
ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เลขที ่  003  / 2558 

เร่ือง   การว่าจ้างบุคคลภายนอกท าความสะอาดรถยนต์โดยสารประจ าทางธรรมดา  
 

........................………..... 
 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เขตการเดินรถท่ี 5  มีความประสงคจ์ะสอบราคา 
วา่จา้งบุคคลภายนอกท าความสะอาดรถยนตโ์ดยสารประจ าทางธรรมดา จ านวน 42 คนั ท่ีอู่แสมด า 
กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถท่ี 3 เขตการเดินรถท่ี 5 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 66/19 หมู่ท่ี 4 ซอย 94 ถนน พระราม 2 
แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ก าหนดระยะเวลา 1 ปี            
              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้ 
             ๑. เป็นผูมี้อาชีพเก่ียวกบัการรับจา้งงานท่ีสอบราคาดงักล่าว  
             ๒.ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวยีน
ช่ือแลว้หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
             ๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้
แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคา ไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
             ๔. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่  
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ วนัสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ 
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาคร้ังน้ี 

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะซ่ึงไดมี้การระบุช่ือ
ไวใ้นบญัชีรายช่ือวา่เป็นคู่สัญญาท่ีไม่ไดแ้สดงบญัชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงไดด้ าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ี
เวปไซดศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
 
                                                                                                    /ก าหนดยืน่ซอง… 
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            ก าหนดยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2558  ถึงวนัที ่23 พฤศจิกายน  
2558  ในวนัท าการระหวา่งเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น. และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา    
ในวนัที ่  24  พฤศจิกายน  2558  ระหวา่งเวลา 10.00 น.  ถึงเวลา  10.30  น. ตามนาฬิกาของส านกั
งานสอบราคา เขตการเดินรถท่ี 5 ผูส้นใจติดต่อขอเอกสารขอ้ก าหนดในการสอบราคาไดท่ี้ งานบริการ 
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป เขตการเดินรถท่ี 5 ชั้น 2 อาคารเลขท่ี 66/19 หมู่ท่ี 4 ซอย 94 ถนนพระราม 2 
แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กทม. 10150 ตั้งแต่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัที ่23 พฤศจิกายน 
2558 ในเวลาท าการ โทรศพัท ์ 0 2896 2343 หรือ  www.bmta.co.th หากมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมสอบถาม   
ไดท่ี้งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป เขตการเดินรถท่ี 5 
            
                                                         ประกาศ  ณ วนัท่ี     11     พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558  
 
                                         

                           ลงช่ือ     บุญชนะ รังดิษฐ์ 
                     (นายบุญชนะ รังดิษฐ)์         

                                                                     ผูอ้  านวยการเขตการเดินรถท่ี 5 ปฏิบติัการแทน 
                                                   ผูอ้  านวยการองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ   

 
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริการ 
โทร 0 2896 2343   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสอบราคา  เลขที ่       /2550 

การว่าจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมอู่พระประแดง 
กองเดินรถที ่1 เขตการเดินรถที ่5 

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ลงวนัที ่        กรกฎาคม  2550  
.................…………. 

 

             องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "องคก์าร" มีความประสงคจ์ะ 

วา่จา้งบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมอู่พระประแดง กองเดินรถท่ี 1 เขตการเดินรถท่ี 5 
พื้นท่ีประมาณ 80 ตารางเมตร  รายละเอียดตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี โดยมี
ขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี                                                              
 

             1. รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดเง่ือนไขของขอ้ก าหนดการวา่จา้ง   
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาวา่จา้ง   

                   1.4 แบบหนงัสือค ้าประกนัสัญญา 
                   1.5 บทนิยาม 

                    (1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                    (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                  1.6 แบบบญัชีเอกสาร 

                    (1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
                    (2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 
                                      

                 /2. คุณสมบติั....………… 
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             2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                  2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งผูมี้อาชีพเก่ียวกบัการรับจา้งงานท่ีสอบราคา  
                   2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทาง
ราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู ้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                  2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

ณ วนัสอบราคาหรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตาม 
ขอ้ 1.5 
                  2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่
ยอม 
ข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                  2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูท่ี้ขอเอกสารขอ้ก าหนดในการสอบราคาน้ี จาก  
ส่วนบริการและจดัซ้ือ ฝ่ายบริหาร 
  

             3. หลกัฐานการเสนอราคา 
                    ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  
โดยแยกไวน้อกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

                    3.1 ส่วนที ่1 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                               (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล  

(ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือ 
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
                              (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง                   
 



                                                                                           /(2)...……………. 
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                    (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้
ยืน่ 
ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และยืน่เอกสารตามท่ี
ระบุไวใ้น (1)       

                    (3) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี)  
                    (4) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา  
ตามแบบในขอ้ 1.6 (1)   

