
ประกาศ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เขตการเดินรถที่ 1 
ที่      01        /2560 

เรื่อง   จ าหน่ายขายอะไหล่และเศษเหล็กเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้งานของ เขต 1 
โดยวิธีสอบราคา 
------------------- 

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เขตการเดินรถที่ 1   มีความประสงค์จะสอบราคาขายอะไหล่และ
เศษเหล็กเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้งาน จ านวน    จ านวน  7  รายการ      โดยวธิีสอบราคา  ดังนี้ 
 
ล าดับ  รายการ รวมทั้งสิ้น ราคากลาง(ราคาต่อหน่วย) 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
1. แบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์ 254 600.- 
2. แบตเตอรี่ ขนาด 150 แอมป์ 140 630.- 
3. แบตเตอรี่ ขนาด 200 แอมป์ 26 850.- 
4. จานเบรก จ านวน กก. 2,434 5.- 
5. ฟลายวิว จ านวน กก. 1,550 4.- 
6. เศษเหล็ก จ านวน กก. 1,281 3.- 
7. โครงยางนอก 11.00-20 171 50.- 

  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     1.   เป็นผู้มีอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของที่จะรับซื้อ 
                     2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 หรือไม่ เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                     3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ                                  
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี 1 ณ วันสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 
  4.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    5.   การเสนอราคาให้กรอกข้อความรายการที่เสนอในแบบ   “ใบเสนอราคาซื้อพัสดุเสื่อมสภาพ”   
ซึ่งแนบท้ายประกาศฉบับนี้โดยไม่ก าหนดเงื่อนไขใด ๆ นอกเหนือไปจากประกาศของเขตการเดินรถที่ 1 ฉบับนี้ 
                     6.   ราคาที่เสนอต้องเสนอราคาต่อ 1 หน่วย และต้องเสนอราคาทุกรายการ รายการใดที่มีการ
ขีดฆ่า ขูด ลบ แก้ไขต้องลงลายมือของผู้เสนอราคารับรองทุกแห่ง 
                      7.  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งซองเสนอราคาพร้อมด้วยหลักฐาน ตามข้อ  2.1,2.2,2.3  ต่อคณะ
กรรรมการตกลงและต่อรองราคา 
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                      8. ซองเสนอราคา ต้องปิดผนึกให้เรียบร้อย และเขียนชื่อบริษัท ห้างร้าน ไว้ที่หน้าซอง และเขียน
หน้าซองว่า “ใบเสนอราคา ตามประกาศเขตการเดินรถท่ี 1”  ให้ถูกต้องซองเสนอราคาที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่    รับ
ซองแล้วห้ามมิให้ถอน  และหากยื่นช้ากว่าก าหนดเขตการเดินรถที่ 1 จะไม่รับพิจารณา 
                      9.  การส่งมอบของที่จะซื้อ เขตการเดินรถที่ 1 จะก าหนดให้ผู้ซื้อขนย้ายของที่ซื้อภายในก าหนด 
7 วันหลังจากผู้ซื้อได้ช าระเงินเรียบร้อยแล้วและค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเป็นของผู้ซื้อทั้งหมดในกรณีท่ีผู้ซื้อไม่ขน
ย้ายของที่ซื้อให้แล้วเสร็จตามก าหนด  ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าปรับให้เขตการเดินรถที่ 1 ในอัตราวันละ 200.- บาท 
จนกว่าจะขนย้ายเสร็จเรียบร้อย 
                      10.  ก าหนดการส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขาย  จะส่งมอบ ณ ที่คณะกรรมการส่งมอบก าหนด 
                      11.  การช าระเงิน  ผู้ซื้อจะต้องช าระเงินทั้งหมดก่อนการขนย้ายสิ่งของออกจาก เขต 1 
                      12.  การพิจารณาขาย เขตการเดินรถที่ 1 จะพิจารณาขายจากผู้เสนอราคาสูงสุดในแต่ละ
รายการหรือพิจารณาราคารวมสูงสุดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 
                       13.  เขตการเดินรถท่ี 1 สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเลือกขายจากผู้เสนอราคา รายใดก็ได้ไม่จ าเป็น
จะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดเสมอไป จะพิจารณาขายทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือจะยกเลิกการเสนอราคาเสีย
ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ เพ่ือประโยชน์ของเขตการเดินรถที่ 1 
                       14.  ผู้ที่เสนอราคา ผิดเงื่อนไขหรือข้อก าหนดตามประกาศนี้ เขตการเดินรถท่ี 1 มีสิทธิ์จะ
พิจารณา ก็ได้ ถ้าการเสนอราคาของฝ่ายนั้นเป็นประโยชน์ต่อ เขตการเดินรถท่ี 1 
        15.  ก าหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่  15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่  27 มีนาคม 2560 
เวลา  09.00 ถึงเวลา 15.30 น. ในวันท าการ และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่  27  มีนาคม 2560  
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองเสนอราคาผู้สนใจติดต่อขอเอกสาร
ข้อก าหนดใบเสนอราคาได้ที่ งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่  1  อาคารเลขที่ 113 ถนน
พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220  ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึง  24 มีนาคม 
2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.  www.bmta.co.th ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2552 0885-6  หากมีข้อ
สงสัยเพ่ิมเติม  สอบถามได้ที่งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 1 
      โดยต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้มาเพ่ือประกอบการขอรับเอกสารข้อก าหนดดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  กรม
ทะเบียนการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ก่อนหน้าวันยื่นซองสอบราคาไม่เกิน 6 เดือน 

