
 
                                ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
                                                                ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 
 

1.ช่ือโครงการ จัดซ้ือรถ 6 ลอลากชวงส้ันขนาดไมเกนิ 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก  
(รถชางวิษณ)ุ 
หนวยงานของโครงการ  กลุมงานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดนิรถ ฝายการเดนิรถองคการ 
2.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร  3,500,000.-บาท 
3.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
เปนเงิน 3,498,000.-บาท  ราคา/หนวย (ถามี)  3,498,000.-บาทตอคัน 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาองอิง) 
4.1 บรษิัท ธนกฤต คอมมูนิเคช่ัน จํากดั 
4.2 รานรถยก ป.เซอรวิส 
4.3 รานเหลิมรถยก 
5. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 
5.1 นางสาวศิริพร  บุญเปยม 
5.2 นายรุงโรจน  วงศบุญอุปถัมภ 
5.3 นางสาวอมรรัตน  แสงบัวผัน 
5.4 นางสาวกัญญารัตน  รีละชาต ิ
5.5 นางพิกุล          ชิณณะพงศ 
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รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
ซ้ือรถ 6 ลอลากชวงส้ัน ขนาดไมเกนิ 250 แรงมาพรอมไฮโดรลกิ (รถชางวิษณุ) 

ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส 
...................................... 

1.  ความเปนมา   
  กลุมงานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดินรถ มีความจําเปนตองซ้ือรถ 6 ลอลากชวงส้ัน ขนาดไม
เกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก (รถชางวิษณ)ุ เนื่องจากรถชางวิษณุท่ีมีอยูในปจจุบัน จํานวน 2 คัน มีสภาพ
เกาและทรุดโทรม มีอายุการใชงานมานาน จํานวน 39 ป 
2.  วัตถุประสงค 
  เพ่ือทดแทนรถชางวิษณุท่ีมีอยูในปจจุบัน จํานวน 2 คัน มีสภาพเกาและทรุดโทรม มีอายุการใชงาน
มานาน จํานวน 39 ป 
3.  คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา 
  3.1  ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  3.2  ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือ
แลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
  3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  3.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซ่ึงมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ 
4.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  
  รายละเอียดรถ 6 ลอลากชวงส้ัน ขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก ขนาดไมนอยกวา 8 ตัน 
  4.1. ลักษณะท่ัวไป 
   เปนรถท่ีใชในการยก ลาก จูง รถโดยสารท่ีชํารุด กีดขวางการจราจร หรือจอดในท่ีหามจอด
 ตัวรถเปนรถบรรทุกชวงส้ัน 6 ลอ มีหองโดยสารสําเร็จรูป ชุดยกลากจูงติดตั้งอยูบนแชสซี 

  /สามารถ... 
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 สามารถลาก/จูงรถท่ีมีน้ําหนักบรรทุกรวมไดไมนอยกวา 8 ตัน รถบรรทุกและอุปกรณ
 ท้ังหมดเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน 

  4.2 รายละเอียด 
   4.2.1  เปนรถบรรทุกชวงส้ัน 6 ลอ 
   4.2.2  น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก ตองไมนอยกวา 15,000 กก. (15 ตัน) 
   4.2.3  ความยาวชวงลอไมนอยกวา 5,050 มม. 
   4.2.4  กระจกมองขางและกระจกมองหลัง 
   4.2.5  ท่ีบังแดดในหองโดยสาร  
    4.2.6  ภายในหองหัวเกงติดตั้งเครื่องปรับอากาศใชน้ํายาชนดิ R134a  
   4.2.7  ติดฟลมกรองแสงตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   4.2.8  เข็มขัดนิรภัย 3 จุดประจําแตละท่ีนั่งในหองโดยสาร 
   4.2.9  ติดตั้งชุดยกลากจูงบนแชสซี 
   4.2.10 ดานขางของตัวรถ ทําดวยโลหะ หรือวัสดุไรสนิม ประกอบเปนตูเก็บอุปกรณ 
   4.2.11 สามารถลาก/จูงรถท่ีมีน้ําหนักบรรทุกรวมไดไมนอยกวา 8,000 กก. (8 ตัน) 
   4.2.12 สามารถทําความเร็วในการเดินทางไดไมนอยกวา 80 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
  4.3 เครื่องยนต 
   4.3.1  เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ แบบ COMMONRAIL ระบายความรอนดวยน้าํ
            หรือเครื่องยนตใชกาซธรรมชาติ NGV 
   4.3.2  กําลังสูงสุดของเครื่องยนตไมนอยกวา 240 แรงมา ตามมาตรฐาน ISO หรือ DIN 
             หรือ JIS ท่ีความเร็วรอบของเครื่องยนตตามมาตรฐานผูผลิต โดยใหแนบกราฟ 
            แสดงสมรรถนะของเครื่องยนตจากผูผลิต เพ่ือประกอบพิจารณา 
   4.3.3  ฝาปดน้ํามันเช้ือเพลิงแบบมีกุญแจลอค 
  4.4 ระบบสงกําลัง 
   4.4.1  เปนครัชแบบแหงแผนเดียว ควบคุมโดยระบบไฮโดรลิก 
   4.4.2  มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 6 สปด และเกียรถอยหลังอยางนอย 1 สปด 
  4.5  ระบบบังคับเล้ียว 
   4.5.1  พวงมาลัยขับดานขวา ตามมาตรฐานผูผลิตเปนชนิดชวยผอนแรง (POWER 
    STEERING) 
   4.5.2  รัศมีการเล้ียววัดท่ีขอบยางดานนอก (TURNING RADIUS) เปนไปตามมาตรฐาน
            ผูผลิต 
  4.6 ระบบหามลอ 
   4.6.1  ระบบหามลอ เปนระบบลมหรือไฮโดรลิก แบบ 2 วงจร หรือตามมาตรฐานผูผลิต 
   4.6.2  มีหามลอมือ (PARKING BRAKE)  
   4.6.3  มีเบรกไอเสีย (EXHAUST BRAKE) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


