
 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประมูลโดยการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงครั้งเดียว 

เลขที ่1RP3-650001 
ซื้อรถรับ – ส่งผู้โดยสาร แบบชานต่่า (Passenger Bus) จ่านวน 10 คัน 

ตามประกาศ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ่ากัด 
ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2564 

 
บริษัท บริการภาคพ้ืน ท่าอากาศยานไทย จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บพท." มีความประสงค์จะประกวด

ราคาซ้ือด้วยวิธีประมูลโดยการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงครั้งเดียว ตามรายการ ดังนี้ 
รถรับ - ส่งผู้โดยสาร แบบชานต่ า (Passenger Bus)  จ านวน        10         คัน 

 
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประมูลฯ ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า 
และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 สัญญาซื้อขายทั่วไป 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1)  ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2)  การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนด 
        (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
        (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 

         2.5 ไม่เป็นบุคคล ... 
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2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว 
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บพท. 

ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ ครั้งนี้ 

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเอกสารที่แสดงว่าเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายและบริการหลังการขายอย่างเป็นทางการ ในการจ าหน่ายและบริการหลังการขาย
อุปกรณ์บริการภาคพ้ืน (Ground Aviation Equipment) จากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือเป็นผู้จัดจ าหน่ายที่ได้รับ
แต่งตั้ง ให้มีสิทธิจ าหน่ายและบริการหลังการขายจากตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ 
    2.11  ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงาน หรือเอกสารที่แสดงว่ามีประสบการณ์เก่ียวกับ 
อุปกรณภ์าคพ้ืน (Ground Aviation Equipment) มูลค่างานไม่น้อยกว่า 25,000,000.-บาท ที่เป็นสัญญาฉบับเดียว 
นับย้อนหลังจากวันเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ บพท. เชื่อถือ กรณีหนังสือรับรองผลงาน หรือ
เอกสารที่แสดงว่ามีประสบการณ์ของผู้เสนอราคา น ามาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้เสนอราคา
ต้องเป็นผู้มีอ านาจของหน่วยงานเอกชนนั้น พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี) 

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 ส่วนที ่1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

          (2) ในกรณี ... 
 

 



 
         - 3 - 
 

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา 
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(3) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                 (3.1)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 

(3.2) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) 
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1) 

3.2  ส่วนที ่2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ 

ซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ ท้ังน้ีหากผู้รบัมอบ
อ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อก าหนด
รายละเอียดในการจัดหา ข้อ 5 และ ข้อ 6 

(3) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
 (3.1) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งส าเนาเอกสารที่แสดงว่าเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายและบริการหลังการขายอย่างเป็นทางการ ในการจ าหน่ายและบริการ 
หลังการขายอุปกรณ์บริการภาคพ้ืน ( Ground Aviation Equipment) จากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือเป็นผู้จัด
จ าหน่ายที่ได้รับแต่งตั้ง ให้มีสิทธิจ าหน่ายและบริการหลังการขายจากตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ 
   (3.2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งส าเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือเอกสารที่แสดงว่ามี
ประสบการณเ์กี่ยวกับอุปกรณ์ภาคพ้ืน (Ground Aviation Equipment) มูลค่างานไม่น้อยกว่า 25,000,000.-บาท ที่
เป็นสัญญาฉบับเดียว นับย้อนหลังจากวันเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐตาม
กฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ บพท. เชื่อถือ กรณีหนังสือรับรองผลงาน 
หรือเอกสารที่แสดงว่ามีประสบการณ์ของผู้เสนอราคา น ามาแสดงเป็นผลงานที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้เสนอราคา
ต้องเป็นผู้มีอ านาจของหน่วยงานเอกชนนั้น พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี) 

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
   4. การเสนอราคา 

4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตน และท าการ
ยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ 

4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
 

         ทั้งนี้ ... 
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ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ 
เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว จนกระท่ัง 
ส่งมอบพัสดุให้ บริษัท บริการภาคพ้ืน ท่าอากาศยานไทย จ ากัด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตามข้อก าหนดรายละเอียด
ในการจัดหาข้อ 10 
   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ตามข้อก าหนดรายละเอียดในการจัดหาข้อ 10 
4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือหรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data Sheet)  