2. หนังสือมอบอ านาจ 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่    15    มีนาคม   พ.ศ.  2560  
 
                                                              (นายบรม        รินทอง)  
                                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่  1  
                                   รกัษาการแทนในต าแหน่ง ผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่ 1 
                                   ปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ     

                                 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริการ 
โทร.0 2552 0885-6 
 

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


 

ใบเสนอราคาทรัพย์สินช ารุดเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้งานแล้ว 

เขียนที่............................................................. 
วันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ................ 

เรื่อง     ใบเสนอราคา 

เรียนประธานคณะกรรมการตามค าสั่งเขต 1  ที่...........................ลงวันที่....................................................... 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล.......................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี............................................................................................................... ...................................... 
บัตรประชาชนเลขท่ี........................................................................... .............................................................. 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคารับซื้ออะไหล่และเศษเหล็กเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน จ านวน 7 รายการ 
ล าดับ รายการทรัพย์สินช ารุด จ านวนหน่วย ราคาเสนอ ราคากลาง ราคาต่อรอง 

1. แบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์ 254  600.-  
2. แบตเตอรี่ ขนาด 150 แอมป์ 240  630.-  
3. แบตเตอรี่ ขนาด 200 แอมป์ 26  850.-  
4. จานเบรก จ านวน กก. 2,434  5.-  
5. ฟลายวิว จ านวน กก. 1,550  4.-  
6. เศษเหล็ก จ านวน กก. 1,281  3.-  
7. โครงยางนอก 11.00-20 171  50.-  

3. ราคานี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันยื่นซองสอบราคา และ องค์การ  
เขตการเดินรถที่ 1 อาจรับราคาที่เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ที่จะก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ ระยะเวลาที่ได้ยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การ เขตการเดินรถท่ี 1 ร้องขอ 

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
4.1 ท าสัญญารับซื้อกับองค์การ เขตการเดินรถท่ี 1 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ

หนังสือให้ไปท าสัญญา เว้นผู้ชนะการสอบราคาจะท าการขนย้ายสิ่งของจากองค์การ  
เขตการเดินรถท่ี 1 ได้ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันตกลงราคาเรียบร้อย
แล้ว จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าสัญญาตามข้อ 6 ของประกาศสอบราคา 

4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ข้อ 6 ของเอกสารสอบราคาให้แก่ 
องค์การ เขตการเดินรถที่ 1 ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดย
ถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การ เขตการเดินรถท่ี 
1 ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่องค์การ 
เขตการเดินรถท่ี 1 และ องค์การ เขตการเดินรถท่ี 1 มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้สอบราคา หรือ องค์การ 
เขตการเดินรถท่ี 1 อาจเรียกสอบราคาใหม่ได้ 
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5. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การ เขตการเดินรถท่ี 1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับราคาที่เสนอนี้หรือใบ 

เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดอันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
6. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย 

ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การ เขตการเดินรถท่ี 1 ไม่ต้องการรับผิดชอบใด ๆในความผิดพลาดหรือตกหล่นใบ
เสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
  เสนอมา ณ วันที่    27     เดอืนมีนาคม   พ.ศ.2560 

