ประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เลขที่ 003 / 2558
เรื่อง การว่ าจ้ างบุคคลภายนอกทาความสะอาดรถยนต์ โดยสารประจาทางธรรมดา
........................……….....
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 5 มีความประสงค์จะสอบราคา
ว่าจ้างบุคคลภายนอกทาความสะอาดรถยนต์โดยสารประจาทางธรรมดา จานวน 42 คัน ที่อู่แสมดา
กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถที่ 3 เขตการเดินรถที่ 5 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 66/19 หมูท่ ี่ 4 ซอย 94 ถนน พระราม 2
แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 กาหนดระยะเวลา 1 ปี
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี้
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพเกี่ยวกับการรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒.ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้วหรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ณ วันสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะซึ่ งได้มีการระบุชื่อ
ไว้ในบัญชีรายชื่ อว่าเป็ นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๖. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งได้ดาเนินการ
จัดซื้ อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เวปไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
/กาหนดยืน่ ซอง…

-2กาหนดยืน่ ซองสอบราคาตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน
2558 ในวันทาการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานัก
งานสอบราคา เขตการเดินรถที่ 5 ผูส้ นใจติดต่อขอเอกสารข้อกาหนดในการสอบราคาได้ที่ งานบริ การ
กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 5 ชั้น 2 อาคารเลขที่ 66/19 หมู่ที่ 4 ซอย 94 ถนนพระราม 2
แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 ตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน
2558 ในเวลาทาการ โทรศัพท์ 0 2896 2343 หรื อ www.bmta.co.th หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมสอบถาม
ได้ที่งานบริ การ กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 5
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลงชื่อ บุญชนะ รังดิษฐ์
(นายบุญชนะ รังดิษฐ์)
ผูอ้ านวยการเขตการเดินรถที่ 5 ปฏิบตั ิการแทน
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ การ
โทร 0 2896 2343

เอกสารสอบราคา เลขที่
/2550
การว่ าจ้ างบุคคลภายนอกปรั บปรุ งซ่ อมแซมอู่พระประแดง
กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 5
ตามประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
ลงวันที่
กรกฎาคม 2550
.................………….
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะ
ว่าจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุ งซ่อมแซมอู่พระประแดง กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 5
พื้นที่ประมาณ 80 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดเงื่อนไขของข้อกาหนดการว่าจ้าง
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาว่าจ้าง
1.4 แบบหนังสื อค้ าประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
/2. คุณสมบัติ....…………

-22. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องผูม้ ีอาชีพเกี่ยวกับการรับจ้างงานที่สอบราคา
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผู ้
ทิง้ งานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น
ณ วันสอบราคาหรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตาม
ข้อ 1.5
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่
ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.5 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่ขอเอกสารข้อกาหนดในการสอบราคานี้ จาก
ส่ วนบริ การและจัดซื้ อ ฝ่ ายบริ หาร
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา
โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อ
รับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม
และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

/(2)...…………….

-3(2) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้
ยืน่
สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และยืน่ เอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(3) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(4) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
(4) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ อของผูเ้ สนอ
ราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อ
แก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา
(ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิดราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากร
อื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง เป็ นภาระของผูเ้ สนอราคา