-3- 
  4.7 ระบบรองรับน้ําหนกั 
   4.7.1  เพลาหนาเปนคานเหล็ก รูปตวั “ I ” 
    4.7.2  เพลาหลังแบบลอยตัว 
  4.8  กงลอและยาง 
   4.8.1  กงลอและยาง ใชขนาดเดยีวกันทุกลอ เปนไปตามมาตรฐานผูผลิต 
   4.8.2  มียางกันโคลนท้ังลอหนาและลอหลัง 
   4.8.3  มีกงลอและยางอะไหลขนาดเดียวกัน 1 ชุด พรอมท่ีเก็บยางอะไหลมีกุญแจลอค 
  4.9 ระบบไฟฟา 
   4.9.1  มีแบตเตอรี่ 2 ลูก ๆ ละ 12 โวลท เปนไปตามมาตรฐานผูผลิต ท่ีตั้งแบตเตอรี ่มี 
            กุญแจลอค     
   4.9.2  ไดชารจสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเพียงพอตอการใชงาน 
   4.9.3  มีโคมไฟสองสวางและสัญญาณไฟตาง ๆ ครบถวนถูกตองตามกฎหมาย 
   4.9.4  มีมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต, ระยะทาง, น้ํามันเช้ือเพลิง, ความรอน และ 
            มาตรวัดหรือสัญญาณเตือนอ่ืนๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต 
   4.9.5  ติดตั้งวิทย ุCD พรอมลําโพง จํานวน 1 ชุด 
    4.9.6  มีแตรสัญญาณทํางานดวยระบบไฟฟา 
   4.9.10 ท่ีปดน้ําฝน และท่ีฉีดกระจกทํางานดวยระบบไฟฟา 
  4.10  ชุดเครื่องยกลากจูง 
   4.10.1 ความสามารถในการลากจูง รถยนตท่ีมีขนาดน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวา      
              8,000 กก. (8 ตัน) โดยไมทําใหรถยนตท่ีถูกลากจูงเสียหาย 
   4.10.2 เม่ือหดหางเขาสุด สามารถยกน้ําหนักไดไมนอยกวา 5,000 กก. (5 ตัน) เม่ือลงขา 
                                  ค้ํายัน 
   4.10.3 เม่ือยืดหางออกสุด (ไมนอยกวา 1,300 มม.) สามารถยกน้ําหนักไดไมนอยกวา 
             3,000 กก. (3 ตัน) 
   4.10.4 เครื่องยกลากจูง ทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ใชกําลังจากเครื่องยนตของตัวรถผาน
             ชุดเกียร Power Take Off 
   4.10.5 สวนประกอบเครื่องยกลากจูง 
     -บูมยก (Lifting Boom) ติดตั้งอยูบนเฟรม ซ่ึงยึดติดกับตัวรถไปตามแนวแชสซี
       สามารถยกขึ้น-ลง พรอมมีบูมท่ีสามารถยืด เขา-ออก (Telescopic) ไดดวย 
                  ระบบไฮโดรลิก จํานวนไมนอยกวา 1 ทอน และเม่ือยกสูงสุดปลายยืดพนลอ 
                                      หลังไมนอยกวา 1 เมตร และท่ีปลายหักมุมลงเพ่ือใชติดตั้งบูมพับ (Folding Boom)
     -บูมพับ (Folding Boom) ติดตั้งอยูท่ีปลายทางของ Lifting Boom สามารถพับ 
                  ขึ้น-ลงไดดวยระบบไฮโดรลิก มีระบบล็อคบูมแบบ Mechanic Lock สําหรับ 
                  กันบูมเปดออก เพ่ือความปลอดภัยในขณะเดินทาง 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