                   3.2 ส่วนที ่2 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี  
                    (1) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอ
ราคามอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน          
                    (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ 
                    (3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ   
                    (4) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา  
ตามแบบในขอ้ 1.6 (2)  
 

4. การเสนอราคา 
                   4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี 

โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอ
ราคาใหช้ดัเจน จ านวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือ
แกไ้ข หากมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา  
(ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง  
                 4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอ
ราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและ
ตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอากร
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง เป็นภาระของผูเ้สนอราคา 



                   ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั นบัแต่วนัเปิดซอง 
ใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และ 
จะถอนการเสนอราคามิได ้

                                                /4.3 ผูเ้สนอราคา....…………. 
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                4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแลว้เสร็จภายใน  
30 วนันบัถดัจากวนัรับใบสั่งจา้งจากองคก์าร   
                4.4 บรรดาเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีจะใชใ้นการ
ด าเนินงานตามประกาศน้ี ให้เป็นหนา้ท่ีของผูรั้บจา้งจดัหา และค่าใชจ่้ายเองทั้งส้ิน และตอ้งจดัใหมี้
เคร่ืองหมายหรืออ่ืนใดเพื่อความปลอดภยัของผูอ่ื้นทั้งในเวลากลางวนั และกลางคืน โดยตอ้ง
รับผดิชอบในอุบติัเหตุ หรือเหตุอ่ืนอนัอาจเกิดข้ึนดว้ยกบัทั้งผูรั้บจา้ง จะตอ้งด าเนินการขจดัอุปสรรค
ต่าง ๆ ในการด าเนินการดว้ยตนเองทั้งส้ิน 
                4.5 ก่อนยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด
คุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบ
ราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
                4.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  
จ่าหนา้ซองถึง คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ "ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคา เลขที่       /2550 " ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ในวนัที ่  
ถึงวนัที ่                                         ในวนัท าการระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.  

               เม่ือพน้ก าหนดวนั เวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
               คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของ 
ผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้  
1.5 (1) ณ วนัสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการ
เปิดซองใบเสนอราคา   

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการ
เปิด 

ซองใบเสนอราคาวา่ มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม
ตามขอ้ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางราคาอยา่งเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือ 
ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิใหรั้บการคดัเลือก และองคก์ารจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้ง
งาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางองคก์าร และมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว 
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             ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคา 
ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อ ผูอ้  านวยการ 
ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์
ของ อ านวยการใหถื้อเป็นท่ีสุด 
             คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคา 
ท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ณ ห้องประชุมองคก์าร ในวนัที ่    
ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของส านกังานสอบราคา 
             การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค 5 ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาเวน้แต่ ผูอ้  านวยการ พิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางองคก์ารอยา่งยิง่ และในกรณีท่ีผูอ้  านวยการพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์  
และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทาง 
องคก์ารอยา่งยิง่ใหผู้อ้  านวยการมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
 

            5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 
                   5.1 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยืน่หลกัฐาน
การ 
เสนอราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้  
คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะไม่รับพิจารณาของผูเ้สนอราคารายนั้น  
                  5.2 ในการสอบราคาคร้ังน้ี องคก์ารไดก้ าหนดวธีิการ ขั้นตอน และหลกัเกณฑ ์
การพิจารณาดงัน้ี 
                    5.2.1 คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะพิจารณารายละเอียด 

คุณลกัษณะเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารหมายเลข 1 
                    5.2.2 คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะพิจารณาราคาจาก 

ผูเ้สนอราคาต ่าสุด 
                    5.2.3 คณะกรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะไม่พิจารณาราคาของ 

ผูเ้สนอราคาท่ีไม่เขา้รับฟังการพิจารณาผลการสอบราคา  
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                  5.3 องคก์ารสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการ
ผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                    (1) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึง
อยา่งใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                    (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสาร
สอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
                    (3) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง โดย 
ผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา(ถา้มี) ก ากบัไว ้

               5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิด
ซองและต่อรองราคา หรือองคก์ารมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจง ขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้องคก์ารมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หาก
หลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
               5.5 องคก์ารทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด  
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้หรืออาจพิจารณาเลือกวา่จา้งรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาใหว้า่จา้งก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ขององคก์ารเป็น
ส าคญั และใหถื้อวา่การตดัสินขององคก์ารเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้
รวมทั้งองคก์ารจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่วา่จะเป็นผู ้
เสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป็นตน้ 
               5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผู ้
เสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ 4.6 เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5 องคก์ารมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอ
ราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 4.6 และองคก์ารจะพิจารณา
ลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
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                ในกรณีน้ีหากผูอ้  านวยการพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่องคก์ารอยา่งยิง่ ผูอ้  านวยการมีอ านาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
 

             6. การท าสัญญา 
                   ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญากบัองคก์ารภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ี 

ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดท่ีสอบ
ราคาไดใ้หอ้งคก์ารยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
                   6.1 เงินสด 