รวมเป็นเงิน.....................................บาท 
           ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  ………………………บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.........................................บาท 
 
 
               ลงชื่อ................................................................ผู้ขอซื้อ 
                     (...............................................................)   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคา เลขท่ี 01/2560 

การขายอะไหล่และเศษเหล็กเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน 

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี 1 

ลงวันท่ี    15     มีนาคม   2560 

........................................................... 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ องค์การ เขตการเดินรถที่ 1” มคีวาม

ประสงค์จะขายอะไหลแ่ละเศษเหล็กเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน จ านวน 7 รายการ รายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบ
ราคาฉบับน้ี โดยมีข้อแนะน าและขอ้ก าหนด ดังต่อไปนี ้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายการขายอะไหล่และเศษเหล็กเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน จ านวน 7 รายการ 

1.2 แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาการขายอะไหล่และเศษเหล็กเสื่อมสภาพ 

1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 

1.5 บทนิยาม 

(1) บทนิยามผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชี 

1.7 ช่ือเอกสาร 

(1)บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 

(2)บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 

  2. คุณสมบตัิของผู้เสนอราคา 

       2.1 ต้องเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ และเป็นผู้มีอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของที่รับซื้อ 

       2.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมทะเบียนการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ก่อนหน้าวันยื่นซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

       2.3 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็น
ผู้ที่ไดร้ับผลของการสั่งให้นิติบคุคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                             2.4 ต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคาหรือไม่เป็นกระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 

      2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดร้ับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่ 
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์และความคุม้กันเช่นว่านั้น  

2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ขอเอกสารข้อก าหนดในการสอบราคาครั้งนี ้จากงานบริการ กลุม่งาน 

บริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถที ่1 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังนี้.- 
 (1) ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาเป็นนติบิุคคล 

ก.ห้างสามญั หรือห่างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นเอกสารส าเนารับรองการจดทะเบียนเป็นนิติ 
                  บุคคล 

ข. บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิต ิ

                                                    บุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชี 

                                                    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง 

/-(2) ในกรณีที่... 
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(2) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร 

ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนท่ีเป็นหุ้นส่วน 
พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ใหย้ื่นส าเนาสัญญาของการเข้า 

ร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
(4) ส าเนาใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) 
(5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดทีไ่ด้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6(1) 

        3.2  ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่น 

ท าการแทน และระบุให้มีอ านาจในการยื่นซองและต่อรองราคา 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนผูม้อบอ านาจ 

(3) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนผูร้บัมอบอ านาจ 

(4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดทีไ่ด้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6(2) 
4. การเสนอราคา 

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมม่ีเง่ือนไขใด ๆ ทัง้สิ้น 

และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลข
และตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบตกเติม แก้ไขเปลีย่นแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแหง่ 

  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัว
เลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไมต่รงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคาไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ่มและภาษีอากร
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง เป็นภาระของผู้เสนอราคา ไมร่วมค่าใบอนุญาตให้มีใช้และติดตั้งซึ่งองค์การ
เป็นผู้ช าระเอง  ราคาที่เสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา 

  4.3  ผูเ้สนอราคาจะต้องก าหนดเวลาเสนอขนยา้ยสิ่งของที่รับซื้อจากองค์การ เขตการเดินรถท่ี 1 ภายใน
ก าหนด  5 วันท าการ หลังจากต่อรองราคา 

  4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ี
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

  4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการเปิดซอง
และต่อรองราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารการสอบราคาเลขท่ี 01/2560”ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่
วันท่ี      มีนาคม 2560 ถึงวันท่ี   มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น ถึง เวลา 15.30 น.ในวนัท าการ 

 เมื่อพ้นก าหนดวัน เวลา ยื่นซองสอบราคาแล้ว จะไมร่ับซองสอบราคาโดยเด็จขาด 

 คณะกรรมการเปดิซองและต่อรองราคา จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผูเ้สนอราคาแตล่ะราย เป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5(1) ณ วันสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่
มีสิทธ์ิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการการเปิดซองและต่อรองราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้
เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯเช่ือว่ามีการกระท า
การอันเป็นการขดัขวางราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิให้รับการคัดเลือก และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินจิฉัยได้ว่าผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางองค์การและมไิด้เป็นผู้
ริเริม่ให้มีการกระท าดังกล่าว 