          -4- 
     -บูมยืด (Extendable Boom) ติดตั้งตอจากบูมพับ (Folding Boom) ยืดและหดได 
       ดวยระบบไฮโดรลิก เพ่ือปรับระยะใหเหมาะสมในการยกลากจูง สามารถยืดได
       ยาวสุดไมนอยกวา 2.5  เมตร วัดจากศูนยกลางของลอหลังถึงปลายบูม ในแนว
       ราบและยกไดสูงสุดไมนอยกวา 1.5 เมตร วัดจากพ้ืนดิน  
     -Lifting Boom, Folding Boom และ Extendable Boom สรางดวยเหล็กคุณภาพสูง 
       ท่ีมีคา Yield Strength ไมนอยกวา 50,000 PSI 
  4.11 เครื่องกวาน (WINCH)  เปนแบบ Planetary ทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ติดตั้งอยูท่ีบริเวณ 
   ฐานของ Lifting Boom หรือในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถรับแรงไดไมนอยกวา 15,000  
    กก. (15 ตัน) 
   4.11.1  ตองเปนเครื่องกวานขับเคล่ือนโดยระบบไฮโดรลิก ระบบหยุดของเครื่องกวาน     
                                    แบบอัตโนมัติ กรณีมีโหลดเกิน 
   4.11.2 เสนผาศูนยกลางของลวดสลิงไมนอยกวา 16 มม. และความยาวไมต่ํากวา 100 เมตร  
     ตามมาตรฐานผูผลิต พรอมตะขอสําหรับฉุดลาก 
  4.12 ระบบควบคุมการทํางาน 
   4.12.1 มีชุดควบคุมการทํางานติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีสะดวกตอการใชงาน สามารถ   
                                    ควบคุมการทํางานของเครื่องยกลากจูงและขาค้ํายันได ตดิตัง้อยูในตูโลหะ หรือวัสดุ 
                                   ไรสนิม  พรอมฝาปดล็อคกุญแจ 
   4.12.2 มีขาค้ํายันมี 1 คู ทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ติดตั้งอยูดานทาย พ้ืนขายันมี 2 ชนิด  
     ชนิดแผนเรียบหรือชนิดเปนฟน สามารถถอดเปล่ียนได 
   4.12.3 ติดตั้งระบบ/อุปกรณ เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก 
     -ติดตั้งอุปกรณปองกันไมใหเกิดการยกน้ําหนักเกิน (Overload Limitation Device)                   
     -มีระบบ/อุปกรณปองกัน กระบอกไฮโดรลิกยุบตัว ในกรณีท่ีสายไฮโดรลิกแตก
       หรือรั่ว 
   4.12.4 อุปกรณในการยกลากจูง 
     -มีโซขนาดตาง ๆ ดังนี ้
       1.  โซแบบขอเกี่ยวสําหรับยกน้ําหนักทนแรงดึงสูง ความยาวไมนอยกวา 1 เมตร
            จํานวน 4 เสน 
      2.  โซขนาดไมนอยกวา 6.4 มม. ยาวไมนอยกวา 1.5 เมตร ปลายขางหนึ่งมีขอ 
                       เกี่ยวชนิดลอคโซได จํานวน 2 เสน   
      3.  โซขนาดไมนอยกวา 11 มม. ยาวไมนอยกวา 4 เมตร ปลายขางหนึ่งมีขอเกี่ยว
           ชนิดลอคโซได จํานวน 1 เสน   
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  4.13 อุปกรณเตือนความปลอดภัย 
   4.13.1 เปนโคมไฟสัญญาณฉุกเฉิน ชนิดกระพริบ แบบ 2 ช้ัน โคมช้ันนอกสีเหลืองทําดวย
     วัสดุโพลีคารบอเนตลักษณะเปนฝาครอบ เพ่ือปองกันฝุนและแมลง แบบแผงส้ัน 
   4.13.2 ติดตั้งบนโครงโลหะ ซ่ึงยึดติดกับหลังคารถแบบถอดออกได  
   4.13.3 มีขนาดไมเกิน 205 x 420 x 235 มม. (กวาง x ยาว x สูง) น้ําหนักไมเกิน  
                                    2.5  กก. ใชไฟไดท้ัง 12 และ 24 โวลท อัตโนมัติ 
   4.13.4 ภายในโคมเปนเลนสใส ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสไมเกิน 130 มม. สูงไม
     เกิน 110 มม. จํานวน 2 ชุด ใชหลอดไฟแบบ XENON ติดตั้งบนฐานเดียวกัน 
    4.13.5 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ออสเตรเลีย, ญี่ปุน ท่ีมีตัวแทน
     จําหนายอยางเปนทางการในประเทศไทย  
  4.14 เครื่องมือและอุปกรณอ่ืน ๆ 
   4.14.1 ประแจถอดลอ จํานวน 1 ชุด 
    4.14.2 แมแรงขนาดยกไดไมนอยกวา 10,000 กก. (10 ตัน) จํานวน 1 ตัว มีอุปกรณจับ
      ยึดม่ันคง แข็งแรง 
   4.14.3 กรวยจราจร จํานวน 5 อัน 
   4.14.4 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ขนาดไมนอยกวา 5 ปอนด จํานวน 4 ถัง ติดตั้ง 
     พรอมท่ียึดถัง 
  4.15 สีและเครื่องหมาย 
   4.15.1 หัวเกง ตัวถัง และสวนประกอบ พนสีสม 
     4.15.2 กันชนดานหนาและดานหลังใหพนสีสลับแดง-ขาว ลายกางปลา ท่ีสามารถ  
                                    มองเห็น ไดชัดเจนท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน 
   4.15.3 พนตราสัญลักษณองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ           และขอความ “ ใชใน

ราชการเทานั้น” ดวยสีขาว บริเวณประตูท้ัง 2 ดาน และขอความ “บรรเทาจราจร” 
ขนาดอักษร 4-6 นิ้ว สีตามมาตรฐานท่ีกําหนด บริเวณดานหนาและดานหลังรถ 

  4.16 เง่ือนไขการรับประกันและการสงมอบ 
   4.16.1 ผูขายตองดําเนินการจดทะเบียนจากกรมการขนสงทางบกใหเสร็จเรียบรอยกอน
     สงมอบรถให ขสมก. เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจรับ หากไมจดทะเบียนให     
                                    เรียบรอย คณะกรรมการจะไมตรวจรับ 
   4.16.2 ผูขายตองขออนุญาตจากสํานักงานตํารวจแหงชาติในกรณีใชสัญญาณไฟฉุกเฉิน
      และขออนุญาตใหรถวิ่งไดโดยไมติดเวลา 
   4.16.3 ผูขายตองรับประกันคุณภาพตวัรถและอุปกรณประกอบตัวรถไมนอยกวา 2 ป หรือ  
     50,000 กิโลเมตร สุดแตอยางใดจะถึงกอน นับถัดจากวันตรวจรับ หากเกิดชํารุด
     เสียหาย หรือบกพรองของตัวรถ ซ่ึงเกิดจากการใชงานตามปกต ิหรือเกิดจากความ 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


