
   
 

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่ 04 /2559 

เรื่อง  การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของส านักปฏิบตัิการรถเอกชนร่วมบรกิาร 1 
ฝ่ายการเดนิรถเอกชนร่วมบรกิาร 

โดยวิธีสอบราคา 
..............…………..…… 

 

                      องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงค์จะสอบราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ
ส านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1 ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบรกิาร 
                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบตัิดังต่อไปน้ี  
 1. เป็นผูท้ี่มีอาชีพเกี่ยวกบัการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 2. ไม่เป็นผู้ทีถู่กระบชุื่อไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รบัผลของการส่ังให้นิติบคุคลหรือบุคคลอ่ืน เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ  ณ วันสอบราคา หรือไม่เปน็ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการสอบราคาครั้งนี ้
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิห์รือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคา  ได้มีค าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกนัเช่นว่านั้น 
 5. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัของส านักงานทะเบยีนหุน้ส่วน บริษัท กรม
ทะเบยีนการค้า กระทรวงพาณชิย์ ที่ออกให้ก่อนหน้าวันยืน่ซองสอบราคาไม่เกนิ 6 เดือน   
 6. บุคคลหรือนิตบิุคคลทีจ่ะเข้าเปน็คู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญั 
 7. บุคคลหรือนิตบิุคคลทีจ่ะเข้าเปน็คู่สัญญากับองคก์ารต้องลงทะเบยีนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบญัชีกลางที่เว็บไซด์ศนูย์ขอ้มูลจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ        
                            ก าหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วนัที่ 14 มีนาคม 2559  ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2559                              
ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  ในวันท าการ  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา 
ในวันที่ 29 มีนาคม 2559  ระหว่างเวลา  10.00 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของส านักงาน 
รับซองสอบราคา 

ผู้สนใจ/… 
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                             ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารข้อก าหนดในการสอบราคา  ได้ที่  กลุ่มงานจัดซื้อ ส านักบรกิาร
และจัดซื้อ  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ชัน้ 2   อาคารเลขที่ 131  ถนน วัฒนธรรม  เขตห้วยขวาง    
กรุงเทพมหานคร   ตั้งแต่วันที่  14  มีนาคม  2559   ถึงวันที่  28  มีนาคม  2559   ในเวลาท าการ ระหว่าง
เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  โทรศัพท์  02 246–0974   โดยดาวน์โหลด แบบค าร้องขอแบบสอบราคา
ได้ที่   www.bmta.co.th   หรือหากมีข้อสงสัยเพิม่เติมสอบถามได้ที่  กลุ่มงานจัดซื้อ  ส านักบริการและจัดซื้อ  
ฝ่ายบริหาร 
           

ประกาศ  ณ  วันที่  14   มีนาคม   2559 
ยุกต์  จารุภูม ิ

(นายยกุต์  จารุภูมิ) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบรหิาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 
ฝ่ายบริหาร  ส านักบรกิารและจัดซื้อ 
กลุ่มงานจดัซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซ้ือจดัจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1.  ชื่อโครงการ  สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2 ป ี
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายการเดนิรถเอกชนรว่มบริการ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 235,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3.  วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 กุมภาพันธ์ 2559 
      เป็นเงินประมาณ 195,000 บาท ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน 0.39 บาท/แผ่น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4.  ปริมาณการใช้ต่อปีประมาณ 250,000 แผ่น/ปี รวม 2 ปี ประมาณ 500,000 แผ่น 
     4.1  ใช้ราคาที่เคยเช่าครั้งสุดท้ายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณตามสัญญาเลขที่ ช.4/2557 
             ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 
5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
      5.1  นายเกรียงศกัดิ์  เยียวยาสัตว์  หัวหน้ากลุ่มงานรถเอกชนรว่มบริการ 1 
      5.2  นางเทียมจันทร์  ชว่งรัตน์ พนักงานธุรการ 3 ขผ. กบง. ฝรร. 
      5.3  นางสาวมาลี  พึ่งพร  หัวหน้างานทะเบียนและประวัติรถเอกชนรว่มบริการ 1 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

เอกสารสอบราคาเลขที่           /2559 
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของส านักปฏิบัตกิารรถเอกชนรว่มบริการ 1 

ฝ่ายการเดนิรถเอกชนร่วมบรกิาร  
ตามประกาศองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

