(3.) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

(4.) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

10. การปฏิบัติตามกฎและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างออกแบบ ผู้เสนองานให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับ 

จ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

องค์การสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้เสนองานให้บริการจ้าง  
ออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  ทั้งนี้ หากผู้เสนองานให้บริการจ้างออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับ
การยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับองค์การไว้ชั่วคราว 
 
 
             องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
                             เขตการเดินรถท่ี 1 

 
       



    
 
 
 
 
 
 
 
 


