
 
 

(ราง - TOR) 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

การจดัซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใชเชือ้เพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)จํานวน 489 คัน 
ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส (ครั้งที่ 2) 

 
 
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ(องคการ) มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือรถโดยสาร         
ปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 

1. ความเปนมา 
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีภารกิจในการใหบริการขนสงผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลมีรถโดยสารใหบริการจํานวน 3,506 คัน มีอายุการใชงานระหวาง 11–21 ป จากผลการ
ประกอบการท่ีผานมาองคการประสบปญหาการขาดทุนอยางตอเนื่องจากการจัดเก็บคาโดยสารต่ํากวาตนทุน
ตามนโยบายของรัฐรวมท้ังรถโดยสารมีสภาพทรุดโทรมตามอายุการใชงาน องคการจึงไดเสนอแผนการ
ดําเนินงานท่ีจะจัดหารถโดยสารคันใหม จํานวน 3,183 คันเพื่อทดแทนรถโดยสาร (ดีเซล) คันเดิม จํานวน 
3,183 คัน ท่ีมีสภาพเกา ชํารุด ทรุดโทรม เพ่ือยกระดับคุณภาพและความเชื่อถือไดในการใหบริการรวมทั้งลด
ตนทุนดานเชื้อเพลิงและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอีกท้ัง ยังเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐในการใช
พลังงานทางเลือกท่ีประหยัด ชวยลดเงินตราตางประเทศจากการนําเขานํ้ามันเชื้อเพลิง  

 ดวยองคการมีความจําเปนเรงดวนตองการใชรถโดยสารปรับอากาศในระยะแรก จํานวน 489 คัน 
เพื่อนํามาใหบริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมท่ีชํารุด เสื่อมสภาพ หากไมมีรถทดแทนโดยเร็วจะเกิด
ปญหาในการใหบริการประชาชน เน่ืองจากปจจุบันรถโดยสารเร่ิมทยอยจอดเสียเปนจํานวนมาก ทําใหมีรถ
โดยสารไมเพียงพอท่ีจะรองรับการใชบริการของประชาชน  

2. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อจัดซ้ือรถโดยสารคันใหมมาทดแทนรถโดยสารคันเดิมท่ีมีสภาพเกา ชํารุด ทรุดโทรมตาม
อายุการใชงาน และปลอยควันดําเปนมลพิษในอากาศ 
 2.  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการรวมท้ังความนาเชื่อถือได (Reliability) 
ของบริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ 
 3. เพื่อลดคาใชจายดานเชื้อเพลิง 
 4.  เพื่อลดมลพิษ (ควันดํา) และรักษาสิ่งแวดลอม 
 5. เพื่อตอบสนองนโยบายดานการใชพลงังานของรัฐในการใชพลงังานท่ีประหยดัและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว องคการจึงมีความจําเปนจะตองจัดซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาต ิ(NGV) จํานวน 489 คัน  
 
3.  คุณสมบตัิผูประสงคจะเสนอราคา 
 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
 3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพและมีวัตถุประสงคในการขายและซอมบํารุงรักษา
รถโดยสารที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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 3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกลุม
กิจการรวมคา (Joint Venture)ท่ีรวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกัน หรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคล
ตางประเทศ หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium)ทีร่วมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือนิติบุคคล
ไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมกิจการรวมคา และหรือ กลุมนิติบุคคลรวมทํางานจะตองกําหนดบริษัท
หลักซึ่งเปนนิตบิคุคลไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางองคการ โดยตองแสดงหลักฐานการ
รวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ท้ังน้ี นิติบุคคลทุกรายจะตองรับผิดรวมกันและแทนกัน
ตอองคการอยางลูกหนี้รวม  
  นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุคคลใดลง
นามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปครบถวนดวย 
 3.3 นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุม
นิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรือรวมกับนิติบุคคลอื่น
หรือกลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอ่ืนไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลในกลุมกิจการรวม
คาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได 
 3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวารอยละ 10 ของ
วงเงินท่ีจะประมูล ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture)หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวารอยละ 
10 ของวงเงินท่ีจะประมูล 
 3.5 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ 
 3.6 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนและหรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม 
 3.7  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
 3.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร ขนาด 12 เมตร ใหกับ
หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ 
 3.9 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการใหบริการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองยนตท่ีสามารถใช
งานกับกาซธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ  
 3.10  นิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวม
ทํางาน (Consortium) ท่ีประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนบุคคลลมละลาย 
 3.11  นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 3.12 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 3.13 คูสญัญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซ่ึงมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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 3.14 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูมีรายชื่อเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้จากองคการ 
 3.15 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามประกาศองคการ 
 
4.  รูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 
 รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและเอกสารแนบ 
ดังนี้  
 4.1  คุณลักษณะของรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) (เอกสารหมายเลข 1)  
 4.2 เงื่อนไขการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสารใชกาซ
ธรรมชาติ (NGV) (Warranty Period) (เอกสารหมายเลข 2) 
 4.3 รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารตัวอยาง (เอกสารหมายเลข 3)  
 4.4 เงื่อนไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารใชกาซธรรมชาติ (NGV) (Maintenance) 
(เอกสารหมายเลข 4) 
 

5.  การประเมินขอเสนอดานเทคนิค 
  การประเมินผลขอเสนอดานเทคนิค ประกอบดวย 
  5.1 คุณสมบัติและรายละเอียดดานเทคนิคของรถโดยสารทั้งคันโดยละเอียดและชิ้นสวน
ตางๆ เปนผลติภณัฑของประเทศใดและรายละเอียดของเคร่ืองยนต  เกียร  คัสซี และรายงานการทดสอบตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ หรือตามขอกําหนดของประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป หรือตามขอกําหนดของผูผลิต พรอมชื่อและที่อยูของหนวยงานท่ีทําการทดสอบ 
   5.2 รายละเอียดแผนการซอมบํารุงรักษารถโดยสารพรอมคาซอมบํารุงรักษรถโดยสารใน
ระยะเวลา 5 ปแรก และปที่ 6 ถึงปท่ี 10 และรายละเอียดของการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงาน
ตามปกติของรถโดยสารโดยละเอียดตามมาตรฐานของผูผลิตรถโดยสาร 
   5.3 รายชื่อพรอมท่ีตั้งของศูนยบริการซอมบํารุง 
   5.4 รายละเอียดของศูนยอะไหลของเคร่ืองยนต  เกียร  คัสซี  ชวงลาง  ระบบสงกําลัง 
และอุปกรณใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (CNG) รายการเบอร อะไหล  ภาพถาย  ภาพเขียน  สถานท่ีจัดเก็บ
อะไหลและมีหนังสือรับรองการมีอะไหลสํารองไมนอยกวา 10 ป 
   5.5 รายละเอียดผลงานการจําหนายรถโดยสาร ขนาด 12 เมตร ใหกับหนวยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ 
   5.6 รายละเอียดของการประกอบรถโดยสารวาผูประสงคจะเสนอราคาใชโรงงานใน
ประเทศหรือตางประเทศ  หากเปนโรงงานตางประเทศตองไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO  หากเปนโรงงานใน
ประเทศตองไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO และไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม  พรอมท้ังแจงแผนการ
ดําเนินงานประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และรายละเอียดผลงานการประกอบรถโดยสารขนาด 12 เมตร
(ความยาวไมนอยกวา 11.50 เมตร และไมเกิน 12.00 เมตร) ของโรงงานท่ีใชในการประกอบรถโดยสารในคร้ัง
นี้ พรอมสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO และสําเนาใบอนุญาตของโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยใหโรงงานผูประกอบรถโดยสารเปนผูรับรองเอกสารดังกลาว และมอบใหผูประสงคจะเสนอราคานํามาใช
เปนเอกสารประกอบในการยื่นเสนอราคา   
  5.7 รายละเอียดผลงานการใหบริการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองยนตท่ีสามารถใชงานกับกาซ
ธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ  
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   5.8  ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint 
Venture)หรือกลุมนิตบิุคคลรวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) จะตองสงเอกสารงบการเงิน 
งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนในรอบบัญชี พ.ศ.2554 , พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556 
   5.9 หนังสือรับรองของธนาคารหรือสถาบันการเงินภายในประเทศท่ีใหการรับรองวาจะ
ออกหนังสือค้ําประกันใหกับผูประสงคจะเสนอราคา เพ่ือใชประกอบเปนหลักประกันในการทําสัญญาซื้อขายรถ
โดยสารของผูประสงคจะเสนอราคา และเปนหลักประกันในการทําสัญญาจางซอมบํารุงรถโดยสารของผู
ประสงคจะเสนอราคาในการซอมบํารุงรักษารถโดยสารใหกับองคการ ดังน้ี 
    5.9.1 หนังสือค้ําประกันสัญญาซ้ือขายรถโดยสารจํานวนรอยละ 10 ของราคารถ
โดยสารท่ีเสนอราคา  
    5.9.2 หนังสือค้ําประกันการชํารุดเสียหายจากการใชงานตามปกติของรถโดยสาร
อีกจํานวนรอยละ 15 ของราคารถโดยสารท่ีเสนอราคา โดยมีกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันเปนเวลา 5 ป  
    5.9.3 หนังสือค้ําประกันสัญญาซอมบํารุง จํานวนรอยละ 10 ของคาจางซอมบํารุง
รถโดยสาร โดยมีกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันเปนเวลา 10 ป 
    5.9.4 หนังสือค้ําประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงรักษาเปน
จํานวนเงินเทากับจํานวนเงินคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารในระยะเวลา 5 ปแรก  โดยมีกําหนดระยะเวลา
ค้ําประกันเปนเวลา 5 ป และหนังสอืค้ําประกันความเสยีหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงรักษาเปนจํานวน
เงินเทากับจํานวนเงินคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารในปที่ 6 ถึงปท่ี 10 กอนสิ้นสุดสัญญาปที่ 5 โดยมี
กําหนดระยะเวลาค้ําประกันเปนเวลา 5 ป  
  ท้ังน้ี องคการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีขอเสนอที่เปน
ประโยชนตอองคการมากท่ีสุด 
6.  ระยะเวลาการสงมอบรถโดยสาร 
 ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบรถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 489 คัน ภายในระยะเวลา 
90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   
7.  การตรวจรับ 
 องคการจะทําการตรวจรับรถโดยสารที่มคีุณลกัษณะดังน้ี 
 7.1 ผูชนะการประกวดราคาตองสงมอบรถโดยสารตัวอยางใหองคการ เพ่ือนําไปทดสอบการ  
ขับขี่และใชงาน  เปนระยะเวลา 3 วันตอเนื่องกัน  โดยรถโดยสารตัวอยางจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
   7.1.1  เคร่ืองยนต  เกียร  คัสซ ีและทางลาดสาํหรับอาํนวยความสะดวกใหกับผูพิการ ตองมี
คุณสมบัติถูกตองตรงตามขอกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา 
   7.1.2 เคร่ืองยนตดงักลาว สามารถใชงานกับกาซธรรมชาตอิัด (CNG) ท่ีจําหนายในประเทศ
ไทยได 
   7.1.3  เคร่ืองยนต  เกียร ตองสามารถว่ิงบนสะพานแขวน (สะพานพระรามเกา) ในขณะ
บรรทุกผูโดยสารไมนอยกวา 80 คน ตามสภาพการจราจรจริง 
   7.1.4  รถโดยสารตัวอยางสามารถว่ิงบริการประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  และ
ปริมณฑลตามสภาพของถนนและสะพานในเสนทางเดินรถถนนสายหลักในปจจุบัน 
 7.2 รถโดยสารท่ีจะสงมอบตองมคีุณลกัษณะถกูตองตามเงือ่นไขในประกาศประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และเปนรุนท่ีผานการทดสอบ ผานการตรวจสภาพการชําระภาษีและดําเนินการดาน
ทะเบียนจากกรมการขนสงทางบกเรียบรอยแลว โดยผูชนะการประกวดราคาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ดําเนินการท้ังสิ้น ซ่ึงจะตองสงมอบภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  ท้ังน้ีการตรวจรับ
จะเร่ิมนับตั้งแตวันที่องคการไดรับมอบรถท่ีจดทะเบียนและชําระภาษีเรียบรอยแลว 
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8.  วงเงินในการจัดหา  วงเงินโครงการจํานวน  1,784,850,000.-บาท 
 