ลงวันที่          มีนาคม   2559 
.................……………… 

 
                       องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่า  "องค์การ"   มีความประสงค์จะเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสารของส านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1 ฝ่ายการเดนิรถเอกชนร่วมบรกิาร จ านวน 1 เครื่อง
ก าหนดระยะเวลาเช่า 2 ป ี  
 ซึ่งพัสดุทีจ่ะเช่านีต้้องเปน็ของแท้ ของใหม่ ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทนัที และมีคณุลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
                      1. รายการเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                              1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องถ่ายเอกสาร 
                              1.2  แบบใบเสนอราคา 
                              1.3  แบบสัญญาการเช่า 
                              1.4  แบบหนังสือค้ าประกันสญัญา 
                              1.5  บทนิยาม 
                                    (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชนร์่วมกัน 
                                    (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                             1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

(2) บัญชเีอกสารส่วนที่ 2 
 

                    2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเปน็ผู้ที่มีอาชพีเกี่ยวกับการรับจ้างท าความสะอาด 

                      2.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษัทของส านักงานทะเบียนหุน้ส่วน 

บริษัท  กรมทะเบยีนการค้า กระทรวงพาณชิย์  ที่ออกให้กอ่นหน้าวันยืน่ซองสอบราคาไม่เกิน  6  เดือน  
2.3 ผู้เสนอราคา...                                                               
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 2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถกูระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชือ่ผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เปน็ผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิตบิุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตาม 
ระเบียบของทางราชการ  
                             2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผูเ้สนอราคารายอื่น 
ณ วันสอบราคาหรือไม่เปน็ผู้กระท าการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรมตามข้อ 1.5 
                             2.5   ผู้เสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกนัเช่นว่านัน้ 
                             2.6   บุคคลหรือนิตบิุคคลทีจ่ะเข้าเปน็คู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผู้ไม่แสดงบญัชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                             2.7   บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเปน็คู่สัญญากบัองค์การต้องลงทะเบยีนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบญัชีกลางที่เว็บไซด์ศนูย์ขอ้มูลจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ 
                             2.8   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ขอเอกสารข้อก าหนดในการสอบราคานี้  จาก  
กลุ่มงานจดัซื้อ ส านักบริการและจัดซื้อ  
 
                   3. หลักฐานการเสนอราคา 
                            ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก 
ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน คือ 
                       3.1 ส่วนท่ี 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเปน็นิตบิุคคล  
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยืน่ส าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบยีนนติิบุคคล  บญัชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                        (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิตบิุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (2)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเปน็บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชน่ิติบคุคล  ใหย้ื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูน้ั้น   ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเปน็หุน้ส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   
                                  (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยืน่ส าเนา                                           
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (1)   

(4) ส าเนา...                         
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  (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี  
                                  (5)  บัญชเีอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบ 
ในข้อ 1.6  (1)   

3.2 ส่วนท่ี 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                                (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปดิอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณทีี่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนนิการแทน  และระบใุห้มีอ านาจในการยื่นซองและต่อรองราคา       
                                (2)  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ 
 (3)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
 (4)   บญัชเีอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดย้ื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแนบในข้อ 1.6 (2)  
                    4.  การเสนอราคา 
                               4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ 
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความใหถ้กูต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา 
ให้ชดัเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี 
การขูดลบ  ตกเติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถ้าม)ี ก ากับ 
ไว้ด้วยทุกแห่ง  
                               4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงนิบาท และเสนอราคาเพยีงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 
ให้ถกูต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมทีเ่สนอจะต้องตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกนัให้
ถือตัวหนังสือเป็นส าคญั  โดยคิดราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยีนและ
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  เป็นภาระของผู้เสนอราคา     
                                ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า  120 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรบัผิดชอบราคาทีต่นได้เสนอไว้ และจะถอนการ 
เสนอราคามิได ้

4.3   ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา  รายละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ   ใหถ้ี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนทีจ่ะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  
                              4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนกึซองเรียบร้อย   จ่าหน้าซอง                                                                                                                                                                                                
ถึงคณะกรรมการเปดิซองและต่อรองราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า   "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา 
เลขที่         /2559 "  ยื่นต่อเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ตั้งแต่วันที่                             2559  ถึงวันที่                        2559   
ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  ในวันท าการ 