        -6- 
 
     ผิดพลาดในการผลิต หรือประกอบตัวถัง หรือในกรณีท่ีการชํารุดนั้นมิใชเกิดจาก
     การประมาทเลินเลอของผูใช ผูขายตองดําเนินการซอม แกไข เปล่ียนช้ินสวน 
                อะไหลให โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน 
   4.16.4 ผูขายตองทําการทดสอบและฝกใหชางองคการใชงานไดท้ังระบบ 
   4.16.5 ในวันสงมอบ ผูขายตองสงมอบหนังสือพรอมแผน CD หรือแผนบันทึกความจํา
     คูมือการซอม, คูมือการใชรถ และคูมือการส่ังอะไหล ใหกับหนวยงานผูใชรถ 
                จํานวน 1 ชุด 
5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6.  ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน 
  150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
7.  วงเงินในการจัดหา 
  เปนจํานวนเงิน 3,498,000.00 บาท (สามลานส่ีแสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
8.  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่
  ช่ือผูติดตอ นางสาวกัญญารัตน  รีละชาติ 
  อีเมล แอดเดรส kyarat@bmta.co.th 
  โทรศัพท/โทรสาร  02 246 0974 โทรสาร 02 246 5374 
  ท่ีอยูเจาของ/โครงการ  กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ 
  หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดท่ีอยูขางตน 
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รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
ซ้ือรถ 6 ลอลากชวงส้ัน ขนาดไมเกนิ 250 แรงมาพรอมไฮโดรลกิ (รถชางวิษณุ) 

ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส 
...................................... 

1.  ความเปนมา   
  กลุมงานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดินรถ มีความจําเปนตองซ้ือรถ 6 ลอลากชวงส้ัน ขนาดไม
เกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก (รถชางวิษณ)ุ เนื่องจากรถชางวิษณุท่ีมีอยูในปจจุบัน จํานวน 2 คัน มีสภาพ
เกาและทรุดโทรม มีอายุการใชงานมานาน จํานวน 39 ป 
2.  วัตถุประสงค 
  เพ่ือทดแทนรถชางวิษณุท่ีมีอยูในปจจุบัน จํานวน 2 คัน มีสภาพเกาและทรุดโทรม มีอายุการใชงาน
มานาน จํานวน 39 ป 
3.  คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา 
  3.1  ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  3.2  ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือ
แลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
  3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  3.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซ่ึงมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ 
4.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  
  รายละเอียดรถ 6 ลอลากชวงส้ัน ขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก ขนาดไมนอยกวา 8 ตัน 
  4.1. ลักษณะท่ัวไป 
   เปนรถท่ีใชในการยก ลาก จูง รถโดยสารท่ีชํารุด กีดขวางการจราจร หรือจอดในท่ีหามจอด
 ตัวรถเปนรถบรรทุกชวงส้ัน 6 ลอ มีหองโดยสารสําเร็จรูป ชุดยกลากจูงติดตั้งอยูบนแชสซี 

  /สามารถ... 
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 สามารถลาก/จูงรถท่ีมีน้ําหนักบรรทุกรวมไดไมนอยกวา 8 ตัน รถบรรทุกและอุปกรณ
 ท้ังหมดเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน 