9.  การจายเงิน 
 9.1  การจายเงนิลวงหนา 
  องคการอาจจายเงินลวงหนาใหแกผูชนะการประกวดราคา เปนเงินจํานวนรอยละ 15 (สิบหา) 
ของวงเงินตามสัญญาซื้อขายรถโดยสารท้ังหมด ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา โดยผูชนะการ
ประกวดราคาจะตองสงมอบหลักประกันการรับเงินลวงหนาใหแกองคการ เพ่ือใชเปนหลักประกันการรับเงิน
ลวงหนา โดยตองยื่นหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาในขณะทําสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับวงเงินท่ีรับลวงหนาโดยหนังสือค้ําประกันตองไมแบงสวนความรับผิดระหวางนิติบุคคลใน
กลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) 
  องคการจะคืนหลักประกันการรับเงินลวงหนาโดยไมมีดอกเบี้ยใดๆ ท้ังสิ้น ใหแกผูชนะการ
ประกวดราคา เ ม่ือผูชนะการประกวดราคาไดสงมอบรถโดยสารครบตามจํานวนเงินลวงหนา และ
คณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับรถโดยสารจํานวนดังกลาวไวเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 9.2  การจายเงิน 
   องคการจะจายเงินคารถโดยสารใหแกผูชนะการประกวดราคาเม่ือองคการไดรับมอบรถ
โดยสารตามจํานวนคันท่ีสงมอบ  และคณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับรถโดยสารจํานวนดังกลาวไวเปน
ที่เรียบรอยแลว 
 

10. เงื่อนไขอื่น ๆ  
 10.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของ
รถโดยสารทั้งคันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป (โดยไมจํากัดระยะทางการใชงาน)และตองแสดงรายละเอียด
และเงื่อนไขของการรับประกันการชํารุดบกพรองของรถโดยสารโดยละเอียด 
  10.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองดําเนินการซอมบํารุงรักษารถโดยสารเปนระยะเวลา 10 ป 
โดยตองเสนอแผนการซอมบํารุงรักษารถโดยสาร พรอมคาซอมบํารุงรักษารถโดยสารในอัตราคันตอวันใน
ระยะเวลา 5 ปแรกนับถัดจากวันรับมอบรถโดยสาร (ชวงรับประกันการชํารุดบกพรอง) และปท่ี 6 ถึงปท่ี 10 
โดยละเอียด ท้ังน้ี อัตราคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารท่ีผูเสนอราคาจะเสนอตองไมเกินกวาอัตราคาจางซอม
บํารุงรักษารถโดยสารท่ีองคการกําหนด ดังน้ี 
   (1)  ราคาจางซอมบํารุงรักษา  ในอัตราเฉลี่ย 5 ปแรก ไมเกินจํานวน 925.91 บาท  
ตอคันตอวัน 
   (2)  ราคาจางซอมบํารุงรักษา ในปท่ี 6 ถึงปท่ี 10 ในอัตราบาทตอคันตอวัน (องคการ
จะเชิญผูเสนอราคารวมของรถโดยสารต่ําสุดมาเจรจาคาซอมบํารุงรักษารถโดยสาร) 
  10.3 ผูชนะการประกวดราคาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบของทาง
ราชการท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 
  10.4 เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการอางอิงท่ีเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปน
ภาษาไทย โดยผานการรับรองจากสถานทูตของประเทศน้ันซึ่งตั้งอยูภายในประเทศไทย 
 
 

…………………………….. 
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เอกสารหมายเลข 1 

คุณลักษณะของรถโดยสารปรับอากาศใชเชือ้เพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)  
 
 
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซ
ธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน โดยอาจเปนรถท่ีประกอบสําเร็จรูปพรอมใชงานก็ได โดยอุปกรณและ
ชิ้นสวนที่ใชประกอบรถเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิตและกรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ  ดังนี้ 
 