เมื่อพ้นก าหนด...                                                                                                                                                                      
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 เมื่อพ้นก าหนดวัน เวลา ยื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
                               คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผูเ้สนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) 
ณ วันสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาทีม่ีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอ
ราคา   
                              หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรมตาม ข้อ 1.5 (2)  
และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเปน็การขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ  จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเปน็ผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มีสทิธิให้รับการ
คัดเลือก และองค์การจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉยั
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ี่ให้ความร่วมมือเปน็ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางองค์การและมิได้เปน็ผู้
ริเริ่มให้มกีารกระท าดงักล่าว 
                              ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตเุปน็ผู้เสนอราคาทีม่ี
ผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม  อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อผู้อ านวยการภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา  การวินจิฉัยอุทธรณ์ของผู้อ านวยการให้ถือเป็นที่สุด 
                              คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะเปดิซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างตน้ ณ ห้องประชุมองคก์าร   ในวันที่                                  2559                       
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.  ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองสอบราคา 
                               การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตใุห้มกีารขยายระยะเวลาการเปิดซอง 
ใบเสนอราคา  เว้นแต่ผู้อ านวยการ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง 
องค์การอย่างยิ่ง  และในกรณทีี่ผู้อ านวยการพจิารณาเห็นด้วยกับค าคดัค้านของผู้อุทธรณ์  และเหน็ว่า 
การยกเลกิการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเปน็ประโยชน์แกท่างองค์การ อย่างยิ่ง 
ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  
                                                                    
                   5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                              5.1  หากผู้เสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรอืยื่นหลกัฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว คณะกรรมการเปิด
ซองและต่อรองราคา  จะไม่รับพิจารณาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

5.2 ในการสอบ... 
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 5.2  ในการสอบราคาคร้ังนี้องค์การ ได้ก าหนดวิธีการ ข้ันตอนและหลักเกณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
การพิจารณาดังนี ้
                                      5.2.1    คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะพิจารณารายละเอียด 
                                                  คุณลักษณะเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารหมายเลข  1 
                                      5.2.2    คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา จะพิจารณาราคาจาก 
                                                  ผู้เสนอราคาต่ าสุด 

5.2.3 คณะกรรมการเปิดซองและต่อรองราคา  จะไม่พิจารณาราคาของผู้    
เสนอราคาที่ไม่เข้ารับฟงัการพิจารณาผลการสอบราคาตามเวลาที่  
องค์การก าหนด  

                              5.3  องค์การ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน  
กรณีดังต่อไปนี ้

(1) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเ้สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา  
ที่เปน็สาระส าคัญ หรือมีผลท าใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น   

(3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา 
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี  ก ากับไว้ 
 5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสญัญา  คณะกรรมการเปิดซองและ 
ต่อรองราคาหรือองค์การ มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาชี้แจง ข้อเทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเทจ็จริงอ่ืนใดทีเ่กีย่วข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิทีจ่ะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง                                                                                                                                                    
 5.5  องค์การ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที ่
เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจพจิารณาเลือกว่าจ้างรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการสอบราคาโดย
ไม่พิจารณาให้ว่าจ้างก็ได้สุดแตจ่ะพจิารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็นส าคญั และให้ถือว่าการ
ตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรยีกร้องคา่เสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การจะพิจารณา
ยกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่
ก็ตาม หากมเีหตทุี่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเทจ็หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปน็ต้น 

5.6 ในกรณี... 
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 5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มี 
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคา  หรือเป็นผูเ้สนอราคาที่กระท าการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5  องค์การ มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสทิธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5  และองค์การ จะพจิารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเปน็ผู้ทิ้งงาน 
                              ในกรณีนีห้ากผู้อ านวยการพจิารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่องค์การ อย่างยิ่ง  ผูอ้ านวยการมีอ านาจยกเลิกการเปดิซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 