  4.2 รายละเอียด 
   4.2.1  เปนรถบรรทุกชวงส้ัน 6 ลอ 
   4.2.2  น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก ตองไมนอยกวา 15,000 กก. (15 ตัน) 
   4.2.3  ความยาวชวงลอไมนอยกวา 5,050 มม. 
   4.2.4  กระจกมองขางและกระจกมองหลัง 
   4.2.5  ท่ีบังแดดในหองโดยสาร  
    4.2.6  ภายในหองหัวเกงติดตั้งเครื่องปรับอากาศใชน้ํายาชนดิ R134a  
   4.2.7  ติดฟลมกรองแสงตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   4.2.8  เข็มขัดนิรภัย 3 จุดประจําแตละท่ีนั่งในหองโดยสาร 
   4.2.9  ติดตั้งชุดยกลากจูงบนแชสซี 
   4.2.10 ดานขางของตัวรถ ทําดวยโลหะ หรือวัสดุไรสนิม ประกอบเปนตูเก็บอุปกรณ 
   4.2.11 สามารถลาก/จูงรถท่ีมีน้ําหนักบรรทุกรวมไดไมนอยกวา 8,000 กก. (8 ตัน) 
   4.2.12 สามารถทําความเร็วในการเดินทางไดไมนอยกวา 80 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
  4.3 เครื่องยนต 
   4.3.1  เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ แบบ COMMONRAIL ระบายความรอนดวยน้าํ
            หรือเครื่องยนตใชกาซธรรมชาติ NGV 
   4.3.2  กําลังสูงสุดของเครื่องยนตไมนอยกวา 240 แรงมา ตามมาตรฐาน ISO หรือ DIN 
             หรือ JIS ท่ีความเร็วรอบของเครื่องยนตตามมาตรฐานผูผลิต โดยใหแนบกราฟ 
            แสดงสมรรถนะของเครื่องยนตจากผูผลิต เพ่ือประกอบพิจารณา 
   4.3.3  ฝาปดน้ํามันเช้ือเพลิงแบบมีกุญแจลอค 
  4.4 ระบบสงกําลัง 
   4.4.1  เปนครัชแบบแหงแผนเดียว ควบคุมโดยระบบไฮโดรลิก 
   4.4.2  มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 6 สปด และเกียรถอยหลังอยางนอย 1 สปด 
  4.5  ระบบบังคับเล้ียว 
   4.5.1  พวงมาลัยขับดานขวา ตามมาตรฐานผูผลิตเปนชนิดชวยผอนแรง (POWER 
    STEERING) 
   4.5.2  รัศมีการเล้ียววัดท่ีขอบยางดานนอก (TURNING RADIUS) เปนไปตามมาตรฐาน
            ผูผลิต 
  4.6 ระบบหามลอ 
   4.6.1  ระบบหามลอ เปนระบบลมหรือไฮโดรลิก แบบ 2 วงจร หรือตามมาตรฐานผูผลิต 
   4.6.2  มีหามลอมือ (PARKING BRAKE)  
   4.6.3  มีเบรกไอเสีย (EXHAUST BRAKE) 
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  4.7 ระบบรองรับน้ําหนกั 
   4.7.1  เพลาหนาเปนคานเหล็ก รูปตวั “ I ” 
    4.7.2  เพลาหลังแบบลอยตัว 
  4.8  กงลอและยาง 
   4.8.1  กงลอและยาง ใชขนาดเดยีวกันทุกลอ เปนไปตามมาตรฐานผูผลิต 
   4.8.2  มียางกันโคลนท้ังลอหนาและลอหลัง 
   4.8.3  มีกงลอและยางอะไหลขนาดเดียวกัน 1 ชุด พรอมท่ีเก็บยางอะไหลมีกุญแจลอค 
  4.9 ระบบไฟฟา 
   4.9.1  มีแบตเตอรี่ 2 ลูก ๆ ละ 12 โวลท เปนไปตามมาตรฐานผูผลิต ท่ีตั้งแบตเตอรี ่มี 
            กุญแจลอค     
   4.9.2  ไดชารจสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเพียงพอตอการใชงาน 
   4.9.3  มีโคมไฟสองสวางและสัญญาณไฟตาง ๆ ครบถวนถูกตองตามกฎหมาย 
   4.9.4  มีมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต, ระยะทาง, น้ํามันเช้ือเพลิง, ความรอน และ 
            มาตรวัดหรือสัญญาณเตือนอ่ืนๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต 
   4.9.5  ติดตั้งวิทย ุCD พรอมลําโพง จํานวน 1 ชุด 
    4.9.6  มีแตรสัญญาณทํางานดวยระบบไฟฟา 
   4.9.10 ท่ีปดน้ําฝน และท่ีฉีดกระจกทํางานดวยระบบไฟฟา 
  4.10  ชุดเครื่องยกลากจูง 
   4.10.1 ความสามารถในการลากจูง รถยนตท่ีมีขนาดน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวา      
              8,000 กก. (8 ตัน) โดยไมทําใหรถยนตท่ีถูกลากจูงเสียหาย 
   4.10.2 เม่ือหดหางเขาสุด สามารถยกน้ําหนักไดไมนอยกวา 5,000 กก. (5 ตัน) เม่ือลงขา 
                                  ค้ํายัน 
   4.10.3 เม่ือยืดหางออกสุด (ไมนอยกวา 1,300 มม.) สามารถยกน้ําหนักไดไมนอยกวา 
             3,000 กก. (3 ตัน) 
   4.10.4 เครื่องยกลากจูง ทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ใชกําลังจากเครื่องยนตของตัวรถผาน
             ชุดเกียร Power Take Off 
   4.10.5 สวนประกอบเครื่องยกลากจูง 
     -บูมยก (Lifting Boom) ติดตั้งอยูบนเฟรม ซ่ึงยึดติดกับตัวรถไปตามแนวแชสซี
       สามารถยกขึ้น-ลง พรอมมีบูมท่ีสามารถยืด เขา-ออก (Telescopic) ไดดวย 
                  ระบบไฮโดรลิก จํานวนไมนอยกวา 1 ทอน และเม่ือยกสูงสุดปลายยืดพนลอ 
                                      หลังไมนอยกวา 1 เมตร และท่ีปลายหักมุมลงเพ่ือใชติดตั้งบูมพับ (Folding Boom)
     -บูมพับ (Folding Boom) ติดตั้งอยูท่ีปลายทางของ Lifting Boom สามารถพับ 