 1. คุณลักษณะทัว่ไป 
  1.1  เปนรถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียว ไมมีบันได (No Step Bus) ขนาด 2 เพลา 4 ลอ 
(ยาง 6 เสน) ขนาด 12 เมตร (ความยาวของรถจากกันชนหนาถงึกันชนทายไมนอยกวา 11.50 เมตรและไมเกิน 
12.00 เมตร) ขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตท่ีใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง มีกําลังเคร่ืองยนตไมนอยกวา 
174kW สามารถรับนํ้าหนักบรรทุกรวม (GVW) ไมนอยกวา 16,000 กิโลกรัมและจะตองติดตั้งอุปกรณประจํา
รถ  ดังน้ี  
  1)  ฆอนทุบกระจกจํานวนไมต่ํากวา 6 อัน  
  2)  เคร่ืองดับเพลิง ขนาด 5 ปอนด ไมนอยกวา 2 ถัง และขนาด 10 ปอนด ไมนอยกวา 
2 ถัง ไดมาตรฐาน มอก.และใหมีขนาดที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
  3)  ประตฉูุกเฉนิ ตองมีคณุสมบตัแิละขนาดสดัสวนเปนไปตามกรมการขนสงทางบกกําหนด  
  4)  ประตูขึ้น-ลงสําหรับพนักงานขับรถ 
  5)  เข็มขัดนิรภัยสําหรับพนักงานขับรถจํานวน 1 เสน 
  1.2  ลักษณะของตัวรถและโครงสรางรถโดยสารใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมการขนสง
ทางบกโดยภายในรถโดยสารมีท่ีน่ังไมนอยกวา 35 ท่ีน่ัง (รวมท่ีนั่งสําหรับคนพิการชนิดพับเก็บได 2 ที่นั่ง) 
และราวจับสําหรับผูโดยสารยืนสามารถรับผูโดยสารรวมท้ังหมดไมนอยกวา 60 คน รูปแบบการจัดวางท่ีน่ัง
ผูโดยสารระยะหางระหวางท่ีน่ังและจํานวนผูโดยสารโดยรวมใหเปนไปตามท่ีกรมการขนสงทางบกประกาศ
กําหนดหรือใหความเห็นชอบ 
  1.3  ภายในหองโดยสาร ตองมีความสูงภายในตามท่ีกรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
หรือใหความเห็นชอบ โดยมีการบุผนังตกแตงภายในตามมาตรฐานของผูผลิต มีฉนวนท่ีไมลามไฟและไม
กอใหเกิดควันพิษเมื่อไดรับความรอน กันเสียงรบกวนและความรอนจากพื้นผนังและเพดานหลังคารถ (Noise 
and Heat Insulation on Floor Wall and Ceiling) 
  1.4  รถโดยสารตองประกอบจากโรงงานผลิตท่ีไดมาตรฐาน หากเปนโรงงานตางประเทศตอง
ไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO  หากเปนโรงงานในประเทศตองไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO และไดรับอนุญาต
จากกระทรวงอุตสาหกรรม  และมีผลงานในการผลิตรถโดยสารสําหรับใชงานในการขนสงผูโดยสารกับ
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนมากอน 
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  1.5 รถโดยสารจะตองออกแบบใหสามารถว่ิงบริการประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร    
และปริมณฑลตามสภาพของถนนและสะพานในเสนทางเดินรถถนนสายหลักในปจจุบัน ประกอบดวย 
พหลโยธิน, สุขุมวิท, ลาดพราว, เพชรบุรี, พัฒนาการ, พระราม 6, พระราม1 และเพลินจิต , สามเสน ,    
พระราม 4,  ราชดําเนิน, เจริญกรุง, วงแหวนตะวันออก, วงแหวนตะวันตก, เพชรเกษม และอินทรพิทักษ,  
บางนาตราด, รามอินทรา, ตากสิน, ประชาธิปก, ติวานนท, พระราม 2, เอกชัย-จอมทอง, แจงวัฒนะ,     
รัตนาธิเบศร, งามวงศวาน, บรมราชชนนี, รัชดาภิเษก และอโศกมนตรี, รามคําแหง, สุขสวัสดิ์, วิภาวดีรังสิต, 
ประดิษฐมนูธรรม และราชพฤกษ ได  โดยเม่ือมีการบรรทุกเต็มอัตราบรรทุกตองไมมีสวนหนึ่งสวนใดของตัวรถ
เวนแตยางของรถสมัผสัหรือกระแทกกับพ้ืนถนนหรือสะพานในขณะว่ิงใชงาน ตองมีพ้ืนท่ีสาํหรับผูโดยสารยืนไม
นอยกวารอยละ 35 ของพ้ืนท่ีหองโดยสารขณะว่ิงใชงานปกติสูงจากพื้นถนนไมเกิน 45 เซ็นติเมตร กรณีพ้ืนท่ี
หองโดยสารขณะว่ิงใชงานปกติสูงจากพ้ืนถนนเกินกวา 40 เซ็นติเมตร ตองมีระบบปรับลดระดับความสูงของรถ 
(Kneeling system) ขณะจอดรับ-สงผูโดยสารใหมีระดับพ้ืนรถเม่ือวัดจากขอบประตูทางขึ้น-ลงของผูโดยสาร
สูงจากพ้ืนถนนไมเกิน 40 เซ็นติเมตร 
 2. คุณลักษณะเฉพาะของโครงสรางรถโดยสาร 
  2.1 ตัวถังรถโดยสารจะตองใชวัสดทุีมี่มาตรฐาน เม่ือประกอบเปนตัวถงัรถโดยสารแลวจะตอง
มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานตอการผุกรอน และปลอดภัยในการใชงาน และผูเสนอราคาจะตองเสนอ
รายละเอียดแบบของตัวถังรถโดยสาร และวัสดุที่ใชประกอบตัวถังรถโดยสารวาเปนวัสดุชนิดใดบางมีขนาด
ความหนาเทาใดและมีการออกแบบตัวถังรถโดยสารวามีความกวาง ความยาว ความสูงเทาใด 
  2.2  เปนรถโดยสารมีรูปลักษณที่สะทอนถึงเทคโนโลยี การออกแบบตัวรถและการออกแบบ
ดานความปลอดภัยท่ีทันสมัยมีเอกลักษณและเปนลักษณะรถโดยสารตอนเดียว 
  2.3  โครงคัสซีตองเปนโครงคัสซีใหมไมเคยใชงานมากอนทําดวยโลหะแข็งแรง โดยเปนคัสซี  
ที่ไดรับการออกแบบจากผูผลิตใหเปนคัสซีรถโดยสาร และมีมาตรฐานตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนดและ
จะตองไดรับอนุญาตหรือความเห็นชอบใหเปนคัสซีรถโดยสารจากกรมการขนสงทางบกกอนการสงมอบ       
รถโดยสาร 
  2.4  คัสซีมีระบบรองรับนํ้าหนักแบบ Air Suspension 
  2.5  มีประตูทางเขา-ออกทางดานซายสําหรับผูโดยสาร 2 ประตู บริเวณดานหนาและตรง
กลางรถโดยตองไมกีดขวางการจัดวางที่น่ังและการขึ้น-ลงของผูโดยสาร พรอมอุปกรณปองกันความปลอดภัย
ตามท่ีกรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
  2.6  ภายในหองโดยสารมีท่ีน่ังสําหรับผูโดยสารออกแบบใหโคงเวารับกับสรีระของทาน่ังมี
ความสวยงาม แขง็แรง และนุมสบาย โดยในสวนของเบาะท่ีน่ังและพนกัพิง บุดวยฟองน้ําหนาและหุมดวยหนังเทียม 
ความหนาของเบาะที่น่ังและพนักพิงในตําแหนงบางสุด ไมนอยกวา 3 เซนติเมตร บุดวยฟองน้ําหรือโฟมชนิด
หนา มีความหนาแนนไมนอยกวา 33 บวกลบ 3 กิโลกรัมตอ ลบ.เมตร และตองวัสดท่ีุไมลามไฟและไมกอใหเกิด
ควันพิษเม่ือไดรับความรอน โดยมีแบบและการจัดวางท่ีนั่งผูโดยสาร ตามท่ีกรมการขนสงทางบกประกาศ
กําหนดหรือใหความเห็นชอบ 
  2.7  พ้ืนรถภายในหองโดยสารเรียบ มีความลาดเอียงบางพ้ืนที่ กรณีที่ตองเปนทางลาดหรือ
เปลี่ยนระดับจะตองออกแบบใหมีความปลอดภัยในการเดินของผูโดยสารทั่วไป โดยใหเปนไปตามขอกําหนด
ของกรมการขนสงทางบก 
  2.8 มีเคร่ืองอุปกรณและสวนควบอื่นๆ ถูกตอง ครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงหรือ
เปนไปตามท่ีกรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ เพ่ือใหสามารถจดทะเบียนเปนรถโดยสารตามมาตรฐาน
ของกรมการขนสงทางบกได 
  2.9 สีของรถโดยสารเปนสีฟา ตามท่ีองคการกําหนด 
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 3.  คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องยนตรถโดยสาร 
  3.1 เคร่ืองยนตท่ีใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง ระบายความรอนดวยนํ้ามีมาตรฐานไอเสีย
ตามท่ีกรมการขนสงทางบกกําหนดหรือใหความเห็นชอบกําลังเคร่ืองยนตไมนอยกวา174 kW ตามขอกําหนด
ของกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ (UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSTION FOR 
EUROPE ; UNECE) ขอที่ 85 วาดวยเร่ืองกําลังมาสุทธิ (NET POWER) ของเคร่ืองกําเนิดที่ใชในการขับเคลื่อน 
หรือตามขอกําหนดประชาคมเศรษฐกิจยโุรป (EUROPEAN ECONOMICS COMMISSION; EEC) (EUROPEAN 
ECONOMICS COMMISSION 80/1269/ECE;ENGINE POWER OF MOTOR VEHICLE)โดยจะตองระบุ
รายละเอียดอยางนอย ดังตอไปน้ี 
   -  ความจุของ กระบอกสูบ (CC.)  
   -  เสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke) 
   -  กําลังเคร่ืองยนตสูงสุด (Maximum Engine Power) 
   -  แรงบิดสูงสุดของเคร่ืองยนต(Maximum Engine Torque) 
   - อัตราสวนการอัด (Compression Ratio) 
  3.2 ถังกาซ เคร่ืองอุปกรณและสวนควบสําหรับกาซธรรมชาติอัดและการติดตั้งใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
   3.2.1  ถังกาซหรือภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติอัดตองเปนไปตามาตรฐาน มอก.2311 
หรือ ISO 11439 หรือ ECE R 110 หรือ ANSI/CSA NGV 2 และตองยึดใหแนนกับตัวรถในบริเวณที่มีความ
แข็งแรง โดยมีขนาดหรือจํานวนถังกาซท่ีติดอยูที่รถโดยสารตามมาตรฐานของผูผลิต และสามารถบรรจุกาซ
ธรรมชาติอัดไดไมนอยกวา 900 ลิตร (ไมนอยกวา 180 กิโลกรัมกาซ)  
   3.2.2 การติดตั้งเคร่ืองอุปกรณและสวนควบของระบบกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง
ตองเปนไปตามมาตรฐานอยางใดอยางหน่ึง ดังนี้ 
    (1)  ขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแหงสหประชาชาต ิ
เลขที่ ECE R 110 
    (2) มาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไวตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ระบบการใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงในยานยนต มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2333 ดังน้ี 
     (ก) เลม 1 ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
     (ข) เลม 2 วิธีทดสอบ 
    (3) มาตรฐานขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน เลขท่ี ISO 15501 
  3.3 เคร่ืองยนตท่ีนํามาใชประกอบเปนรถโดยสารจะตองสามารถใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) 
ที่มีจําหนายภายในประเทศไทย 
  3.4 มาตรฐานไอเสียเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญที่ใช
เคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟท่ีใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดาน
ความปลอดภัย :สารมลพิษจากเคร่ืองยนต ระดับท่ี 1 (มอก.2320-2552) (ยูโร 3) หรือสูงกวา (ยูโร 4, ยูโร 5) 
 4.  คุณลักษณะเฉพาะของระบบสงกําลังรถโดยสาร 
  4.1 เปนระบบเกียรอัตโนมัติ (Automatic Transmission) 
 5. คุณลักษณะเฉพาะของระบบหามลอรถโดยสาร 
  5.1 ระบบหามลอเทา เปนแบบใชลมอัดหรือลมดันนํ้ามัน และมีเคร่ืองวัดความดันลมหรือ
สัญญาณเตือนติดตั้งไวในที่ซ่ึงผูขับขี่สามารถมองเห็นไดงาย 
  5.2 มีระบบเบรกแบบAntilock Brake System (ABS) ท้ังลอหนาและลอหลัง 
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  5.3 มีหามลอมือตามแบบมาตรฐานของผูผลิต 
  5.4 ระบบเบรกท้ังหมดจะตองมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของผูผลิตซึ่งไมต่ํากวาเกณฑท่ี
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
 6. คุณลักษณะเฉพาะของระบบบังคับเล้ียวรถโดยสาร 
  6.1 พวงมาลัยอยูดานขวาสามารถปรับระดับสูงต่ําและมุมเอียงได 
  6.2 มีระบบชวยผอนแรง (Power Steering) 
 7. คุณลักษณะเฉพาะของระบบกงลอและยางรถโดยสาร 
  7.1  กงลอและยางตองใชขนาดเดียวกันทุกลอ และเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต  
  7.2  จัดใหมีกงลอพรอมยางอะไหลขนาดเดียวกัน1 ชุดตอคัน ณ อูจอดรถตามท่ีองคการกําหนด 
  7.3 ยางเปนยางชนิดเรเดียล (Radial) 
  8.  คุณลักษณะเฉพาะของระบบไฟฟา ปรับอากาศ และระบายอากาศรถโดยสาร 
     8.1 ระบบไฟฟา 24 โวลท ขนาดของแบตเตอร่ี ไมนอยกวา 200 Ah จํานวนไมนอยกวา 4 ลูก 
  8.2 ตัวกําเนิดไฟฟา (Alternator) สามารถผลิตกระแสไฟฟาเพียงพอตอการใชงาน 
     8.3 สายไฟฟาตองเปนชนิดท่ีมีฉนวนหุมสาย และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสท่ีใชงาน
โดยมีความปลอดภัยในการปองกันเพลิงไหม ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
     8.4 มีโคมไฟแสงสวางและโคมไฟสัญญาณตาง ๆ ครบถวนตามที่กรมการขนสงทางบก
ประกาศกําหนด 
     8.5 มีมาตรวัดวามเร็ว ระยะทาง เชื้อเพลิง ความรอนและสัญญาณเตือนอื่น ๆ ตามมาตรฐาน
ของผูผลิตและตามกฎหมายกําหนด 
  8.6 ระบบปรับอากาศจะตองสามารถทําความเย็นในหองโดยสารไดสม่ําเสมอท่ี    22-25 
องศาเซลเซียส (วัดในเวลากลางวัน) แมในขณะมีผูโดยสารเต็มความจุของตัวรถ หรือในขณะท่ีรถจอดอยูกับท่ี
หรือเคลื่อนตัวโดยใชเทอรโมสตัท (Thermostat) ที่มีความแมนยํา ใชนํ้ายาชนิดที่ไมทําลายมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอม มีชองระบายอากาศบนหลังคาไมนอยกวา 2 ชอง ควบคุมโดยคนขับดวยระบบไฟฟา พรอมท้ัง
ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศบนหลังคา และเม่ือรวมความสูงกับตัวรถตองมีความสูงไมเกินกวาท่ีกรมการขนสงทาง
บกประกาศกําหนด 
 