 
                    6. การท าสญัญา 
                               ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญากับองค์การ ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสัญญาเปน็จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดที่สอบราคาไดใ้ห้
องค์การ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ่งอย่างใด ดังนี ้
                               6.1  เงินสด 
                               6.2  เช็คที่ธนาคารเซ็นสัง่จ่ายให้องคก์าร  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสญัญา หรือก่อนหน้า
นี้ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ  (แคชเชยีร์เช็ค) 
                               6.3  หนังสือค้ าประกนัของธนาคารทีม่ีอายุการค้ าประกันไม่น้อยกว่า 120 วัน 
ตามแบบหนงัสือค้ าประกันดังระบใุนข้อ 1.4  
                               6.4  หนังสือค้ าประกนัของบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทัเงินทนุ
หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพยท์ี่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิย์ และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษทัเงนิทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.4                                                                         
                               6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                               หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไมม่ีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถดัจากวนัที่ผูช้นะการ
สอบราคาพ้นจากข้อผูกพนัตามสัญญาแล้ว 

 
 

7. การบอกเลิก...        
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 7. การบอกเลิกสัญญา 
                              7.1 ในระหว่างที่องค์การยังไม่ไดใ้ช้สทิธิบอกเลกิสัญญา ถ้าองค์การ เห็นว่าผู้ชนะการ
สอบราคาไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  องค์การ จะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา และริบหลักประกันหรือ
เรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกนัให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มข้ึน ในกรณีที่ต้องด าเนนิการจดัซื้อใหม่
นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย 
                               7.2 ในการบอกเลิกสญัญาไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน องค์การสงวนสิทธิ  ในการบอก
เลิกสัญญาไม่ก็ได้  ทั้งนีต้ามที่องค์การ เห็นสมควร 
 
                    8. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

8.1 ผู้เสนอราคาซึ่งองคก์าร ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรอืข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางองค์การก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6  องค์การจะพจิารณาผู้ที่เสนอราคาล าดับรองต่อไป และ  จะงดการ
ติดต่อกับผู้ที่ละทิ้งงานไม่มาจัดท าสญัญา  แต่องค์การสงวนสิทธิทีจ่ะด าเนินการเปน็อย่างอ่ืน  ก็ได้  และอาจ
พิจารณาเรยีกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื่น ๆ (ถ้าม)ี  รวมทั้งจะพจิารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทาง
องค์การ 
 กรณีทางองคก์ารมีความจ าเป็นไม่อาจลงนามในสญัญาตามก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ชนะ
การสอบราคายินยอมเลื่อนเวลาทกุครั้งและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิน้  
                             8.2  องค์การสงวนสิทธิการคืนหลกัประกัน หากผูเ้สนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน หรือ
คู่สัญญาไม่ยืน่ค าขอหลักประกันคนืภายใน 5 ปี นบัแต่วันที่องค์การได้พิจารณาในเบื้องตน้เรียบร้อย หรือได้
ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วให้ถือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญาสละ
สิทธิในหลักประกันและแสดงเจตนาให้หลกัประกนัดังกล่าวแก่องค์การ 
 8.3  องค์การสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสญัญาและ
เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แกท่างองค์การ 
 
     

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 
 
 
 
                                                               
 



บทนิยาม 
 
                    "ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน"  หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคล 
ที่เข้าเสนอราคาในการสอบราคาขององค์การ  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
ในกจิการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอ่ืนทีเ่ข้าเสนอราคาในการสอบราคาขององค์การในคราวเดยีวกัน  
                        การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บคุคลธรรมดาหรือนติิบุคคลดงักล่าวมคีวามสัมพันธ์กันในลกัษณะดังต่อไปนี ้

(1) มีความสัมพันธ์กนัในเชงิบริหาร โดยผูจ้ัดการ หุน้ส่วนผูจ้ัดการ  กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบคุคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจ 
หรือสามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกจิการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือ
หลายราย ทีเ่สนอราคาให้แก่องค์การในการสอบราคาคร้ังนี้ 
                        (2)  มีความสัมพันธ์กนัในเชิงทนุ โดยผู้เปน็หุ้นส่วนในห้างหุน้ส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญใ่นบรษิัท จ ากัด  หรือบริษทัมหาชน จ ากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุน้รายใหญใ่นบริษทัจ ากัด  
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่องค์การในการสอบราคาคร้ังนี ้
                        ค าว่า  "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่"  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า  
ในกจิการนัน้  หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเหน็สมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด 