                  ขึ้น-ลงไดดวยระบบไฮโดรลิก มีระบบล็อคบูมแบบ Mechanic Lock สําหรับ 
                  กันบูมเปดออก เพ่ือความปลอดภัยในขณะเดินทาง 
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     -บูมยืด (Extendable Boom) ติดตั้งตอจากบูมพับ (Folding Boom) ยืดและหดได 
       ดวยระบบไฮโดรลิก เพ่ือปรับระยะใหเหมาะสมในการยกลากจูง สามารถยืดได
       ยาวสุดไมนอยกวา 2.5  เมตร วัดจากศูนยกลางของลอหลังถึงปลายบูม ในแนว
       ราบและยกไดสูงสุดไมนอยกวา 1.5 เมตร วัดจากพ้ืนดิน  
     -Lifting Boom, Folding Boom และ Extendable Boom สรางดวยเหล็กคุณภาพสูง 
       ท่ีมีคา Yield Strength ไมนอยกวา 50,000 PSI 
  4.11 เครื่องกวาน (WINCH)  เปนแบบ Planetary ทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ติดตั้งอยูท่ีบริเวณ 
   ฐานของ Lifting Boom หรือในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถรับแรงไดไมนอยกวา 15,000  
    กก. (15 ตัน) 
   4.11.1  ตองเปนเครื่องกวานขับเคล่ือนโดยระบบไฮโดรลิก ระบบหยุดของเครื่องกวาน     
                                    แบบอัตโนมัติ กรณีมีโหลดเกิน 
   4.11.2 เสนผาศูนยกลางของลวดสลิงไมนอยกวา 16 มม. และความยาวไมต่ํากวา 100 เมตร  
     ตามมาตรฐานผูผลิต พรอมตะขอสําหรับฉุดลาก 
  4.12 ระบบควบคุมการทํางาน 
   4.12.1 มีชุดควบคุมการทํางานติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีสะดวกตอการใชงาน สามารถ   
                                    ควบคุมการทํางานของเครื่องยกลากจูงและขาค้ํายันได ตดิตัง้อยูในตูโลหะ หรือวัสดุ 
                                   ไรสนิม  พรอมฝาปดล็อคกุญแจ 
   4.12.2 มีขาค้ํายันมี 1 คู ทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ติดตั้งอยูดานทาย พ้ืนขายันมี 2 ชนิด  
     ชนิดแผนเรียบหรือชนิดเปนฟน สามารถถอดเปล่ียนได 
   4.12.3 ติดตั้งระบบ/อุปกรณ เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก 
     -ติดตั้งอุปกรณปองกันไมใหเกิดการยกน้ําหนักเกิน (Overload Limitation Device)                   
     -มีระบบ/อุปกรณปองกัน กระบอกไฮโดรลิกยุบตัว ในกรณีท่ีสายไฮโดรลิกแตก
       หรือรั่ว 
   4.12.4 อุปกรณในการยกลากจูง 
     -มีโซขนาดตาง ๆ ดังนี ้
       1.  โซแบบขอเกี่ยวสําหรับยกน้ําหนักทนแรงดึงสูง ความยาวไมนอยกวา 1 เมตร
            จํานวน 4 เสน 
      2.  โซขนาดไมนอยกวา 6.4 มม. ยาวไมนอยกวา 1.5 เมตร ปลายขางหนึ่งมีขอ 
                       เกี่ยวชนิดลอคโซได จํานวน 2 เสน   
      3.  โซขนาดไมนอยกวา 11 มม. ยาวไมนอยกวา 4 เมตร ปลายขางหนึ่งมีขอเกี่ยว
           ชนิดลอคโซได จํานวน 1 เสน   
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  4.13 อุปกรณเตือนความปลอดภัย 
   4.13.1 เปนโคมไฟสัญญาณฉุกเฉิน ชนิดกระพริบ แบบ 2 ช้ัน โคมช้ันนอกสีเหลืองทําดวย
     วัสดุโพลีคารบอเนตลักษณะเปนฝาครอบ เพ่ือปองกันฝุนและแมลง แบบแผงส้ัน 
   4.13.2 ติดตั้งบนโครงโลหะ ซ่ึงยึดติดกับหลังคารถแบบถอดออกได  
   4.13.3 มีขนาดไมเกิน 205 x 420 x 235 มม. (กวาง x ยาว x สูง) น้ําหนักไมเกิน  
                                    2.5  กก. ใชไฟไดท้ัง 12 และ 24 โวลท อัตโนมัติ 
   4.13.4 ภายในโคมเปนเลนสใส ขนาดเสนผาศูนยกลางของเลนสไมเกิน 130 มม. สูงไม
     เกิน 110 มม. จํานวน 2 ชุด ใชหลอดไฟแบบ XENON ติดตั้งบนฐานเดียวกัน 
    4.13.5 เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ออสเตรเลีย, ญี่ปุน ท่ีมีตัวแทน
     จําหนายอยางเปนทางการในประเทศไทย  
  4.14 เครื่องมือและอุปกรณอ่ืน ๆ 
   4.14.1 ประแจถอดลอ จํานวน 1 ชุด 
    4.14.2 แมแรงขนาดยกไดไมนอยกวา 10,000 กก. (10 ตัน) จํานวน 1 ตัว มีอุปกรณจับ
      ยึดม่ันคง แข็งแรง 
   4.14.3 กรวยจราจร จํานวน 5 อัน 
   4.14.4 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ขนาดไมนอยกวา 5 ปอนด จํานวน 4 ถัง ติดตั้ง 
     พรอมท่ียึดถัง 
  4.15 สีและเครื่องหมาย 
   4.15.1 หัวเกง ตัวถัง และสวนประกอบ พนสีสม 
     4.15.2 กันชนดานหนาและดานหลังใหพนสีสลับแดง-ขาว ลายกางปลา ท่ีสามารถ  
                                    มองเห็น ไดชัดเจนท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน 
   4.15.3 พนตราสัญลักษณองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ           และขอความ “ ใชใน