 9. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมืออุปกรณประกอบการทํางานรถโดยสาร 
  9.1  เคร่ืองขยายเสียงขนาด 20 วัตต พรอมไมโครโฟนตองถูกออกแบบใหสะดวกตอการใช
งานเพื่อใชประกาศเสียงบนรถโดยสารพรอมลําโพงขนาด 4 นิ้ว 8 โอมห จํานวน 8 ตัว ในตําแหนงที่เหมาะสมท่ี
ผูโดยสารภายในรถสามารถไดยินอยางชัดเจน 
  9.2  กระจกมองขาง 2 บาน ซาย-ขวา ปรับมุมไดดวยระบบไฟฟา และกระจกมองหลังภายใน 
1 บาน ขนาดใหญเหมาะสมกับการใชงานไดดีโดยใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก 
  9.3  ปายสัญญาณ (Signage) มีรายละเอียดดังน้ี 
   9.3.1 ปายอิเล็กทรอนิกส บอกหมายเลขเสนทางและชื่อตนทาง-ปลายทาง ติดตั้ง
ดานหนารถและดานหลังรถ ขนาดไมนอยกวา 45x120 เซนติเมตร และบริเวณดานขางซาย, ดานบนของประตู
ทางขึ้น-ลง ขนาดไมนอยกวา 20x75 เซนติเมตร ใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก 
   9.3.2 ปายอิเล็กทรอนิกส บอกหมายเลขเสนทาง และแสดงรายละเอียดเสนทาง ติดตั้ง
ดานขาง ระหวางประตูทางขึ้นและทางลง ขนาดไมนอยกวา 20x75 เซนติเมตร ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กรมการขนสงทางบก    
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   9.3.3  จัดเตรียมพื้นท่ีสําหรับติดตั้ง ระบบสายไฟ สายสัญญาณ และชองตอสายไฟ
สัญญาณเพ่ือรองรับการตอเชื่อมสําหรับจอแสดงภาพแบบแอลซีดี (Liquid Crystal Display) ท่ีจะติดตั้งบริเวณ
ดานหนาและตรงกลางของรถโดยสาร 
   9.3.4 เตรียมพ้ืนท่ีสําหรับติดตั้งอุปกรณระบบไฟฟา สายสัญญาณและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
เพื่อสามารถรองรับสื่อสารขอมูลภายในตัวรถ (Vehicle Communications System) 
   9.3.5  จัดเตรียมพ้ืนท่ีระบบสายไฟ สายสัญญาณและชองตอสายไฟสัญญาณเพ่ือรองรับ
การตอเชื่อมสําหรับติดตั้ง ระบบ e-Ticket บริเวณทางขึ้นดานหนาและตรงกลางของรถโดยสาร 
 10.  คุณลักษณะของอุปกรณดานความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกใหกับคนพิการ
บนรถโดยสาร 
  10.1  ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (Close Circuit Television: CCTV) ภายในรถโดยสาร 
ใหสามารถมองเห็นการขึ้น-ลงของผูโดยสารท้ังทางขึ้นและทางลง และติดตั้งภายนอกรถโดยสารดานหลัง เพื่อ
ชวยในการถอยรถสาํหรับพนักงานขับรถ  และมีจอแสดงภาพสแีบบแอลซีด ีขนาดไมต่ํากวา 4 น้ิว แสดงภาพของ
กลองวงจรปด โดยมีความละเอียดของภาพไมนอยกวา 300,000 ฟกเซล ความคมชัดของกลองไมนอยกวา 400 
TVL สามารถบันทึกภาพไดไมนอยกวา 15 วัน และสามารถเชื่อมตอระบบภาพออนไลนไดดวย  
  10.2  การจัดอุปกรณอํานวยความสะดวกใหกบัคนพิการบนรถโดยสาร 
    10.2.1 มีประตูทางเขา-ออกทางดานซายสาํหรับผูโดยสาร 2 ประตู บริเวณดานหนา
และตรงกลางรถ โดยประตูรถบริเวณตรงกลางรถใหมีความกวางสทุธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ไมมีเสาหรือสิ่ง
กีดขวางการขึ้น-ลงของผูโดยสารพิการ และตองมีแสงสองสวางเพียงพอสําหรับการใชงานในเวลากลางคืน 
    10.2.2 ติดตั้งทางลาดท่ีมีลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติ ตามท่ีกําหนดไวตาม
ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง กําหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเคร่ืองอุปกรณสําหรับรถที่จะมี
ไวใชอํานวยความสะดวกแกคนพิการ พ.ศ.2555 ขอ 8 ดังน้ี 
     ขอ 8 ทางลาดตองมีลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติดังน้ี 
     (1) มีความกวางไมนอยกวา 80 เซนติเมตร โดยเม่ือวางเทียบกับทางเทา
ตองมีความลาดชันไมเกินกวา 1 ตอ 8 ในแนวตั้งตอแนวราบ และกรณีท่ีวางเทียบกับระดับพ้ืนดินตองมีความ
ลาดชันไมเกินกวา 1 ตอ 3 ในแนวตั้งตอแนวราบ โดยตองรับน้ําหนักคนพิการและรถคนพิการไดอยางเหมาะสม
และปลอดภัยเมื่อใชงาน กรณีที่มีความยาวมากกวา 1.20 เมตร ตองมีอุปกรณปองกันมิใหรถคนพิการตกจาก
ทางลาดดวย 
     (2) ระบบจะทํางานตอเมื่อรถจอดหยุดน่ิง    
     (3) มีอุปกรณปองกันมิใหรถคนพิการตกจากทางลาด โดยขอบมุมของทาง
ลาดตองไมมีสวนแหลมคม 
     (4) ในกรณีท่ีเปนแบบถอดได ตองติดตั้งอยางม่ันคงแข็งแรง มีความ
ปลอดภัยในการใชงานและตองจัดเก็บในที่ท่ีเหมาะสม” 
    10.2.3 จัดใหมีพื้นท่ีจอดเกาอ้ีเข็นคนพิการอยางนอย 2 ที่ อยูใกลบริเวณประตูตรง
กลางรถ โดยมีความกวางxยาวไมนอยกวา 80 เซนติเมตร x 1.3 เมตร ตอ 1 ท่ี และใหติดตั้งอุปกรณสําหรับยึด
ตรึงเกาอี้เขน็คนพิการเพ่ือปองกันการลื่นไถลของเกาอี้เขน็ (ที่สามารถปลดออกไดงาย) พรอมติดภาพสญัลกัษณ
คนพิการบริเวณเหนือพ้ืนท่ีจอดเกาอ้ีเข็นคนพิการ 
    10.2.4 จัดใหมีท่ีน่ังสําหรับคนพิการชนิดพับเก็บได จํานวนไมนอยกวา 2ที่นั่ง 
และไมเกิน 4 ท่ีนั่ง ภายในบริเวณพ้ืนท่ีจอดเกาอ้ีเข็นคนพิการ โดยเมื่อพับเก็บแลวตองไมกดีขวางหรือยืน่ล้ําเขา
ไปในพ้ืนท่ีจอดเกาอ้ีเข็นคนพิการ และใหติดภาพสัญลักษณคนพิการบริเวณเหนือท่ีนั่งพับเก็บไดพรอมขอความ
ท่ีแสดงใหผูโดยสารท่ัวไปทราบวาเม่ือมีผูโดยสารท่ีใชเกาอ้ีเข็นคนพิการขึ้นมาบนรถโดยสาร ควรสละที่น่ังและ
พับที่น่ังเก็บ เพ่ือใหเปนพื้นท่ีจอดเกาอ้ีเข็นคนพิการ 
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    10.2.5  ใหติดตั้งกร่ิงสัญญาณหยุดรถ ภายในบริเวณท่ีนั่งสําหรับคนพิการ โดยอยูสูง
จากพ้ืนท่ีไมนอยกวา 70 เซนติเมตร แตไมเกินกวา 1.20 เมตร และเมื่อกดกร่ิงสัญญาณแลว ใหมีสัญญาณเสียง
ท่ีตางจากสัญญาณเสียงกดกร่ิงใหรถจอดของคนทั่วไป พรอมกับมีสัญญาณไฟกระพริบแสดงบริเวณใกลๆ กร่ิง
สญัญาณเพ่ือใหคนพกิารหูหนวกรับทราบวากร่ิงสัญญาณทํางานและพนักงานขบัรถไดยนิเสยีงกร่ิงสญัญาณแลว 
    10.2.6  ติดภาพสัญลักษณคนพิการตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีขนาดไมนอยกวา 
25 x 25 เซนติเมตร ท้ังท่ี ดานหนา ดานขาง และดานหลงัตวัรถ เพ่ือแสดงวารถโดยสารคันน้ี คนพิการสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนได 
 11.  ช้ินสวนที่ใชในการประกอบรถโดยสาร 
  11.1  โลหะและวัสดุ เกาอ้ีและยางที่นํามาใชประกอบเปนโครงสรางตัวถังรถโดยสาร ตอง
เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 
  11.2 กระจกรถโดยสารตองเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนดหรือให
ความเห็นชอบ 
  11.3 แบตเตอร่ีตองรับประกันอายุการใชงานไมนอยกวา 18 เดือน 
 12.  รายละเอียดของรถโดยสารพรอมแคตตาล็อกเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิตรถโดยสารแต
ละยี่หอ โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอรายละเอียดของรถโดยสารโดยละเอียดพรอมแคตตาล็อกมา
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
 13.  กระบวนการผลิตเคร่ืองยนต เกียร และคัสซี จะตองมีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้ 

 13.1   Quality Management System (TQM) 
 13.2  มี PDCA เก็บขอมูล วิเคราะห แกไข ปรับปรุง ประเมิน 
 13.3  ทํา TA (Type Approval) 
  13.4  ทํา COP (ConformityofProduction) 

  14.  รถโดยสารปรับอากาศที่เสนอราคาตองมีรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศ
กรมการขนสงทางบก และกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีประกาศและบังคับใชในปจจุบัน ประกอบดวย 
   14.1 มาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญท่ีใชเคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวย
ประกายไฟท่ีใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษ
จากเคร่ืองยนต ระดับท่ี 1 (มอก.2320-2552) 
   14.2  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง การใหความเห็นชอบแบบคัสซีและจดทะเบียน
รถยนตขนาดใหญท่ีใชเคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปน
เชื้อเพลิงตองเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2554 
   14.3  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง ชนิด ประเภท และขนาดของเคร่ืองดับเพลิงท่ี
ตองมีไวประจํารถท่ีใชในการขนสงผูโดยสาร พ.ศ.2542 
   14.4  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง เกณฑของระดับเสียงที่เกิดจากเคร่ืองกําเนิด
พลังงานของรถ พ.ศ.2530 
   14.5  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง แบบและการจัดวางท่ีน่ังผูโดยสารของรถท่ีใชใน
การขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็ก พ.ศ.2549 
   14.6  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง กําหนดมาตรฐานเคร่ืองอุปกรณและสวนควบ
ของรถท่ีใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก พ.ศ.2550 
   14.7  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง กําหนดสวนประกอบของตัวถังท่ีเปนกระจกของ
รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ พ.ศ.2551 
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   14.8  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง กําหนดคุณลักษณะ ระบบการทํางานและ
ประสิทธิภาพหามลอ และการใหความเห็นชอบแบบคัสซีสําหรับรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกพ.ศ.2554 
   14.9  ประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง กําหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเคร่ือง
อุปกรณ สําหรับรถท่ีจะมีไวใชอํานวยความสะดวกแกคนพิการ พ.ศ.2554 
   14.10  กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบญัญัตกิารขนสงทางบก พ.ศ.2522 
   14.11 กฎกระทรวง กําหนดเคร่ืองอุปกรณและสวนควบของรถท่ีใชในการขนสงท่ีใชกาซ
ธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง พ.ศ.2550 
   14.12 ผูชนะการประกวดราคาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบของ
ทางราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 
 

……………………………….. 
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เอกสารหมายเลข 2 
เง่ือนไขการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสารใชกาซธรรมชาติ 

(NGV)(Warranty Period) 
 
 

 1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถ
โดยสารท้ังคัน เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป (โดยไมจํากัดระยะทางการใชงาน) และจะตองมีรายละเอียด
ชิ้นสวน อุปกรณ ที่จะตองรับประกันไมนอยกวาขอกําหนดดังตอไปน้ี 
  1.1 เคร่ืองยนต 
  1.2 เกียร 
  1.3 คัสซี 
  1.4 ถังกาช ระบบ และอุปกรณใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (CNG) 
  1.5 ตัวถังรถโดยสาร 
  1.6 ระบบสายไฟภายในรถโดยสาร 
  1.7 ประตูอัตโนมัติ 
  1.8 ระบบปรับอากาศ 
  1.9 ระบบปดนํ้าฝน 
  1.10 อุปกรณทางลาดและอุปกรณยึดตรึงเกาอ้ีเข็นรถคนพิการ 
 2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองยืนยันการสํารองอะไหลไวบริการในการซอมบํารุงใหเพียงพอกับ
การซอมบํารุงรถโดยสารไมนอยกวา 10 ป และพรอมที่จะใหองคการตรวจสอบไดตลอดเวลา 

 3.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับผิดชอบการซอมบํารุงจากการชํารุดบกพรองจากการใชงาน
ตามปกติของรถโดยสาร ในทันทีท่ีรับแจงจากผูรับจางซอมบํารุงขององคการ ดวยคาใชจายของผูประสงคจะ
เสนอราคา 
 4. ในกรณีที่รถโดยสารเกิดความชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติจนไมสามารถนํารถ
โดยสารออกว่ิงได ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองชดเชยความเสียหายจากการขาดรายไดคาโดยสาร จํานวน 
10,000 บาทตอคันตอวัน โดยองคการมีสิทธิหักคาขาดรายไดจากหลักประกันการชํารุดบกพรองของรถ
โดยสารได โดยใหถือวาคาขาดรายไดดังกลาวเปนคาเสียหายเบื้องตนเทานั้น และหากมีความเสียหายอ่ืนใด
เพิ่มเติมผูประสงคจะเสนอราคาจะตองชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแกองคการเพ่ิมเติมดวย 