ซึ่งจะต้องแสดงคุณสมบัติตามข้อก าหนดรายละเอียดในการจัดหาข้อ 5, 6 และ 7 โดย บพท. จะพิจารณาคุณสมบัติ 
ที่ปรากฎในรายละเอียดเท่านั้น กรณีคุณลักษณะเฉพาะ ที่ บพท. ต้องการไม่ปรากฎในแคตตาล็อก ผู้เสนอราคา 
ต้องยืนยันคุณลักษณะเฉพาะที่ขาดไปแต่ละข้อ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอ านาจว่าผลิตภัณฑ์ 
มีรายละเอียดตรง ในกรณีท่ีผู้เสนอราคายืนยันคุณสมบัติขัดแย้งกับคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในแคตตาล็อกแล้ว  
ไม่มีเหตุผลเพียงพอจากสาเหตุเพราะความขัดแย้งกัน ฉะนั้น บพท. จะถือตามแคตตาล็อก 

4.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประมูลฯ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประมูลฯ 

4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาด้วยวิธีประมูลฯ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องประชุม AOTGA อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง 

   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบเอกสาร โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารก่อนเสนอราคาให้แก่ บพท. 

4.8 คณะกรรมการจัดหาพัสดุจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย 
ว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ 1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการจัดหาพัสดุว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ       
มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ  
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ บพท. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต ่บพท.  
จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ 
ต่อการพิจารณาของ บพท. 

       4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอ ... 
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4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ 
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

ที่ก าหนด 
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

5. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาในวันยื่นเสนอราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน - บาท  

5.1 แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ บริษัท บริการภาคพ้ืน ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  
ซึ่งเป็นแคชเชียร์เช็คลงวันที่ที่ใช้แคชเชียร์เช็คนั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 

5.2 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
   กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าแคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ บพท. ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่  - 
   หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ บพท.จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันที่ บพท.ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
   การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
6.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ ครั้งนี ้บพท.จะพิจารณาตัดสิน 

โดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนประกอบเกณฑ์ราคา 
6.2 การพิจารณาผู้ชนะการในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ บพท. จะใช้หลักเกณฑ์อ่ืนประกอบ

เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาตามข้อก าหนดรายละเอียดในการจัดหา ข้อ 16 
 

        6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอ ... 
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6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการจัดหาพัสดุจะไม่รับ
พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ี บพท.ก าหนดไว้ 
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผล 
ท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ  
อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

6.4 บพท.สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ 
หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ ของ บพท. 
  (2)  ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา 
   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ 
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 

6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
หรือ บพท. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ บพท.มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท า
สัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

6.6 บพท.ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาด้วยวิธีประมูลฯ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางองค์กรเป็นส าคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของ บพท.เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง 
บพท. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                         ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน 
ตามเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ ได้ คณะกรรมการจัดหาพัสดุ หรือ บพท.จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจง 
และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ  
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ บพท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก บพท. 

6.7 ก่อนลงนามในสัญญา บพท. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ หากปรากฏ
ว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือ
มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือ
เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 

           7. การท าสัญญา ... 
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7. การท่าสัญญาซื้อขาย 

7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  
5 วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ บพท.จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 

7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน  
ภายใน 5 วันท าการ หรือ บพท.เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคา 
ด้วยวิธีประมูลฯ จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ บพท. 
ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  
ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ ให้ บพท.ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินสด 
  (2)  แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ บริษัท บริการภาคพ้ืน ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  
ซึ่งเป็นแคชเชียร์เช็คลงวันที่ที่ใช้แคชเชียร์เช็คนั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 

(3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
ดังระบุในข้อ 1.4 (1)  
 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
ด้วยวิธีประมูลฯ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง บพท. ได้รับมอบไว้แล้ว 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
บพท. จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดๆ จ านวน 5 งวด โดยมีรายละเอียดตามข้อก าหนดรายละเอียด

ในการจัดหา ข้อ 11 
9. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ นี้ หรือข้อตกลงซื้อขาย 
เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ และรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อก าหนด
รายละเอียดในการจัดหา ข้อ 12 

10. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือ 
ท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของ Passenger Bus และอุปกรณ์ 
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันที่ บพท.ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 14 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง และรายละเอียดเพ่ิมเติมตามข้อก าหนด
รายละเอียดในการจัดหา ข้อ 13 
 

        11. ข้อสงวนสิทธิ ... 
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11. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ  

 11.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2565 
        การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ บพท.ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ

ประจ าป ีพ.ศ.2565 แล้วเท่านั้น 
 11.2   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง บพท.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน

เวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 บพท. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน  
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 11.3  บพท.สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ 
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

11.4   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประมูลฯ นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน       
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ บพท. ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

11.5  บพท. อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จาก บพท. ไม่ได้ 
  (1) บพท. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ 
ที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
 (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บพท. หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
    ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

ทีร่ะเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

   บพท. สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 
หรือท าสัญญากับ บพท. ไว้ชั่วคราว 

 
   บริษัท บริการภาคพ้ืน ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
         29 พฤศจิกายน 2564 