ราชการเทานั้น” ดวยสีขาว บริเวณประตูท้ัง 2 ดาน และขอความ “บรรเทาจราจร” 
ขนาดอักษร 4-6 นิ้ว สีตามมาตรฐานท่ีกําหนด บริเวณดานหนาและดานหลังรถ 

  4.16 เง่ือนไขการรับประกันและการสงมอบ 
   4.16.1 ผูขายตองดําเนินการจดทะเบียนจากกรมการขนสงทางบกใหเสร็จเรียบรอยกอน
     สงมอบรถให ขสมก. เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจรับ หากไมจดทะเบียนให     
                                    เรียบรอย คณะกรรมการจะไมตรวจรับ 
   4.16.2 ผูขายตองขออนุญาตจากสํานักงานตํารวจแหงชาติในกรณีใชสัญญาณไฟฉุกเฉิน
      และขออนุญาตใหรถวิ่งไดโดยไมติดเวลา 
   4.16.3 ผูขายตองรับประกันคุณภาพตวัรถและอุปกรณประกอบตัวรถไมนอยกวา 2 ป หรือ  
     50,000 กิโลเมตร สุดแตอยางใดจะถึงกอน นับถัดจากวันตรวจรับ หากเกิดชํารุด
     เสียหาย หรือบกพรองของตัวรถ ซ่ึงเกิดจากการใชงานตามปกต ิหรือเกิดจากความ 
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     ผิดพลาดในการผลิต หรือประกอบตัวถัง หรือในกรณีท่ีการชํารุดนั้นมิใชเกิดจาก
     การประมาทเลินเลอของผูใช ผูขายตองดําเนินการซอม แกไข เปล่ียนช้ินสวน 
                อะไหลให โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน 
   4.16.4 ผูขายตองทําการทดสอบและฝกใหชางองคการใชงานไดท้ังระบบ 
   4.16.5 ในวันสงมอบ ผูขายตองสงมอบหนังสือพรอมแผน CD หรือแผนบันทึกความจํา
     คูมือการซอม, คูมือการใชรถ และคูมือการส่ังอะไหล ใหกับหนวยงานผูใชรถ 
                จํานวน 1 ชุด 
5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6.  ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน 
  150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
7.  วงเงินในการจัดหา 
  เปนจํานวนเงิน 3,498,000.00 บาท (สามลานส่ีแสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
8.  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่
  ช่ือผูติดตอ นางสาวกัญญารัตน  รีละชาติ 
  อีเมล แอดเดรส kyarat@bmta.co.th 
  โทรศัพท/โทรสาร  02 246 0974 โทรสาร 02 246 5374 
  ท่ีอยูเจาของ/โครงการ  กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ 
  หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดท่ีอยูขางตน 
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                                ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
                                                                ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 
 

1.ช่ือโครงการ จัดซ้ือรถ 6 ลอลากชวงส้ันขนาดไมเกนิ 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก  
(รถชางวิษณ)ุ 
หนวยงานของโครงการ  กลุมงานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดนิรถ ฝายการเดนิรถองคการ 
2.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร  3,500,000.-บาท 
3.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
เปนเงิน 3,498,000.-บาท  ราคา/หนวย (ถามี)  3,498,000.-บาทตอคัน 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาองอิง) 
4.1 บรษิัท ธนกฤต คอมมูนิเคช่ัน จํากดั 
4.2 รานรถยก ป.เซอรวิส 
4.3 รานเหลิมรถยก 
5. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 
5.1 นางสาวศิริพร  บุญเปยม 
5.2 นายรุงโรจน  วงศบุญอุปถัมภ 
5.3 นางสาวอมรรัตน  แสงบัวผัน 
5.4 นางสาวกัญญารัตน  รีละชาต ิ
5.5 นางพิกุล          ชิณณะพงศ 
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                                                                                        ราง 
                                                       ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

             เลขที่               /2558 
      เร่ือง   ประกวดราคาโครงการจัดซ้ือรถ 6 ลอลากชวงส้ันขนาดไมเกนิ 250 แรงมาพรอมไฮโดรลกิ 

            (รถชางวิษณุ)   ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส 
 …………............................... 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะประกวดราคาโครงการจัดซ้ือรถ 6 ลอ
ลากชวงส้ันขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก (รถชางวิษณุ) จํานวน 1 คัน  ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 

     ผูเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน  175,000.-บาท 

(หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 

               1. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปนี้  

 1.1 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
        1.2 ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือผูท่ีองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 

   1.3 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

     1.4 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และหรือ ตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม 

    1.5 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  1.6 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

  1.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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 1.8  ตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ครั้งนี้จากองคการ                 
      2.   วัน  เวลา สถานทีใ่นการยื่นเอกสาร 
  กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี  
.................................................ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซอง
ประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวย
ขวาง  กรุงเทพมหานคร  และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี.............................................ตั้งแตเวลา..............น. 
เปนตนไป 

  ผูสนใจตดิตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 
.........-บาท(............................) ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ ฝาย
บริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ช้ัน 2 อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี .................................................. ถึงวันท่ี ............................................. ในวัน
และเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ  

 

                                           ประกาศ  ณ  วันท่ี                                 2558 

 

           (นางปราณ ี  ศุกระศร) 
              กรรมการบริหารกิจการองคการ รกัษาการในตาํแหนง 

                 ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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เอกสารประกวดราคาโครงการซ้ือ ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส เลขที่          /2558 
 การจัดซ้ือรถ 6 ลอลากชวงส้ันขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลกิ (รถชางวิษณุ) 

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ลงวันที่                                    2558 

….......………………............. 
 

            องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคา
จัดซ้ือรถ 6   ลอลากชวงส้ันขนาดไมเกิน  250     แรงมาพรอมไฮโดรลิก    (รถชางวิษณุ)   จํานวน 1 คัน ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    

 ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูใน
สภาพท่ีจะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาฉบับนี ้โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี ้
  1.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา ดวยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส 
                1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
  1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.3 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
  1.4 แบบสัญญาซ้ือขาย 
  1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน 
                      (1) หลักประกันซอง 
                      (2) หลักประกันสัญญา 
                1.6  บทนิยาม 
                     (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                    (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
             1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
                     (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
                      (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
                     2.  คณุสมบตัขิองผูเสนอราคา 
  2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 
  2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ หรือผูท่ีถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 

/2.3  ผูประสงค........ 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
           -2- 

 
  2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน 
และหรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ 
วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 
  2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
   2.5 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 2.6 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 2.7  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา
ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  