 5. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําหลักประกันการชํารุดบกพรองมาวางเพิ่มใหครบเต็มจํานวน
ภายใน 15 วัน นับจากวันไดรับแจงจากองคการ 
  

............................................. 
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เอกสารหมายเลข 3 

รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารตัวอยาง 
 
 

 องคการจะทําการทดสอบรถโดยสารตัวอยาง มีกําหนดระยะเวลา 3 วันตอเนื่องกัน โดยมี
รายละเอียดการทดสอบดังน้ี 
  1. นํารถโดยสารตัวอยาง ไปว่ิงใหบริการประชาชนตั้งแตเวลา 04.00 น. – 22.00 น. เปนประจํา
ทุกๆ วัน ตอเน่ืองกันเปนระยะเวลา 3 วัน โดยบรรทุกผูโดยสารเต็มจํานวนท่ีสามารถบรรทุกได 
  2. ใชพนักงานขับรถโดยสารขององคการ เปนผูทําการขับขี่รถโดยสาร และมีเจาหนาที่ดาน
เทคนิคของกรมการขนสงทางบก และผูแทนขององคการ รวมทดสอบการใชงานของรถโดยสารตัวอยาง 
  3. ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติอัด (CNG) ท่ีจําหนายภายในประเทศไทย 
  4. คณะกรรมการตรวจรับรถจะทําหนาท่ีทดสอบรถโดยสารตัวอยาง และสรุปรายงานผลการ
ทดสอบรถโดยสารตัวอยาง โดยรถโดยสารตัวอยางตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
  4.1  เคร่ืองยนต  เกียร  คัสซี และทางลาดสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับผูพิการ ตองมี
คุณสมบัติถูกตองตรงตามขอกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา 
  4.2 เคร่ืองยนตดังกลาว สามารถใชงานกบักาซธรรมชาติอัด (CNG) ท่ีจําหนายในประเทศ
ไทยได 
  4.3  เคร่ืองยนต  เกียร ตองสามารถว่ิงบนสะพานแขวน (สะพานพระรามเกา) ในขณะบรรทุก
ผูโดยสารไมนอยกวา 80 คน ตามสภาพการจราจรจริง 
  4.4  รถโดยสารตัวอยางสามารถว่ิงบริการประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล
ตามสภาพของถนนและสะพานในเสนทางเดินรถถนนสายหลักในปจจุบัน 

 
 

........................................ 
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เอกสารหมายเลข 4 

เงื่อนไขการซอมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารใชกาซธรรมชาติ (NGV) (Maintenance) 
 
 
 

 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจะตองรับจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารใน
ระยะเวลา 10 ปและตองถือปฏิบัติดังน้ี 
 1. ตองทําการซอมแซมบํารุงรถโดยสารใชกาซธรรมชาติ (CNG) ใหเปนไปตามแผนงานการซอม
บํารุงและใหหมายความรวมถึงการบํารุงรักษาใหรถโดยสารใชกาซธรรมชาติ (CNG) อยูในสภาพสะอาด
เรียบรอย และใชการไดตลอดเวลา การทําความสะอาดประจําวัน ตรวจซอม เปลี่ยนถายและเติมน้ํามันหลอลื่น
ทุกชนิด เชน น้ํามันเกียร น้ํามันเฟองทาย นํ้ามันเพลา จารบีตามจุดตางๆ และรวมตลอดท้ังการบํารุงรักษา
อุปกรณท่ีจําเปนเกี่ยวกับเคร่ืองยนตใชกาซธรรมชาติ (CNG) ใหเปนไปตามหลักการของการซอมแซมบํารุงรักษา
เชิงปองกัน (Preventive Maintenance) ดังน้ี 
  1.1 การบํารุงรักษาในลักษณะประจําวัน (Daily Maintenance) เพ่ือใหรถโดยสารอยูใน
สภาพสะอาดเรียบรอย และใชการไดตลอดเวลา เชน การทําความสะอาดประจําวัน ลางอัดฉีด เปลี่ยนถายและ
เติมน้ํามันหลอลื่นทุกชนิด รวมท้ังนํ้ามันเบรก นํ้ามันเกียร นํ้ามันเพลา ยาง แบตเตอร่ี การตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศและเสียง รวมตลอดท้ังการบํารุงรักษาอุปกรณที่จําเปน 
   การบํารุงรักษารถโดยสาร อยางนอยใหเปนไปตามหลักการของการบํารุงรักษาเชิง
ปองกัน (Preventive Maintenance) ซึ่งนอกจากจะบํารุงรักษาในลักษณะประจําวัน (Daily  Maintenance) แลว 
จะตองใหครอบคลุม ถึงการวิเคราะหสภาพเคร่ืองยนตหรืออุปกรณตาง ๆ เพ่ือวัดความเสือ่มท่ีอาจจะเกิดขึ้นกอน
กําหนดอายุการใชงาน  
  1.2 การซอมบํารุงรักษาในลักษณะตามกําหนดเวลาการใชงาน (Periodic Maintenance)
โดยการดําเนินการซอมบํารุงรถโดยสารใหเปนไปตามระยะเวลาหรืออายุการใชงานของวัสดุอุปกรณตางๆ เชน 
การซอมตัวรถ เคร่ืองยนตรถ ระบบชวงลาง ระบบเกียร ระบบเบรก ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศเปนตน 
    การบํารุงรักษารถโดยสาร อยางนอยใหเปนไปตามหลักการของการบํารุงรักษาเชิง
ปองกัน (Preventive Maintenance) ซ่ึงนอกจากจะบํารุงรักษาในลักษณะตามกําหนดเวลาการใชงาน 
(Periodic Maintenance) แลว จะตองใหครอบคลุม ถึงการวิเคราะหสภาพเคร่ืองยนตหรืออุปกรณตางๆ เพ่ือ
วัดความเสื่อมท่ีอาจจะเกิดขึ้นกอนกําหนดอายุการใชงาน หรือเพ่ือปองกันมิใหเกิดการยืดอายุการใชงานของ
อุปกรณตางๆ จนกระท่ังเคร่ืองยนตเสียหายหรือเกิดเหตุขัดของ 
    ในการซอมบํารุงรักษาตามขอ 1.1 ใหพิจารณาใชอุปกรณและผลิตภัณฑท่ีผลิต
ภายในประเทศท่ีมีมาตรฐานกอน  โดยจะตองเสนอแผนการบํารุงรักษาและการซอมบํารุง และเทคนิคการซอม
บํารุงประกอบพิจารณาดวย อีกท้ัง ตองจัดใหมีประวัติการบํารุงรักษาและการซอมบํารุงของรถโดยสารแตละ
คันไวใหพรอมท่ีจะใหตรวจสอบตลอดเวลา ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองจัดหาอุปกรณ อะไหล และชิ้นสวนท่ี
ใชเพ่ือการบํารุงรักษาและการซอมบํารุงใหพอเพียงตลอดระยะเวลาในการบํารุงรักษาและการซอมบํารุง 
 2. ตองสํารองอะไหลไวบริการในการซอมบํารุงใหเพยีงพอกับการซอมบํารุงรถโดยสารไมนอยกวา 
10 ป และพรอมท่ีจะใหองคการตรวจสอบไดตลอดเวลา 
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 3. อุปกรณในการซอมบํารุง เชนสวนประกอบของเคร่ืองยนตใชกาซธรรมชาติ (CNG) หรือท่ี
เกี่ยวกับเคร่ืองยนตใชกาซธรรมชาติ (CNG) อะไหลและอุปกรณสิ่งตางๆ ท่ีตองใชในการซอมบํารุงและอุปกรณ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการซอมบํารุงตองจัดใหเหมาะสมกับจํานวนรถท่ีจะตองบํารุงรักษา กรณีรถเสยีในเสนทาง
จําเปนตองลากหรือยก จะตองมีชางผูชํานาญในการเขาไปดําเนินการพรอมทั้งมี รถลากหรือยกได หากไมมีรถ
ลากหรือรถยกใหติดตอผูมีอาชีพ ลากหรือยกรถไวลวงหนา และพรอมที่จะรับจางลากหรือยกรถไดตลอดเวลา
ไมวาการลากหรือการยกรถน้ันตกอยูในความรับผิดชอบของฝายใด 

4. ในระหวางดําเนินการซอมบํารุง ถาเคร่ืองยนต อุปกรณของรถโดยสารใชกาซธรรมชาติ (CNG) 
ชํารุดบกพรองไมเปนไปตามกฎจราจรหรือกฎขอบังคบัอื่นของทางราชการและไมวาจะเกิดขึน้ในเวลาใด ถาตอง
จายคาปรับเพราะเหตุบกพรองดงักลาว ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับผดิในคาปรับ และถาไมเปนไปตาม
กฎจราจรหรือกฎขอบังคับอ่ืนของทางราชการเปนเหตุใหถูกจับกุมและไดมีคําสั่งของเจาพนักงานหามนํารถ
ดังกลาวออกใชประโยชน ผูประสงคจะเสนอราคาตองชดเชยคาเสียประโยชนใหองคการดวย ท้ังน้ีเวนแตท้ัง
สองฝายรวมกันพิสูจนไดวาเคร่ืองยนต อุปกรณของรถโดยสารใชกาซธรรมชาติ (CNG) มิไดชํารุดบกพรองจริง
ตามขอกลาวหา หรือมิไดเกิดจากความผิดของผูประสงคจะเสนอราคา 

5. ชิ้นสวนและอะไหลของรถโดยสารท่ีถูกเปลี่ยนจากการซอมบํารุงตามสัญญา ใหตกเปน
กรรมสิทธ์ิขององคการ และองคการมีสิทธิในการจําหนายได 

6. องคการจะนํารถโดยสารปรับอากาศว่ิงรับ-สง ผูโดยสารจํานวนประมาณ 300 กิโลเมตรตอคัน
ตอวัน และผู ประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอราคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศโดย
คํานวณจากระยะทางการว่ิงใชงานของรถโดยสารไมเกินจํานวน 300 กิโลเมตรตอคันตอวัน 
 7. รายละเอียดนอกเหนือจากขอความขางตนใหเปนไปตามสัญญาจางซอมแซมและบํารุงรักษา    
รถโดยสาร 
  
 

……………………………… 
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เอกสารแนบ 

 
ตารางเสนอราคาคาซอมรถโดยสารปรับอากาศ (NGV) จาํนวน 489 คัน 

 
 

รายการ ปที ่1 ปที ่2 ปที่ 3 ปที ่4 ปที ่5 ปที ่6 ปที ่7 ปที ่8 ปที ่9 ปที่ 10 
1. คาอะไหล                    
2. คาน้ํามนัหลอล่ืน                    
3. ยาง                    
4. ตัวถัง - - - - -          
5. คาแรง                    
6. เครื่องปรับอากาศ                    
7. คาลางรถ                    
8. ประตูอัตโนมัติ - - - - -          
9. เกยีรอัตโนมัติ                    
10. อื่นๆ                    
11. คาดําเนินการ                    

รวม                    
 

 
หมายเหต ุ  1.  คาซอมปที่ 1-5 เปนคาซอมทีอ่ยูในชวงรบัประกนั 
  2.  คาอะไหลปที่ 1-5 หมายถึง อะไหลส้ินเปลืองที่ใชในการบาํรุงรกัษารถโดยสาร 
  3.  คาอะไหลปที่ 6-10 หมายถึง คาอะไหลที่ใชในการซอมบาํรุงรกัษารถโดยสาร 
  4.  รายการที่ 6 เครือ่งปรับอากาศ 
       - ปที ่1-5 ใหเสนอเฉพาะราคาคาเติมนํ้ายาเคร่ืองปรับอากาศ 
       - ปที ่6-10 ใหเสนอราคาการซอมบํารุงรักษาเครือ่งปรบัอากาศ  
  5.  รายการที่ 9 เกียรอัตโนมัติ 
       - ปที ่1-5 ใหเสนอเฉพาะราคาเปล่ียนถายนํ้ามันเกยีร 
       - ปที ่6-10 ใหเสนอราคาการซอมบํารุงรักษาเกยีรอัตโนมติั  
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(ราง) 
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขที่         /2558 
เร่ือง การซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน 

ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส (ครั้งที ่2) 
.................................................. 