 ผู้เสนอราคาที่ถูกตดัรายชื่อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจ
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้อ านวยการ เขตการเดินรถที่ 1 ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปดิซองและต่อรอง 

ราคา การวินิจฉัยอุธรณ์ของ ผู้อ านวยการ เขตการเดินรถที่ 1 ให้ถอืเป็นท่ีสุด 

/- คณะกรรมการ 
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 คณะกรรมการเปดิซองและต่อรองราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มสีิทธิไดร้ับการคดัเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ท าการเขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน ในวันท่ี  27  มีนาคม  2560 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 10.30 น. 
ตามนาฬิกาของส านักงานรบัซองสอบราคา 

 การยื่นอุทธรณต์ามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้ขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่ ผู้อ านวยการเขต
การเดินรถที่ 1 พิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้อ านวยการเขต
การเดินรถที่ 1 พิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้ยื่นอุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปดิซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางองค์การอย่างยิ่ง ให้ผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่ 1 มีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าว
ได ้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
5.1หากผู้เสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปดิซองและต่อรองราคา จะไมร่ับ
พิจารณาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

  5.2 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การ เขตการเดินรถที่ 1 ได้ก าหนดวิธีการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี ้
   5.2.1 คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะพิจารณาจากผู้เสนอราคาสูงสดุ 

 5.2.2 คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่ไมเ่ข้ารับฟังการ 

          พิจารณาผลการสอบราคา 

5.3 องค์การ เขตการเดินรถที่ 1 สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี ้

(1) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมด ในใบเสนอ
ราคา 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ หรือมี
ผลท าให้เกดิความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น 

(3) ราคาที่เสนอมีการขดูลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว ้

  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสญัญา คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคาหรือองค์การ 
เขตการเดินรถท่ี 1 มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกับผู้เสนอราคาได้ องค์การ 
เขตการเดินรถท่ี 1 มีสิทธิที่จะไม่รบัราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

  5.5 องค์การ เขตการเดินรถที่ 1 สงวนสิทธิท่ีจะไม่รับราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ หรืออาจพิจารณาเลือกขายในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา 
โดยไม่พิจารณาขายเลยก็ได้ สุดแตจ่ะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ขององค์การ เขตการเดินรถท่ี 1 เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินใจขององค์การ เขตการเดินรถที่ 1 เป็นเดด็ขาด ผู้เสนอราคาจะเรยีกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การ เขตการเดินรถ
ที่ 1 จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาทีไ่ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมเีหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ผู้เสนอราคามสีิทธิได้รับการคัดเลอืก
ตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามขอ้ 4.5 เป็นผู้เข้าร่วมประมูลทีม่ีผลประโยชนร์่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคา หรือ
เป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคาที่มีสิทธไิด้รับการคัดเลอืกดังกล่าวออกจากประกาศรายชือ่ ตามข้อ 4.5 และองค์การ เขตการเดินรถที่ 1 จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิง้งาน 

 ในกรณีนี้ หากผู้อ านวยการ เขตการเดนรถที่ 1 พิจารณาแล้วเห็นว่า การยกเลิกการเปดิซอง ใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่องคการ เขตการเดินรถท่ี 1 อย่างยิ่ง ผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่ 1 มีอ านาจยกเลิกในเสนอ
ราคาดังกลา่วได ้
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6. การท าสัญญา 
ผู้ชนะการสอบราคา จะท าสญัญากับองค์การ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง 

หลักประกันสัญญาในวันท าสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่สอบราคาได้ให้องค์การ เขตการเดินรถที่ 1 
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอยา่งหนึ่งอย่างใดดังนี้ 
  6.1 เงินสด 

              6.2 เช็คธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้องค์การ เขตการเดินรถที่ 1โดยเป็นเช็คลงวันท่ีที่ท าสัญญาหรือก่อนหนา้นี้
ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 

  6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่มีอายุค้ าประกันไม่น้อยกว่า 120 วัน ตามแบบหนังสือค้ าประกนัดัง
ระบุในข้อ 1.4 

  6.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อที่บริษัทเงินทุนแห่งประเทศไทยแจ้งเวยีนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือให้
ค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4  
  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสญัญาแล้ว 