(2) มีความสัมพันธ์กนัในลกัษณะไขว้กันระหว่าง  (1) และ  (2)  โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน 
ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ  ผู้บรหิาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกจิการของบุคคลธรรมดา หรือ 
ของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วน จ ากัด หรือเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัท จ ากัด หรือบริษทัมหาชนจ ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ ในการสอบ
ราคาคร้ังนี้ หรือในนัยกลบักัน 
                        การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเขา้ถือหุ้นดังกล่าวข้างตน้ของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (1)  (2) หรือ  (3)  ใหถ้ือว่าเปน็การด ารงต าแหน่งการเป็นหุน้ส่วนหรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว 
                                                                                                                          ในกรณีบุคคล... 
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                         ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผูจ้ัดการ หุ้นส่วนผูจ้ัดการ กรรมการผูจ้ัดการ 
ผู้บริหาร ผู้เปน็หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผูใ้ช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเปน็หุ้นส่วน 
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษทัจ ากดั หรอืบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุน้ส่วน 
หรือบริษัทจ ากัดหรือบรษิัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่องคก์ารในการสอบราคาคราว
เดียวกนั  ใหถ้ือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนัน้มีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3)   แล้วแต่กรณี 
 
                         “การขดัขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม"  หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา 
รายหนึ่งหรือหลายรายกระท าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม ในการเสนอราคาต่อองค์การ ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน 
หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเทจ็ หรือกระท า 
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคท์ี่จะแสวงหาประโยชนใ์นระหว่างผูเ้สนอราคาด้วยกัน หรือ 
เพื่อใหป้ระโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึง่รายใดเปน็ผู้มีสิทธิท าสัญญากับองค์การ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการ 
แข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบองค์การ โดยมิใช่เปน็ไปในทางประกอบ 
ธุรกิจปกต ิ

...................…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
 
         1. ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็นิตบิุคคล 
              (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
                     ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล จ านวน....………แผ่น 
                     บัญชีรายชื่อหุน้ส่วนผูจ้ัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี จ านวน..……….แผ่น 
              (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากัด 
                      ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล จ านวน...……..แผ่น 
                      หนังสือบริคณห์สนธิ จ านวน.....…….แผ่น 
                      บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี จ านวน..………แผ่น 
                      บัญชีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ จ านวน...……..แผ่น 
          2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
                (ก)  บุคคลธรรมดา 
                       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูน้ั้น จ านวน...……….แผ่น 
                (ข)   คณะบคุคล 
                       ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุน้สว่น จ านวน...………แผ่น 
                       ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูเ้ปน็หุน้ส่วน จ านวน...……แผ่น 
           3.  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
                 ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จ านวน.....………แผ่น 
                 (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเปน็บุคคลธรรมดา 
                         - บุคคลสัญชาติไทย 
                           ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน...……..แผ่น 
                         - บุคคลที่มใิช่สญัชาติไทย 
                            ส าเนาหนังสือเดนิทาง จ านวน.....…….แผ่น 
                 (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
                        -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
                           ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล จ านวน...…………แผ่น 
                           บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี จ านวน..…………แผ่น 
                        -  บริษัทจ ากัดหรือบรษิัทมหาชนจ ากัด 
                           ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล จ านวน...………แผ่น 
                                                                                                                  หนังสือบริคณห์สนธ.ิ.. 
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                      หนังสือบริคณห์สนธิ จ านวน...………แผ่น 
                      บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้าม)ี  จ านวน....…….แผ่น 
                      บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวน....……….แผ่น 
            4.  ส าเนาใบทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าม)ี จ านวน....………แผ่น 
            5.  อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
  ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
 
                        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้พเจ้ายืน่พร้อมซองใบเสนอราคาในการ 
สอบราคาถูกต้องและเปน็ความจรงิทุกประการ 
 
 
                                                                      ลงชื่อ …...............………………….ผู้เสนอราคา 
                                                                             (…............…………………..…) 
             
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
  
           1.  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลักษณะเฉพาะจ านวน....……....แผ่น 
           2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณทีี่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ 
                ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน จ านวน.………...แผ่น 
           3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ จ านวน...……….แผ่น 
           4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รบัมอบอ านาจ จ านวน......…….แผ่น  
           5.  อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
 
                        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้พเจ้ายืน่พร้อมซองใบเสนอราคาในการ 
สอบราคาถูกต้องและเปน็ความจรงิทุกประการ 
 
 
                                                                        ลงชื่อ....................…………………. ผู้เสนอราคา 
                                                                                (..................………...………….)     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