 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (องคการ) มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือรถโดยสารปรับ
อากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 

 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน 178,485,000 บาท (หน่ึงรอย
เจ็ดสิบแปดลานสี่แสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 

 1. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
  1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพและมีวัตถุประสงคในการขายและซอม
บํารุงรักษารถโดยสารท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) ท่ีรวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกัน หรือนิติบุคคลไทยกับนิติ
บุคคลตางประเทศ หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ที่รวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือ
นิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมกิจการรวมคา และหรือ กลุมนิติบุคคลรวมทํางานจะตอง
กําหนดบริษัทหลกัซึง่เปนนิตบิุคคลไทยเปนผูรับผดิชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางองคการ โดยตองแสดง
หลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ท้ังน้ี นิติบุคคลทุกรายจะตองรับผิดรวมกัน
และแทนกันตอองคการอยางลูกหน้ีรวม 
  นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุคคลใด
ลงนามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปครบถวนดวย 
 1.3 นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติ
บุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรือรวมกับนิติบุคคลอ่ืนหรือ
กลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอื่นไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา
หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได 
 1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน)ไมนอยกวารอยละ 10 ของ
วงเงินท่ีจะประมูล ในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคาเปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture)หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวารอยละ 
10 ของวงเงินท่ีจะประมูล 
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 1.5 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ 
 1.6  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนและ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม 
 1.7  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
 1.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร ขนาด 12 เมตร ใหกับ
หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ 
 1.9 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการใหบริการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองยนตท่ีสามารถ
ใชงานกับกาซธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ  
 1.10 นิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) ที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนบุคคลลมละลาย 
  1.11  นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  1.12  นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  1.13  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซ่ึงมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  1.14  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูมีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซ้ือดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้จากองคการ 
  1.15  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามประกาศ
องคการ 
 
 

 2. วันเวลา สถานที่ในการย่ืนเอกสาร 
  กําหนดยื่น เอกสารการประกวดราคาซื้อด วย วิ ธี การทาง อิ เล็กทรอนิกส  ในวัน ท่ี                 
............................................  ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซอง
ประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี ............................... ตั้งแตเวลา 09.45 น. เปนตนไป 
 

  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 
500.-บาท (หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดท่ี กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซ้ือ องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี         
..............................  ถึงวันที ่............................. ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. 
ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท 
0-2246-0974 ในวันและเวลาราชการ 
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  สําหรับบริษัทที่ไดซ้ือแบบประกวดราคา ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี 01/2558 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2558 ซึ่งไดยกเลิกการประกวดราคาไปแลวนั้น 
ใหนําหลักฐานการชําระเงินในการซื้อแบบประกวดราคาดังกลาว มาขอรับเอกสารขอกําหนดในการประกวด
ราคาคร้ังน้ี โดยไมตองซือ้เอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา และมีสิทธิจะยื่นซองประกวดราคาในคร้ังน้ีได 
แตท้ังน้ีตองแจงให กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการและจัดซ้ือ ฝายบริหาร ทราบเพ่ือลงทะเบียนในวันขอรับ
เอกสารดวย     

ประกาศ ณ วันท่ี         กุมภาพันธ  2558 
 
 
 

(นางปราณี  ศกุระศร) 
กรรมการบริหารกิจการองคการ  รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 

ฝายบริหาร 
สํานักบริการและจัดซ้ือ   
กลุมงานจัดซื้อ 
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เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธีิการทางอเิลก็ทรอนกิสเลขที่       /2558 
การจัดซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน (ครั้งที่ 2) 

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
ลงวันที ่     กมุภาพันธ  2558 

.................................................. 
 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (องคการ) มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือรถโดยสารปรับ
อากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
  ซึ่งรถโดยสารที่จะซ้ือน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูใน
สภาพท่ีจะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้  
 

 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
   1.1.1 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
 1.1.2 คุณลกัษณะเฉพาะของรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลงิกาซธรรมชาต ิ(NGV) 
(เอกสารหมายเลข 1)  

 1.1.3 เง่ือนไขการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสาร
ใชกาซธรรมชาต ิ(NGV)(Warranty Period) (เอกสารหมายเลข 2) 
   1.1.4 รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารตัวอยาง (เอกสารหมายเลข 3) 
   1.1.5 เ ง่ือนไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารใชกาซธรรมชาติ (NGV) 
(Maintenance) (เอกสารหมายเลข 4) 
  1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และขอตกลงคุณธรรม  
  1.4  แบบสัญญาซ้ือขายรถโดยสาร และแบบสัญญาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร 
  1.5  แบบหนังสือค้ําประกัน 
    (1)  หลักประกันซอง 
    (2)  หลักประกันสัญญา 
    (3)  หลักประกันอ่ืนเปนไปตามแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
      ภายในประเทศไทย 
  1.6  บทนิยาม 
     (1)  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
     (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
  (2)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
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 2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
 2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพและมีวัตถุประสงคในการขายและซอม
บํารุงรักษารถโดยสารท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ
กลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) ที่รวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกัน หรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคล
ตางประเทศ หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ที่รวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือนิติ
บุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมกิจการรวมคา และหรือ กลุมนิติบุคคลรวมทํางานจะตองกําหนด
บริษัทหลักซึ่งเปนนิติบุคคลไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางองคการ โดยตองแสดง
หลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ท้ังน้ี นิติบุคคลทุกรายจะตองรับผิดรวมกัน
และแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม 
   นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุคคลใด
ลงนามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปครบถวนดวย 
 2.3 นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติ
บุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรือรวมกับนิติบุคคลอ่ืนหรือ
กลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอ่ืนไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา
หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได 
 2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน)ไมนอยกวารอยละ 10 ของ
วงเงินท่ีจะประมูล ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture)หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวารอยละ 
10 ของวงเงินท่ีจะประมูล 
 2.5 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ 
 2.6  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนและ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม 
 2.7  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
 2.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร ขนาด 12 เมตร ใหกับ
หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ 
 2.9 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการใหบริการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองยนตท่ีสามารถ
ใชงานกับกาซธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ  
 2.10 นิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) ที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนบุคคลลมละลาย 
  2.11 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
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  2.12  นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  2.13  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซ่ึงมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  2.14  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูมีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซ้ือดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้จากองคการ 
  2.15  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามประกาศ
องคการ 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน2สวน คือ 
  3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (1)   ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อผูถือหุนบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม 
(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง       
   (2)  ในกรณีกลุมกิจการรวมคาหรือรวมทํางาน ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา 
หรือรวมทํางาน 
   (3)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (4) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 
   (5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (7)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 1ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1) 
  3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  
   (1) คุณสมบัติและรายละเอียดดานเทคนิคของรถโดยสารท้ังคันโดยละเอียดและชิ้นสวน
ตางๆ เปนผลิตภัณฑของประเทศใดและรายละเอียดของเคร่ืองยนต เกียร คัสซี และรายงานการทดสอบตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ หรือตามขอกําหนดของประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป หรือตามขอกําหนดของผูผลิต พรอมชื่อและที่อยูของหนวยงานท่ีทําการทดสอบ 
   (2) แผนการสงมอบรถโดยสาร และแผนการดําเนินการดานทะเบียน ของผูประสงคจะ
เสนอราคา 
 (3) รายละเอียดแผนงานการซอมบํารุงรักษารถโดยสารพรอมคาซอมบํารุงรักษารถ
โดยสารตามมาตรฐานของผูผลิตรถโดยสารท่ีเสนอราคาในระยะเวลา 5 ปแรก และปท่ี 6 – ปท่ี 10 โดยจะตอง
มีรายละเอียดอยางนอย ประกอบดวย 