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน นับแต่วนั เปิ ดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคามิได้
/4.3 ผูเ้ สนอราคา....………….
-44.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็ จภายใน
30 วันนับถัดจากวันรับใบสั่งจ้างจากองค์การ
4.4 บรรดาเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ หรื อสิ่ งอื่นใดที่จะใช้ในการ
ดาเนินงานตามประกาศนี้ ให้เป็ นหน้าที่ของผูร้ ับจ้างจัดหา และค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้ น และต้องจัดให้มี
เครื่ องหมายหรื ออื่นใดเพื่อความปลอดภัยของผูอ้ ื่นทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน โดยต้อง
รับผิดชอบในอุบตั ิเหตุ หรื อเหตุอื่นอันอาจเกิดขึ้นด้วยกับทั้งผูร้ ับจ้าง จะต้องดาเนิ นการขจัดอุปสรรค
ต่าง ๆ ในการดาเนินการด้วยตนเองทั้งสิ้ น
4.5 ก่อนยืน่ ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบ
ราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.6 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อย
จ่าหน้าซองถึง คณะกรรมการเปิ ดซองและต่ อรองราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคา เลขที่
/2550 " ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่พสั ดุ ในวันที่
ถึงวันที่
ในวันทาการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
เมื่อพ้นกาหนดวัน เวลายืน่ ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ
1.5 (1) ณ วันสอบราคาหรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการ
เปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา ก่อนหรื อในขณะที่มีการ
เปิ ด
ซองใบเสนอราคาว่า มีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่ อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางราคาอย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อ
ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ให้รับการคัดเลือก และองค์การจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้ง
งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางองค์การ และมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
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-5ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ ผูอ้ านวยการ
ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของ อานวยการให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคา
ที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมองค์การ ในวันที่
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานสอบราคา
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาเว้นแต่ ผูอ้ านวยการ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่
ทางองค์การอย่างยิง่ และในกรณี ที่ผอู ้ านวยการพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์
และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทาง
องค์การอย่างยิง่ ให้ผอู ้ านวยการมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
5.1 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐาน
การ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะไม่รับพิจารณาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
5.2 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การได้กาหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
การพิจารณาดังนี้
5.2.1 คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะพิจารณารายละเอียด
คุณลักษณะเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 1
5.2.2 คณะกรรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะพิจารณาราคาจาก
ผูเ้ สนอราคาต่าสุ ด
5.2.3 คณะกรมการเปิ ดซองและต่อรองราคา จะไม่พิจารณาราคาของ
ผูเ้ สนอราคาที่ไม่เข้ารับฟังการพิจารณาผลการสอบราคา
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-65.3 องค์การสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร
สอบราคาที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดย
ผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ด
ซองและต่อรองราคา หรื อองค์การมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้ แจง ข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ องค์การมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด
หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรื ออาจพิจารณาเลือกว่าจ้างรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาให้วา่ จ้างก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็ น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้
รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู ้
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่
สุ จริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จหรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็ นต้น
5.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผู ้
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5 องค์การมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอ
ราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และองค์การจะพิจารณา
ลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
/ในกรณี .........…………..

-7ในกรณี น้ ีหากผูอ้ านวยการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่องค์การอย่างยิง่ ผูอ้ านวยการมีอานาจยกเลิกการเปิ ด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสั ญญา
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญากับองค์การภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่สอบ
ราคาได้ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้องค์การ ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยนื่ ซองสอบราคา
หรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารที่มีอายุการค้ าประกันไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.4 หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริ ษทั
เงินทุนหรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์ และ
ประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริ ษทั เงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ า
ประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะ
การสอบราคาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
7. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยจะจ่ายเงินภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการ
ควบคุมและตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้าง และ ส่ วนบริ การและจัดซื้ อ ได้ออกใบรับเอกสารให้
เรี ยบร้อยแล้ว
/8..……………….
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8. อัตราค่ าปรับ
การปรับตามสัญญาข้อ 6 จะกาหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 จะต้อง
รับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถัดจาก
วันที่ตรวจรับมอบงานเรี ยบร้อยแล้ว โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
10. การบอกเลิกสั ญญา
ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การเห็นว่าผูช้ นะ
การสอบราคาไม่อาจปฏิบตั ิตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา และริ บ
หลักประกันหรื อเรี ยกร้องจากธนาคารผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันให้ชดใช้ราคาที่เพิม่ ขึ้น ในกรณี ที่ตอ้ ง
ดาเนินการสอบราคานอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย
ในการบอกเลิกสัญญาไม่วา่ ทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วน องค์การสงวนสิ ทธิ ในการ
บอกเลิกสัญญาไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่องค์การเห็นสมควร
11.ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
11.1 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งองค์การ ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางองค์การกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การจะพิจารณาผูท้ ี่เสนอราคาลาดับรอง
ต่อไป และจะงดการติดต่อกับผูท้ ี่ละทิ้งงานไม่มาจัดทาสัญญา แต่องค์การสงวนสิ ทธิ ที่จะดาเนินการ
เป็ นอย่างอื่นก็ได้ และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางองค์การ
11.2 องค์การสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบ
สัญญาและเอกสารอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แก่ทางองค์การ
/12.การปรับ.……….
-912.การปรับราคาค่ างาน
การปรับราคาค่างาน (ค่า K) องค์การจะพิจารณาให้โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์