                            6.2 เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายใหอ้งคก์าร ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ียืน่ซองสอบราคา 
หรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการ 

                            6.3 หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารท่ีมีอายกุารค ้าประกนัไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 
ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4  

                            6.4 หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทั
เงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย ์และ
ประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนใหส่้วนราชการต่างๆ ทราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้า
ประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 

   6.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                 หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะ 

การสอบราคาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาแลว้ 
 

            7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
                   องคก์ารจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยจะจ่ายเงินภายใน 30 วนั หลงัจากคณะกรรมการ
ควบคุมและตรวจการจา้งไดต้รวจรับงานจา้ง และ ส่วนบริการและจดัซ้ือ ไดอ้อกใบรับเอกสารให้
เรียบร้อยแลว้  
 
                                                                                                  /8..………………. 
 
                                                                        -8- 
  



8. อตัราค่าปรับ 
                   การปรับตามสัญญาขอ้ 6 จะก าหนดค่าปรับในอตัราร้อยละ 0.10 ของค่าจา้ง 

ตามสัญญาต่อวนั  
 

             9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                   ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.3 จะตอ้ง
รับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัถดัจาก
วนัท่ีตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแลว้ โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม
ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
 

            10. การบอกเลกิสัญญา 
                     ในระหวา่งท่ีองคก์ารยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา ถา้องคก์ารเห็นวา่ผูช้นะ
การสอบราคาไม่อาจปฏิบติัตามสัญญาต่อไปได ้องคก์ารจะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา และริบ
หลกัประกนัหรือเรียกร้องจากธนาคารผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัใหช้ดใชร้าคาท่ีเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีตอ้ง
ด าเนินการสอบราคานอกเหนือจากการปรับจนถึงวนับอกเลิกสัญญาดว้ย  
                    ในการบอกเลิกสัญญาไม่วา่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน องคก์ารสงวนสิทธิในการ
บอกเลิกสัญญาไม่ก็ได ้ทั้งน้ีตามท่ีองคก์ารเห็นสมควร   
                                      

            11.ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ                
                             11.1 ผูเ้สนอราคาซ่ึงองคก์าร ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลง
ภายในเวลาท่ีทางองคก์ารก าหนด ดงัระบุไวใ้นขอ้ 6 องคก์ารจะพิจารณาผูท่ี้เสนอราคาล าดบัรอง
ต่อไป และจะงดการติดต่อกบัผูท่ี้ละทิ้งงานไม่มาจดัท าสัญญา แต่องคก์ารสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการ
เป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางองคก์าร  
                  11.2 องคก์ารสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบ
สัญญาและเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่ทางองคก์าร 
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            12.การปรับราคาค่างาน 

                    การปรับราคาค่างาน (ค่า K) องคก์ารจะพิจารณาใหโ้ดยมีเง่ือนไขหลกัเกณฑ ์ 



สูตร และวธีิการค านวณท่ีใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาให ้(ค่า K) แนบทา้ยสัญญาจา้ง   
    

            13. การปฎบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                      ในระหวา่งระยะเวลาการด าเนินการผูรั้บจา้งพึงปฎิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์
กฎหมาย และระเบียบ ไดก้ าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด  
 

                                                                        องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนิยาม 
 
           "ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั" หมายความวา่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

ท่ีเขา้เสนอราคาในการสอบราคาขององคก์าร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาในการสอบราคาขององคก์ารในคราว 
เดียวกนั  



           การมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
           (1) มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบริหาร โดยผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ  
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง 
มีอ านาจหรือสามารถใชอ้ านาจในการบริหารจดัการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล 
อีกรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเสนอราคาให้แก่องคก์ารในการสอบราคาคร้ังน้ี 
           (2) มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงทุน โดยผูเ้ป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือผูเ้ป็น 

หุน้ส่วนไม่จ  ากดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัจ ากดั หรือบริษทั
มหาชน 
จ ากดั เป็นหุ้นส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั
จ ากดั  
หรือบริษทัมหาชนจ ากดั อีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเสนอราคาใหแ้ก่องคก์ารในการสอบราคาคร้ังน้ี 
           ค าวา่ "ผูถื้อหุน้รายใหญ่" ใหห้มายความวา่  ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุน้เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บ 

หา้ในกิจการนั้น หรือในอตัราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุเห็นสมควรประกาศก าหนด 
ส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
           (3) มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะไขวก้นัระหวา่ง (1) และ (2) โดยผูจ้ดัการ 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของ 
บุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหน่ึง เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
หรือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั อีกรายหน่ีงหรือหลายรายท่ีเขา้ 
เสนอราคาใหแ้ก่องคก์ารในการสอบราคาคร้ังน้ี หรือในนยักลบักนั 
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           การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุน้ส่วน หรือเขา้ถือหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ของคู่สมรส 
หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถื้อวา่เป็นการด ารงต าแหน่ง 

การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุน้ของบุคคลดงักล่าว 
           ในกรณีบุคคลใดใชช่ื้อบุคคลอ่ืนเป็นผูจ้ดัการ หุ้นส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ 



ผูบ้ริหาร ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้โดยท่ีตนเองเป็นผูใ้ชอ้  านาจในการบริหารท่ีแทจ้ริง หรือเป็น 
หุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริงของหา้งหุน้ส่วน หรือบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั แลว้แต่
กรณี 
และหา้งหุน้ส่วน หรือบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้สนอราคาให้แก่องคก์าร 
ในการสอบราคาคราวเดียวกนั ใหถื้อวา่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนั้นมีความสัมพนัธ์กนัตาม (1)  

(2) หรือ (3) แลว้แต่กรณี 
           "การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม" หมายความวา่ การท่ีผูเ้สนอราคา 
รายหน่ึงหรือหลายรายกระท าการอยา่งใด ๆ อนัเป็นการขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิด
โอกาส 
ใหมี้การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการเสนอราคาต่อองคก์าร ไม่วา่จะกระท าโดยการสมยอมกนั 
หรือโดยการให ้ขอให้หรือรับวา่จะให ้เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืน
ใด 
หรือใชก้ าลงัประทุษร้าย หรือข่มขู่วา่จะใชก้ าลงัประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือ
กระท า 
การใดโดยทุจริต ทั้งน้ี โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแสวงหาประโยชน์ในระหวา่งผูเ้สนอราคาดว้ยกนั 
หรือ 
เพื่อใหป้ระโยชน์แก่ผูเ้สนอราคารายหน่ึงรายใดเป็นผูมี้สิทธิท าสัญญากบัองคก์าร หรือเพื่อหลีกเล่ียง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบองคก์าร โดยมิใช่เป็นไปในทาง
ประกอบธุรกิจปกติ 
                                               ...................…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีเอกสารส่วนที ่1 
 

           1. ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

              (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
                  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน......แผน่ 



                  บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ และผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) จ านวน....แผน่ 
              (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 

                  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน......แผน่ 
                  หนงัสือบริคณห์สนธิ จ านวน........แผน่ 

                  บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ และผูมี้อ านาจควบคุม (ถา้มี) จ านวน....แผน่ 
                  บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ จ านวน.....แผน่ 

           2. ในกรณีผูเ้สนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
              (ก) บุคคลธรรมดา 
                  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น จ  านวน.....แผน่ 
              (ข) คณะบุคคล 

                  ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน จ านวน.....แผน่ 

                  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน จ านวน.....แผน่ 
           3. ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ 
              ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ จ  านวน.......แผน่ 
              (ก) ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นบุคคลธรรมดา 
                  - บุคคลสัญชาติไทย 
                    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน.....แผน่ 

                  - บุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย 
                    ส าเนาหนงัสือเดินทาง จ านวน.......แผน่ 
 

                                                         /(ข) ในกรณี...……… 
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              (ข) ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นนิติบุคคล 
                  - หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

                    ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน.....แผน่ 
                    บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ และผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) จ านวน....แผน่ 



                  - บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
                    ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน.....แผน่ 

                    หนงัสือบริคณห์สนธิ จ านวน......แผน่ 
                    บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) จ านวน......แผน่ 

                    บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ จ านวน......แผน่ 
           4. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) จ านวน....แผน่ 

           5. อ่ืน ๆ (ถา้มี) 
                    ..............................................……………………………………………… 
                    ..............................................……………………………………………… 
                    ..............................................………………………………………………. 
                    ..............................................……………………………………………….. 
                    ..............................................……………………………………………….. 
 

           ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ เอกสารหลกัฐานท่ีขา้พเจา้ยืน่พร้อมซองใบเสนอราคาในการ 
สอบราคาถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                       ลงช่ือ.................………………...ผูเ้สนอราคา 
                                            (..............……………………) 
             
 
 
                                                
 
   
 

บัญชีเอกสารส่วนที ่2 
 

           1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะจ านวน.......แผน่ 
           2. หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจ 

              ใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน จ านวน......แผน่ 
           3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ จ านวน.....แผน่ 

           4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูย้ื่นซอง จ านวน.......แผน่ 



           5. อ่ืน ๆ (ถา้มี) 
              ....................................................………………………………………………… 
              ....................................................…………………………………………………. 
              ....................................................…………………………………………………. 
              ....................................................…………………………………………………. 
              ....................................................…………………………………………………. 

           ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ เอกสารหลกัฐานท่ีขา้พเจา้ยืน่พร้อมซองใบเสนอราคาในการ 
สอบราคาถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                  ลงช่ือ………….......................ผูเ้สนอราคา 
                                                             (...........………….......)     
    
 