 (3.1) การซอมบํารุงรักษา (Maintenance) TPM มีแผนการซอมบํารุงรักษามี
มาตรฐาน มีประสบการณที่นาเชื่อถือ 
    (3.2) ตองมีคู มือปฏิบัติงาน (OperationManual) และคูมือการบํารุงรักษา
(Maintenance Manual) โดยตองมรีายละเอียดของกระบวนการทํางาน (Flow Chart), แผนผังวงจร (Circuit 
Diagram) และระบบควบคุม (Control System) 
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    (3.3) คาซอมบํารุงรักษารถโดยสารในอัตราตอคันตอวันในระยะเวลา 5 ปแรก 
และปท่ี 6 – ปท่ี 10  โดยละเอียด 
   (4) รายละเอียดของการรับประกันการชํารุดบกพรองของการใชงานตามปกติของรถ
โดยสารโดยละเอียด รวมท้ังตองยืนยนัและรับรองการมีอะไหลสาํรอง (Spare Parts) ใหมีความเพียงพอกับการ
ซอมบํารุงรักษารถโดยสารไมนอยกวา 10 ป และมีพ้ืนท่ีจัดเก็บอะไหล (Store) และรายการของชิ้นสวนคงคาง 
(Inventory) มีระบบการจัดเก็บ (Minimum Requirement) โดยกําหนดเง่ือนไขคาใชจายและราคาไวและ
พรอมท่ีจะใหองคการตรวจสอบไดตลอดเวลา 
   (5) หนังสือรับรองยืนยันการมีศูนยใหบริการและซอมบํารุงตามมาตรฐานของ
บริษัทผูผลิตรถโดยสาร พรอมรายละเอียดท่ีตั้งของศูนยบริการและซอมบํารุงท้ังหมด 
  (6) หนังสือรับรองของธนาคารหรือสถาบันการเงินภายในประเทศท่ีใหการรับรองวาจะ
ออกหนังสือค้ําประกันใหกับผูประสงคจะเสนอราคา เพ่ือใชประกอบเปนหลักประกันในการทําสัญญาซื้อขายรถ
โดยสารของผูประสงคจะเสนอราคา และเปนหลักประกันในการทําสัญญาจางซอมบํารุงรถโดยสารของผู
ประสงคจะเสนอราคาในการซอมบํารุงรักษารถโดยสารใหกับองคการ ดังน้ี 
   (6.1)  หนังสือค้ําประกันสัญญาซ้ือขายรถโดยสารจํานวนรอยละ 10 ของราคารถ
โดยสารท่ีเสนอราคา  
   (6.2)  หนังสือค้ําประกันการชํารุดเสียหายจากการใชงานตามปกติของรถโดยสาร
อีกจํานวนรอยละ 15 ของราคารถโดยสารท่ีเสนอราคา โดยมีกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันเปนเวลา 5 ป  
   (6.3)  หนังสือค้ําประกันสัญญาซอมบํารุง จํานวนรอยละ 10 ของคาจางซอมบํารุง
รถโดยสาร โดยมีกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันเปนเวลา 10 ป 
   (6.4)  หนังสือค้ําประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงรักษาเปน
จํานวนเงินเทากับจํานวนเงินคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารในระยะเวลา 5 ปแรก  โดยมีกําหนดระยะเวลา
ค้ําประกันเปนเวลา 5 ป และหนังสอืค้ําประกันความเสยีหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงรักษาเปนจํานวน
เงินเทากับจํานวนเงินคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารในปที่ 6 ถึงปท่ี 10 กอนสิ้นสุดสัญญาปที่ 5 โดยมี
กําหนดระยะเวลาค้ําประกันเปนเวลา 5 ป  
   (7) ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองแจงรายละเอียดของการประกอบรถโดยสารวาผู
ประสงคจะเสนอราคาใชโรงงานในประเทศหรือตางประเทศ  หากเปนโรงงานตางประเทศตองไดรับใบรับรอง
มาตรฐาน ISO  หากเปนโรงงานในประเทศตองไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO และไดรับอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม  พรอมท้ังแจงแผนการดําเนินงานประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และรายละเอียดผลงานการ
ประกอบรถโดยสารขนาด 12 เมตร(ความยาวไมนอยกวา 11.50 เมตร และไมเกิน 12.00 เมตร) ของโรงงานท่ี
ใชในการประกอบรถโดยสารในคร้ังน้ี พรอมสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO และสําเนาใบอนุญาตของ
โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใหโรงงานผูประกอบรถโดยสารเปนผูรับรองเอกสารดังกลาว และมอบ
ใหผูประสงคจะเสนอราคานํามาใชเปนเอกสารประกอบในการยื่นเสนอราคา   
   (8) รายละเอียดผลงานการจําหนายรถโดยสารขนาด 12 เมตรใหกับหนวยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ 
  (9) รายละเอียดผลงานการใหบริการซอมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถใชงาน
กับกาซธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ  
   (10) ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีเปนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint 
Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) จะตองสงเอกสารงบ
การเงิน งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนในรอบบัญชี พ.ศ.2554, พ.ศ.2555 และพ.ศ.2556 
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   (11) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา (ถามี) จํานวน 3  ชุด 
   (12) ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
จํานวน 3  ชุด 
   (13) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (14) หลักประกันซอง ตามขอ 5 
   (15) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)  
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
   ผูประสงคจะเสนอราคาทุกรายจะตองลงนามในขอตกลงคุณธรรมตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่20 มกราคม 2558 เร่ือง การใชระบบขอตกลงคุณธรรมในการปองกันการทุจริต
เปนโครงการนํารอง โดยยื่นขอตกลงคุณธรรมที่ไดลงนามแลวพรอมซองเอกสารประกวดราคา หากไมลง
นามในขอตกลงคุณธรรมจะไมมีสิทธิเขารวมการเสนอราคา 
   อยางไรก็ดี หากมีข้ันตอนหรือการกระทําใดๆ ในการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรมที่
องคการเห็นวาขัดหรือแยงตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 และขอบังคับองคการ ฉบับที่ 
173 วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2557 ก็ใหถอืปฏบิตัิตามระเบยีบสํานักนายกฯ และขอบังคับองคการฯ โดยใหถือ
คําวินิจฉัยขององคการเปนที่สุด 
  4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธ์ิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอแผนกําหนดเวลาสงมอบรถโดยสารตามกําหนด
ระยะเวลาการสงมอบรถโดยสารตามที่องคการกําหนด และแผนการดําเนินการดานทะเบียน 
  4.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถโดยสารไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนท่ี 2 เพ่ือประกอบการพิจารณา หากแคตตาล็อกหรือ
เอกสารใดท่ีเปนภาษาตางประเทศ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองแปลเอกสารเปนภาษาไทยเฉพาะในสวน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะเฉพาะของรถที่เสนอพรอมทั้งรับรองความถูกตอง หลักฐานดังกลาวน้ี
องคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ  
   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคต
ตาล็อก ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 1 วัน 
  4.5 กอนยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    
  4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ....../2558” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ  ประกอบดวย ตนฉบับ 1 ชุด และสําเนา 6 ชุด ในวันที่  ..................................  
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.ตามนาฬิกาของสาํนักงาน ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูประสงคจะ
เสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตาม
ขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอ
ตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือ วิธีอื่นใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่            
.........................................   
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
   ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคดัเลอืกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
หรือผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการ 
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือ
เปนที่สุด หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยงัเหลอืกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ี
อยูในสถานที่น้ันทราบ  
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ 
 

  4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
   (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อรถโดยสารใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติ 
(NGV) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที ่1,784,850,000.-บาท 
   (3)   ผูมีสิทธิเสนอราคาตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
ราคาท่ีเสนอตองเปนราคารวมท้ังสิ้น ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาใชจายในการ
ดําเนินการดานทะเบียน คาใชจายในการทดสอบรถตัวอยาง และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวดวยแลว 
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   (4)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด 
   (5)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
   (6)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOGIN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคา
คร้ังถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาจากราคาคร้ังสุดทายทีเ่สนอลดแลวจะตองเสนอลดราคาขัน้ต่าํ (Minimum Bid) 
ไมนอยกวาคร้ังละ 3,000,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆ 
ไป ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา 3,000,000.-บาท จากราคาคร้ังสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
   (7)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
   (8)  ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
   (9)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)  ในวันที่  ...............................  ทั้งนี ้องคการจะนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานท่ีเสนอ
ราคา (บก.005) ใหทราบตอไป 
   (10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ท่ีแสดงไวในเว็บไซต และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการ
เสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
 5. หลักประกันซอง 
     5.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองรอยละ 10 ของวงเงินพรอมกับการยื่น
ซองขอเสนอดานเทคนิคตามเอกสารการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน 
178,485,000.-บาท (หน่ึงรอยเจ็ดสิบแปดลานสี่แสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน) 
   โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ 
   5.1.1 เงินสด 
   5.1.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ท่ียื่นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิคหรือกอนหนาน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
   5.1.3 หนังสอืค้ําประกันของธนาคารในประเทศท่ีมีอายกุารค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน 
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ1.5 (1) 
   5.1.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.5 (1) 
   5.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย    
   หลักประกันซองตามขอน้ี องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืน
หลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
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  5.2 การริบหลักประกันซอง 
   โดยท่ีผูประสงคจะเสนอราคาซึ่ งไดยื่น เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสตอองคการแลว ยอมตองผูกพันตนในการเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และไม
สามารถถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ ได หากกระทําผิดเงื่อนไของคการชอบท่ีจะดําเนินการริบ
หลักประกันซองไดในอัตรารอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา ท้ังน้ีการริบหลักประกันซองใหมีผล ณ วันท่ีผูเสนอ
ราคากระทําผิดเง่ือนไขดังกลาวดังนี้ 
   5.2.1 กรณีท่ีผูยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคที่ไดรับคดัเลอืกใหเปนผูมีสทิธิเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวไมดําเนินการดังน้ี  
 

     (1)  ไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานท่ีท่ีกําหนด 
     (2)  มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 
     (3)  LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขท่ี กวพ.อ
กําหนด โดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ หรือเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minmum Bid) แตละคร้ังท่ีเสนอลดราคานอยกวาราคาตามเอกสารประกวดราคาฯ กําหนด  
      (4)  ไมลงลายมือชือ่ในแบบยืนยนัราคาสุดทายในการเสนอราคา(แบบ บก.008) 
   5.2.2 กรณีผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาแลวแตไม
ไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีกําหนด จะตองถูกริบหลักประกันซองและอาจถูกพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะตองถูกพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการดวย 
   5.2.3 กรณีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาไมยื่นคําขอ
หลักประกันคืนภายในหา (5) ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา สละสิทธิ
ในหลักประกัน และแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ  
 

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวมของรถโดยสารต่ําสุด  
    องคการทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนขององคการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร อันเปนเท็จ 
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
   ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูเสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อ
ไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ 
หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายน้ัน 
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      6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา
รายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอองคการเทาน้ัน 
 6.3 การประเมินขอเสนอดานเทคนิค 
    ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองผานการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนและยื่นเอกสาร
หลักฐานถูกตองจึงจะไดรับการประเมินขอเสนอดานเทคนิค ประกอบดวย 
  6.3.1  คุณสมบัติและรายละเอียดดานเทคนิคของรถโดยสารท้ังคันโดยละเอียดและ
ชิ้นสวนตางๆ เปนผลิตภัณฑของประเทศใดและรายละเอียดของเคร่ืองยนต เกียร คัสซี และรายงานการ
ทดสอบตามขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ หรือตามขอกําหนดของ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือตามขอกําหนดของผูผลิต พรอมชื่อและท่ีอยูของหนวยงานที่ทําการทดสอบ 
  6.3.2 รายละเอียดแผนการซอมบํารุงรักษารถโดยสารพรอมคาซอมบํารุงรักษา       
รถโดยสารในระยะเวลา 5 ปแรก และปท่ี 6 ถึงปท่ี 10 และรายละเอียดของการรับประกันการชํารุดบกพรอง
จากการใชงานตามปกติของรถโดยสารโดยละเอียดตามมาตรฐานของผูผลิตรถโดยสาร 
  6.3.3 รายชื่อพรอมท่ีตั้งของศูนยบริการซอมบํารุง 
  6.3.4 รายละเอียดของศูนยอะไหลของเคร่ืองยนต, เกียร, คัสซี, ชวงลาง, ระบบสง
กําลัง และอุปกรณใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (CNG) รายการเบอร อะไหล, ภาพถาย, ภาพเขียน, สถานท่ี
จัดเก็บอะไหล และมีหนังสือรับรองการมีอะไหลสํารองไมนอยกวา 10 ป 
  6.3.5 รายละเอียดผลงานการจําหนายรถโดยสาร ขนาด 12 เมตร ใหกับหนวยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ 
 6.3.6 ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองแจงรายละเอียดของการประกอบรถโดยสารวาผู
ประสงคจะเสนอราคาใชโรงงานในประเทศหรือตางประเทศ  หากเปนโรงงานตางประเทศตองไดรับใบรับรอง
มาตรฐาน ISO หากเปนโรงงานในประเทศตองไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO และไดรับอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม  พรอมท้ังแจงแผนการดําเนินงานประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และรายละเอียดผลงานการ
ประกอบรถโดยสารขนาด 12 เมตร(ความยาวไมนอยกวา 11.50 เมตร และไมเกนิ 12.00 เมตร) ของโรงงานท่ี
ใชในการประกอบรถโดยสารในคร้ังน้ี พรอมสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO และสําเนาใบอนุญาตของ
โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใหโรงงานผูประกอบรถโดยสารเปนผูรับรองเอกสารดังกลาว และมอบ
ใหผูประสงคจะเสนอราคานํามาใชเปนเอกสารประกอบในการยื่นเสนอราคา   
  6.3.7 รายละเอียดผลงานการใหบริการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองยนตทีส่ามารถใชงานกับ         
กาซธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ  
  6.3.8  ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา 
(Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) จะตองสงเอกสาร 
งบการเงิน งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนในรอบบัญชี พ.ศ.2554, พ.ศ.2555 และพ.ศ.2556 
  6.3.9 หนังสือรับรองของธนาคารหรือสถาบันการเงินภายในประเทศท่ีใหการรับรองวา
จะออกหนังสือค้ําประกันใหกับผูประสงคจะเสนอราคา เพ่ือใชประกอบเปนหลักประกันในการทําสัญญาซื้อขาย
รถโดยสารของผูประสงคจะเสนอราคา และเปนหลักประกันในการทําสัญญาจางซอมบํารุงรถโดยสารของผู
ประสงคจะเสนอราคาในการซอมบํารุงรักษารถโดยสารใหกับองคการ ดังน้ี 
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   (1) หนังสือค้ําประกันสัญญาซ้ือขายรถโดยสารจํานวนรอยละ 10 ของราคา
รถโดยสารที่เสนอราคา  
   (2) หนังสือค้ําประกันการชํารุดเสียหายจากการใชงานตามปกติของรถ
โดยสารอีกจํานวนรอยละ 15 ของราคารถโดยสารท่ีเสนอราคา โดยมีกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันเปนเวลา 
5 ป  
   (3) หนังสือค้ําประกันสัญญาซอมบํารุง จํานวนรอยละ 10 ของคาจางซอม
บํารุงรถโดยสาร โดยมีกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันเปนเวลา 10 ป 
   (4) หนังสือค้ําประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงรักษา
เปนจํานวนเงินเทากับจํานวนเงินคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารในระยะเวลา 5 ปแรก  โดยมีกําหนด
ระยะเวลาค้ําประกันเปนเวลา 5 ป และหนังสือค้ําประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงรักษา
เปนจํานวนเงินเทากับจํานวนเงินคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารในปที่ 6 ถึงปท่ี 10 กอนสิ้นสุดสัญญาปท่ี 5 
โดยมีกําหนดระยะเวลาค้ําประกันเปนเวลา 5 ป  
  ท้ังน้ี องคการสงวนสิทธิทีจ่ะพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาที่มีขอเสนอท่ีเปน
ประโยชนตอองคการมากท่ีสุด 
  6.4 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปน้ี 
    (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูซ้ือเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขององคการ 
    (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะ
เสนอราคารายอื่น 
  6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการมีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิ ธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคดัเลอืกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผู
มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลาวและองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 
 7.  การทําสัญญา 
  7.1 ผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาดัง
ระบุในขอ 1.4 กับองคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากองคการและตองวางหลักประกันสัญญา
ในขณะทําสัญญาเปนจํานวนเงินรอยละ 10 ของราคารถโดยสารที่ประมูลได และหนังสือค้ําประกันการชํารุด
บกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสาร (Warranty Period) จํานวนรอยละ 15 ของราคารถโดยสารท่ี
ประมูลได เพ่ือใหองคการยึดถือไวเปนระยะเวลา 5 ปนับถัดจากวันสงมอบรถโดยสารครบท้ังจํานวนตามสัญญา 
โดยผูชนะการประกวดราคาสามารถใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ตามขอ 5.1  