 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา หากท าการขนย้ายสิ่งของจากองค์การ เขตการเดินรถที่ 1 ไดภ้ายใน 5 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันตกลงราคาเรียบร้อยแล้ว องค์การ เขตการเดนิรถที่ 1 ยกเว้นไม่ต้องท าสญัญาตามข้อ 6 แต่กรณีที่ผูร้ับซื้อ ไม่
สามารถท าการขนย้ายสิ่งของที่รับซื้อได้ภายใน 5 วันท าการขององค์การ เขตการเดินรถที่ 1 สงวนสิทธิท่ีจะปรับผูซ้ื้อเป็นรายวันใน
อัตรา 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้ท าการขนยา้ยนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด จนถึงวันท่ีผู้รบัซือ้ได้ท าการขนยา้ยสิ่งของที่รับ
ซื้อถูกต้องครบถ้วน 

7. การบอกเลิกสัญญา 
7.1 ในระหว่างท่ีองค์การ เขตการเดินรถที่ 1 ยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลกิสัญญา ถ้าองค์การ เขตการเดินรถท่ี1 

เห็นว่าผู้ชนะการเสนอราคาไม่อาจปฏิบัติตามสญัญาต่อไปได้ องค์การ เขตการเดินรถที่ 1 จะใช้สิทธิบอก 

เลิกสญัญา และริบหลักประกันหรอืเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันให้ชดใช้ราคาในส่วนที่ลดลงจากราคาที่ก าหนดไว้
ในสัญญาในกรณีที่ต้องด าเนินการขายอะไหล่ และเศษเหล็กเสื่อมสภาพให้บุคคลอื่น ภายในก าหนด 3 เดือน นับแต่วันบอกเลิก
สัญญาด้วย 

  7.2 ในการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าท้ังหมดหรือแตบ่างส่วน องค์การ เขตการเดินรถท่ี 1 สงวนสิทธิในการ
บอกเลิกสญัญาหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่องค์การ เขตการเดินรถที่ 1 เห็นสมควร 

 8. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่น ๆ 

  8.1 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การ เขตการเดินรถที่ 1 ได้คัดเลือกแล้วไมไ่ปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางองค์การ  เขตการเดินรถที่ 1 ก าหนด ดังระบไุว้ในข้อ 6 องค์การ  เขตการเดินรถท่ี 1 จะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาล าดับรองต่อไป 
และจะงดการตดิต่อกับผู้ที่ละทิ้งงานไม่มาจัดท าสัญญา แต่องค์การ เขตการเดินรถท่ี 1 สงวนสิทธิที่จะด าเนินการเป็นอย่างอื่น ก็ได้ 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ(ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบองค์การ เขตการเดินรถ
ที่ 1 

        กรณี องค์การ เขตการเดินรถท่ี 1 มีความจ าเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามก าหนดเวลาดังกลา่ว ผู้ชนะ
การเสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไม่เรยีกร้องค่าเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น 

  8.2 องค์การ เขตการเดินรถที่ 1 สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข เพิม่เตมิเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาและ
เอกสารอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพือ่ประโยชน์แก่ทางองค์การ เขตการเดินรถที่ 1 
 
 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เขตการเดินรถท่ี 1 

กลุ่มงานบิริหารงานท่ัวไป 

งานบริการ 
 
 

 



 
 

 
หน่วยงาน  เขตการเดินรถที่ 1  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  งานบริการ    โทร 0 2552 0885-6 
ที่    ขดร.1/                     / 2560                  วันที่                 มีนาคม       2560 
เร่ือง      ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศสอบราคาจ าหน่ายซากอะไหล่เก่าและเศษเหล็กไม่ใช้งาน 

เรียน     ผอ.ขดร.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
           ห.กปส., ห.กซบ., ห.กจซ., ห.กปด.11,21,31 
   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (เขต 4) 

  ด้วยเขตการเดินรถท่ี 1 จะด าเนินการจ าหน่ายซากอะไหล่เก่ารถยนต์โดยสารพัสดุเสื่อมสภาพและ
เศษเหล็กไม่ใช้งาน จ านวน 7  รายการ โดยวิธีสอบราคา ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดิน
รถที่ 1 เลขที่ 01/2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการเผยแพร่ประกาศให้ผู้สนใจทราบด้วย 

 
        

                        (นายบรม   รินทอง) 
              ช.ผอ.ขดร.1 
                 รก.ในต าแหน่ง ผอ.ขดร.1 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 