  2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ 
  3. หลักฐานการเสนอราคา                               
    ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 
                   3.1  สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
        (1)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
    (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                         (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง       
         (2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกนัในฐานะเปน
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ี
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใด
เปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)      
                              (3)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
                               (4)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(1) 

 /3.2  สวนท่ี 2..... 
 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
           -3- 

   3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปนี้  
   (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
   (2)    หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคา  
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน 
                               (3)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ 
                               (4)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ                                    
   (5) เอกสารตามขอ  2.6 , 2.8 
                         (6)    แบบใบยื่นขอเสนอ 
                              (7)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(จํานวน 3 ชุด) โดยตองลงนามพรอมประทับตรา   
                         (8)   หลักประกันซอง ตามขอ 5 
                              (9)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)  
 4. การเสนอราคา 

 4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือ
ช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
  4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 150 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ
ของรถ 6 ลอลากชวงส้ันขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก ไปพรอมเอกสารสวนท่ี  1  และเอกสาร
สวนท่ี  2  เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี้องคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา  มีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 
 3 วัน 
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  4.5 กอนยื่นเอกสารการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะ
เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวด
ราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส    
    4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ 
เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี ........./2558”  ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ จํานวน 1 ชุด   ในวันที่ ………………………….….. ตั้งแตเวลา  
09.30 น.ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  ณ หองประชุม  องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขท่ี  131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310  
      เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะ
ไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด                      
   คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอ
ราคา  แตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมี
หลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว  ภายในวันท่ี................................................................... 
                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวย
วิธีการอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  
   ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตนเพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู
ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ 
ผูอํานวยการ ภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ
ผูอํานวยการใหถือเปนท่ีสุด  

                       / หากปรากฏ... 
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                          หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว     
คณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จาก
ขั้นตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แตตองส้ินสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ  
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพ่ือใหการประกวดราคาฯเกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ  
  4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ
ดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
เร่ิมตนที่ 3,498,000.-บาท   (สามลานส่ีแสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
   (3) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ัง
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคาตาม วัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด  

(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง  LOG IN  เขาสูระบบ 

(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯและจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 6,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,000.-บาท จากราคา
ครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว  

(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จส้ิน
แลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอ
หลังสุด 

(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา  
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(9)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา  ณ  บริษัท  กสท. โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ในวันที่ ……………………………………. ตั้งแตเวลา ..................  น. เปนตนไป  ท้ังนี้ จะแจง
นัดหมายตามแบบแจง วัน เวลาและสถานท่ีเสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป 

(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท่ีแสดงในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 

 5.  หลักประกันซอง 
 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน   175,000.-บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 

      โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี ้ 
   5.1 เงินสด 
                     5.2   เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นเอกสาร หรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค) 
                          5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ   1.5 (1) 
   5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ 1.5 (1) 
   5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย    
                   หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว
ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว 
                การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
 
  6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
         6.1 ในการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  องคการจะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวมต่ําสุด 
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  6.2  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผู
ประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการเทานั้น    
     6.3   องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณ ีดังตอไปนี ้
   (1) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซ้ือเอกสารประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขององคการ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารการประกวดราคา
ซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงค
จะเสนอราคารายอ่ืน 
   6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ กับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการ มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง  
  6.5 องคการทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจจะพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผู
ประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวา
จะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เปนตน 
               ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ี
ทําใหเช่ือไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
 

/ 6.6 กรณีท่ีปรากฏ............... 
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    6.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส วา ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชน
รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจ
ท่ีจะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิง
งาน 
 7. การทําสัญญา 
               ผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญากับองคการ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอย
กวารอยละ 5 ของราคาส่ิงของท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะ
วันทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 5  
  หลักประกันสัญญาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 
 
 8. อัตราคาปรับ  
  คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ 7 ใหคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของ
ราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ  
 
 9. การบอกเลิกสัญญา 
                     ในระหวางท่ีองคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการเสนอ
ราคาไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรอง
จากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีตองดําเนินการจางนอกเหนือจากการ
ปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาดวย  
                ในการบอกเลิกสัญญาไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิก
สัญญาหรือไมก็ได ท้ังนี้ตามท่ีองคการเห็นสมควร 
 

           / 10.การรับประกันความ.......... 
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     10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ 
หรือทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.4  แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
ส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบ โดยผูขายตอง
รีบจัดการแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดงัเดมิภายใน 3 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆท้ังส้ิน 
 
 11. ขอสงวนสิทธิใ์นการเสนอราคาและอืน่ ๆ        
                             11.1  เงินคาพัสดุครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2559 การลงนามในสัญญาจะ
กระทําไดตอเม่ือ องคการไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณประจําปแลวเทานั้น           
  11.2  เม่ือองคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือ
ส่ิงของตามการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาว  
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปนผูขาย 
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
   (1) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอ กรมเจาทา ภายใน 
7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายส่ัง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
   (2) จัดการใหส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุก
ส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3   ผูประสงคจะ เสนอราคา ซ่ึงไดยื่น เอกสารประกวดราคาดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสตอ      องคการ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกให
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ 
4.8 (4) (5) (6)และ (7) มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    

/11.3  ผูเสนอราคา..... 
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  11.4  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ี
ทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผู
ท้ิงงานตามระเบียบขององคการ   
                   กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว  ผูชนะ
การเสนอราคายินยอมเล่ือนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน      
  11.5  องคการสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอก     
สารอ่ืนๆ ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)                              
      
 
                                                                           องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