  7.2  ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําสัญญาจางซอมบํารุงรถโดยสารเปนระยะเวลา 10 ป
ตามแบบสัญญาท่ีองคการกําหนดกับองคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากองคการ โดยตองวาง
ปลักประกัน ดังน้ี 
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 7.2.1 ตองวางหลักประกันสัญญาในขณะทําสัญญาเปนจํานวนเงินรอยละ 10 ของ
คาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสาร เปนระยะเวลา 10 ป 
 7.2.2   ตองวางหลักประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงเปนจํานวน
เงินเทากับจํานวนเงินคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารเพ่ือใหองคการยึดถือไวเต็มจํานวน ในระยะเวลา 5 ป
แรก นับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับมอบรถโดยสาร  และกอนสิ้นสุดสัญญาปท่ี 5 ผูชนะการประกวดราคาตอง
วางหลักประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงเปนจํานวนเงินเทากับจํานวนเงินคาจางซอม
บํารุงรักษารถโดยสารเพ่ือใหองคการยึดถือไวเต็มจํานวน ของปท่ี 6 ถึงปท่ี 10  
  7.3 หลักประกันสัญญาและหลักประกันการชํารุดเสียหายตามขอ 7.1 และ 7.2 องคการจะ
คืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว  
  7.4 ผูชนะการประกวดราคา จะตองลงนามในสัญญาตามขอ 7.1 และขอ 7.2 ในคราวเดียวกัน 
 8. อัตราคาปรับ  
 ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบรถโดยสารตามแผนการสงมอบใหแลวเสร็จตาม
กําหนดระยะเวลาการสงมอบ หากไมสงมอบรถโดยสารตามท่ีกําหนด องคการจะปรับเปนรายคันตอวันตาม
จํานวนรถท่ีสงไมครบ ในอัตรารอยละ 0.20 ของวงเงินตอคันตอวันและปรับคาสูญเสียโอกาสในการหารายได
จํานวน 10,000 บาทตอคันตอวัน ไปจนถึงวันรับมอบรถเสร็จสิ้น 
 9.  การจายเงิน 
 9.1  การจายเงินลวงหนา 
 องคการอาจจายเงินลวงหนาใหแกผูชนะการประกวดราคา เปนเงินจํานวนรอยละ 15     
(สิบหา) ของวงเงินตามสัญญาซ้ือขายรถโดยสารท้ังหมด ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา โดยผูชนะ
การประกวดราคาจะตองสงมอบหลักประกันการรับเงินลวงหนาใหแกองคการ เพ่ือใชเปนหลักประกันการรับ
เงินลวงหนา โดยตองยื่นหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินท่ีรับลวงหนาในขณะทํา
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับวงเงินท่ีรับลวงหนาโดยหนังสือค้ําประกันตองไมแบงสวนความรับผิดระหวางนิติ
บุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) 
  องคการจะคืนหลักประกันการรับเงินลวงหนาโดยไมมีดอกเบี้ยใดๆ ท้ังสิ้น ใหแกผูชนะ
การประกวดราคา เมื่อผูชนะการประกวดราคาไดสงมอบรถโดยสารครบตามจํานวนเงินลวงหนา และ
คณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับรถโดยสารจํานวนดังกลาวไวเปนท่ีเรียบรอยแลว 
  9.2  การจายเงิน 
    องคการจะจายเงินคารถโดยสารใหแกผูชนะการประกวดราคาเม่ือองคการไดรับมอบรถ
โดยสารตามจํานวนคันท่ีสงมอบ และคณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับรถโดยสารจํานวนดังกลาวไวเปนท่ี
เรียบรอยแลว 
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ                
  10.1 เงินคารถโดยสารสําหรับการซ้ือคร้ังน้ี ไดมาจากเงินกูโดยกระทรวงการคลังเปนผูค้ํา
ประกันเงินกู หรือกระทรวงการคลังจัดหาเงินกูใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพกูตอ องคการจะจายเงินตอเมื่อ
องคการไดรับเงินกูแลวเทาน้ัน 
  10.2 ผูประสงคจะเสนอราคา ซ่ึงไดยื่น เอกสารประกวดราคาซื้ อดวย วิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกสตอองคการแลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลอืกใหเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.9 (4) (5) 
(6) และ (7) มิฉะน้ันองคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
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  10.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาท่ีองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืนๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท้ิง
งานตามระเบียบของทางองคการ เวนแตเปนกรณีท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
สัญญาในประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตอการลงทุนจนเปนเหตุใหผูมีสิทธิเสนอราคาไมสามารถลง
นามสัญญาได ไมเปนเหตุใหผูมีสิทธิเสนอราคาถูกริบหลักประกันซอง 
  10.4 องคการสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  10.5 ผูมีสิทธิเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
  10.6 องคการทรงไวซึ่งสทิธิท่ีจะไมคัดเลอืกขอเสนอหรือจะยกเลิกโครงการท่ียังมิไดลงนาม
ในสัญญาไดทุกเม่ือ และองคการทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะยกเลิกการทําสัญญาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารจากผูมี
สิทธิเสนอราคาไดทุกเม่ือ โดยผูมีสิทธิเสนอราคาไมมีสิทธิฟองรองเรียกคาเสียหายใดๆ จากองคการ 
  10.7 ขอเสนอท้ังหมดของผูมีสทิธิเสนอราคาไมกอใหเกิดขอผูกพันแกองคการ เวนแตจะได
มีการลงนามในสัญญาเพ่ือดําเนินการแลว 
  10.8 เมื่อไดรับขอเสนอแลว เอกสารขอเสนอทั้งหมดจะถือวาเปนกรรมสิทธ์ิขององคการ 
โดยองคการมีสิทธิที่จะใชสวนหน่ึงสวนใดของขอเสนอได 
 11.  ปญหาการขัดแยงหรือการตีความ 
  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่โตแยงในประกาศประกวด
ราคา หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอ่ืนใดก็ตาม ซึ่งมีความจําเปนตองวินิจฉัยตัดสิน เพื่อใหการ
ประกวดราคาคร้ังน้ีเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคการสงวนสิทธิท่ีจะเปนผู
ตีความ และวินิจฉัยขอขัดแยง ซึ่งใหถือเปนอันเด็ดขาดและถึงท่ีสุด 
 12.  การแกไขเอกสารประกวดราคา 
  12.1  กอนวันยื่นซองประกวดราคา  หากมีความจําเปนองคการสงวนสิท ธ์ิท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคา 
  12.2  การแกไขเอกสารประกวดราคาตางๆ องคการจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทราบ
โดยท่ัวกันทุกรายเปนลายลักษณอักษร 
  12.3  หากองคการพิจารณาเห็นวา การแกไขเพ่ิมเติมเอกสารประกวดราคาตางๆ มีเหตุ
ทําใหผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองใชเวลาในการพิจารณาและจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เพื่อความ
ถูกตองครบถวน องคการอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารประกวดราคาไดตามความจําเปน 

 
 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
........ กมุภาพันธ 2558 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือรถยนตโดยสารใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน ๔๘๙ คัน 
 

 
๑. ชื่อโครงการ   จัดซื้อรถยนตโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลงิกาซธรรมชาต ิ(NGV) จํานวน ๔๘๙ คัน 
    หนวยงานเจาของโครงการ     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  ๒,๒๐๐,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท รวมภาษมูีลคาเพ่ิม 
    (รถปรับอากาศ   ๔,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท/คัน) 
๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)   ๖  มกราคม  ๒๕๕๘ 
     เปนเงิน  ๑,๗๘๔,๘๕๐,๐๐๐.-บาท    ราคา/หนวย  ๓,๖๕๐,๐๐๐.-บาท/คัน 
๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  
    คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ไดสอบถามขอมูลจากผูผลติเพ่ือใหไดราคาปจจุบัน โดยตดิตอทางเว็บไซต 
Alibaba , Chainabus  และเว็บไซตของบริษทัโดยตรง เพ่ือนํามาคํานวณราคากลาง โดยกําหนดสตูรในการคํานวณ
ราคา ดังนี ้ 
     ราคากลาง = ราคานําเขา + อากรนําเขา 40% + ภาษมูีลคาเพ่ิม 7% + คาดําเนินการสําหรับผูเสนอราคา + 
คาตอบแทนการรับประกันซอมบํารุง 5 ป 
 
๕.  รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  
     คณะกรรมการกําหนดราคากลางการจัดซื้อรถโดยสารใชเชื้อเพลงิกาซธรรมชาต ิตามคําสัง่องคการท่ี 923/2557 
ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 
     ๑.  นางปราณี ศุกระศร           ประธานกรรมการ 
     ๒.  ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย  กรรมการ 
     ๓.  รศ.พัชรา พัชราวนิช  กรรมการ  
     ๔.  นางสาวสันทนา  สงิหเสนห กรรมการ 
     ๕.  นายธาดา เตยีประเสริฐ กรรมการ 
     ๖.  นายบรรยงค อัมพรตระกูล กรรมการ 
     ๗.  ผศ.นพนันท วรรณเทพสกุล กรรมการ 
     ๘.  นางสาวรัชนี   ลออทรัพยาภัทร เลขานุการ 
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