สู ตร และวิธีการคานวณที่ใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาให้ (ค่า K) แนบท้ายสัญญาจ้าง
13. การปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดาเนินการผูร้ ับจ้างพึงปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมาย และระเบียบ ได้กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

บทนิยาม
"ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
ที่เข้าเสนอราคาในการสอบราคาขององค์การ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในการสอบราคาขององค์การในคราว
เดียวกัน

การมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคล
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริ หาร โดยผูจ้ ดั การ หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิ ติบุคคลรายหนึ่ง
มีอานาจหรื อสามารถใช้อานาจในการบริ หารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคล
อีกรายหนึ่งหรื อหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่องค์การในการสอบราคาครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อผูเ้ ป็ น
หุ น้ ส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั
มหาชน
จากัด เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในบริ ษทั
จากัด
หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายรายที่เสนอราคาให้แก่องค์การในการสอบราคาครั้งนี้
คาว่า "ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่" ให้หมายความว่า ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บ
ห้าในกิจการนั้น หรื อในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนด
สาหรับกิจการบางประเภทหรื อบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (1) และ (2) โดยผูจ้ ดั การ
หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของ
บุคคลธรรมดา หรื อของนิ ติบุคคลรายหนึ่ง เป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด
หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนี่งหรื อหลายรายที่เข้า
เสนอราคาให้แก่องค์การในการสอบราคาครั้งนี้ หรื อในนัยกลับกัน
/การดารง.........

-2การดารงตาแหน่ง การเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเข้าถือหุ น้ ดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส
หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรื อ (3) ให้ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่ง
การเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อการถือหุ น้ ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณี บุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั การ หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุ น้ โดยที่ตนเองเป็ นผูใ้ ช้อานาจในการบริ หารที่แท้จริ ง หรื อเป็ น
หุ น้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุ น้ ที่แท้จริ งของห้างหุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่
กรณี
และห้างหุ น้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่องค์การ
ในการสอบราคาคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานนั้นมีความสัมพันธ์กนั ตาม (1)
(2) หรื อ (3) แล้วแต่กรณี
"การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม" หมายความว่า การที่ผเู ้ สนอราคา
รายหนึ่งหรื อหลายรายกระทาการอย่างใด ๆ อันเป็ นการขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรคหรื อไม่เปิ ด
โอกาส
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการเสนอราคาต่อองค์การ ไม่วา่ จะกระทาโดยการสมยอมกัน
หรื อโดยการให้ ขอให้หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่น
ใด
หรื อใช้กาลังประทุษร้าย หรื อข่มขู่วา่ จะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อ
กระทา
การใดโดยทุจริ ต ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคาด้วยกัน
หรื อ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผเู ้ สนอราคารายหนึ่งรายใดเป็ นผูม้ ีสิทธิ ทาสัญญากับองค์การ หรื อเพื่อหลีกเลี่ยง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบองค์การ โดยมิใช่เป็ นไปในทาง
ประกอบธุ รกิจปกติ
...................………….

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
1. ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน......แผ่น

บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน....แผ่น
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน......แผ่น
หนังสื อบริ คณห์สนธิ จานวน........แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน....แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ จานวน.....แผ่น
2. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาไม่เป็ นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั จานวน.....แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน จานวน.....แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน จานวน.....แผ่น
3. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า จานวน.......แผ่น
(ก) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน.....แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสื อเดินทาง จานวน.......แผ่น
/(ข) ในกรณี ...………

-2(ข) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นนิ ติบุคคล
- ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน.....แผ่น
บัญชี รายชื่อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ และผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน....แผ่น

- บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน.....แผ่น
หนังสื อบริ คณห์สนธิ จานวน......แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน......แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ จานวน......แผ่น
4. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) จานวน....แผ่น
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)
..............................................………………………………………………
..............................................………………………………………………
..............................................……………………………………………….
..............................................………………………………………………..
..............................................………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ.................………………...ผูเ้ สนอราคา
(..............……………………)

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
1. แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจานวน.......แผ่น
2. หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน......แผ่น
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจ จานวน.....แผ่น
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูย้ ื่นซอง จานวน.......แผ่น

5. อื่น ๆ (ถ้ามี)
....................................................…………………………………………………
....................................................………………………………………………….
....................................................………………………………………………….
....................................................………………………………………………….
....................................................………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ………….......................ผูเ้ สนอราคา
(...........………….......)

