ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ จัดซื้อรถ 6 ลอลากชวงสั้นขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก
(รถชางวิษณุ)
หนวยงานของโครงการ กลุมงานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดินรถ ฝายการเดินรถองคการ
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 3,500,000.-บาท
3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
เปนเงิน 3,498,000.-บาท ราคา/หนวย (ถามี) 3,498,000.-บาทตอคัน
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาองอิง)
4.1 บริษัท ธนกฤต คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
4.2 รานรถยก ป.เซอรวิส
4.3 รานเหลิมรถยก
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นางสาวศิริพร บุญเปยม
5.2 นายรุงโรจน วงศบุญอุปถัมภ
5.3 นางสาวอมรรัตน แสงบัวผัน
5.4 นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ
5.5 นางพิกุล
ชิณณะพงศ
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รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
ซื้อรถ 6 ลอลากชวงสั้น ขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก (รถชางวิษณุ)
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
......................................
1. ความเปนมา
กลุมงานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดินรถ มีความจําเปนตองซื้อรถ 6 ลอลากชวงสั้น ขนาดไม
เกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก (รถชางวิษณุ) เนื่องจากรถชางวิษณุที่มีอยูในปจจุบัน จํานวน 2 คัน มีสภาพ
เกาและทรุดโทรม มีอายุการใชงานมานาน จํานวน 39 ป
2. วัตถุประสงค
เพื่อทดแทนรถชางวิษณุที่มีอยูในปจจุบัน จํานวน 2 คัน มีสภาพเกาและทรุดโทรม มีอายุการใชงาน
มานาน จํานวน 39 ป
3. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา
3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3.2 ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ตองไมเปน ผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น ศาลไทย เวน แต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.6 บุค คลหรือนิติบุค คลที่จ ะเขาเปน คูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปน ผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดรถ 6 ลอลากชวงสั้น ขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก ขนาดไมนอยกวา 8 ตัน
4.1. ลักษณะทั่วไป
เปนรถที่ใชในการยก ลาก จูง รถโดยสารที่ชํารุด กีดขวางการจราจร หรือจอดในที่หามจอด
ตัวรถเปนรถบรรทุกชวงสั้น 6 ลอ มีหองโดยสารสําเร็จรูป ชุดยกลากจูงติดตั้งอยูบนแชสซี
/สามารถ...
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

-2สามารถลาก/จูงรถที่มีน้ําหนัก บรรทุก รวมไดไมนอยกวา 8 ตัน รถบรรทุก และอุปกรณ
ทั้งหมดเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน
รายละเอียด
4.2.1 เปนรถบรรทุกชวงสั้น 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 ที่บังแดดในหองโดยสาร
4.2.6 ภายในหองหัวเกงติดตั้งเครื่องปรับอากาศใชน้ํายาชนิด R134a
4.2.7 ติดฟลมกรองแสงตามที่กฎหมายกําหนด
4.2.8 เข็มขัดนิรภัย 3 จุดประจําแตละที่นั่งในหองโดยสาร
4.2.9 ติดตั้งชุดยกลากจูงบนแชสซี
4.2.10 ดานขางของตัวรถ ทําดวยโลหะ หรือวัสดุไรสนิม ประกอบเปนตูเก็บอุปกรณ
4.2.11 สามารถลาก/จูงรถที่มีน้ําหนักบรรทุกรวมไดไมนอยกวา 8,000 กก. (8 ตัน)
4.2.12 สามารถทําความเร็วในการเดินทางไดไมนอยกวา 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง
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 ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนตตามมาตรฐานผูผลิต โดยใหแนบกราฟ
แสดงสมรรถนะของเครื่องยนตจากผูผลิต เพื่อประกอบพิจารณา
4.3.3 ฝาปดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบมีกุญแจลอค
ระบบสงกําลัง
4.4.1 เปนครัชแบบแหงแผนเดียว ควบคุมโดยระบบไฮโดรลิก
4.4.2 มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 6 สปด และเกียรถอยหลังอยางนอย 1 สปด
ระบบบังคับเลี้ยว
4.5.1 พวงมาลัยขับดานขวา ตามมาตรฐานผูผลิตเปนชนิดชวยผอนแรง (POWER
STEERING)
4.5.2 รัศมีการเลี้ยววัดที่ขอบยางดานนอก (TURNING RADIUS) เปนไปตามมาตรฐาน
ผูผลิต
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 ระบบรองรับน้ําหนัก
4.7.1 เพลาหนาเปนคานเหล็ก รูปตัว “ I ”
4.7.2 เพลาหลังแบบลอยตัว
4.8 กงลอและยาง
4.8.1 กงลอและยาง ใชขนาดเดียวกันทุกลอ เปนไปตามมาตรฐานผูผลิต
4.8.2 มียางกันโคลนทั้งลอหนาและลอหลัง
4.8.3 มีกงลอและยางอะไหลขนาดเดียวกัน 1 ชุด พรอมที่เก็บยางอะไหลมีกุญแจลอค
4.9 ระบบไฟฟา
4.9.1 มีแบตเตอรี่ 2 ลูก ๆ ละ 12 โวลท เปนไปตามมาตรฐานผูผลิต ที่ตั้งแบตเตอรี่ มี
กุญแจลอค
4.9.2 ไดชารจสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเพียงพอตอการใชงาน
4.9.3 มีโคมไฟสองสวางและสัญญาณไฟตาง ๆ ครบถวนถูกตองตามกฎหมาย
4.9.4 มีมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต, ระยะทาง, น้ํามันเชื้อเพลิง, ความรอน และ
มาตรวัดหรือสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต
4.9.5 ติดตั้งวิทยุ CD พรอมลําโพง จํานวน 1 ชุด
4.9.6 มีแตรสัญญาณทํางานดวยระบบไฟฟา
4.9.10 ที่ปดน้ําฝน และที่ฉีดกระจกทํางานดวยระบบไฟฟา
4.10 ชุดเครื่องยกลากจูง
4.10.1 ความสามารถในการลากจูง รถยนตที่มีขนาดน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวา
8,000 กก. (8 ตัน) โดยไมทําใหรถยนตที่ถูกลากจูงเสียหาย
4.10.2 เมื่อหดหางเขาสุด สามารถยกน้ําหนักไดไมนอยกวา 5,000 กก. (5 ตัน) เมื่อลงขา
ค้ํายัน
4.10.3 เมื่อยืดหางออกสุด (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 ซึ่งยึด ติด กับตัว รถไปตามแนวแชสซี
สามารถยกขึ้น-ลง พรอมมีบูมที่สามารถยืด เขา-ออก (Telescopic) ไดดวย
ระบบไฮโดรลิก จํานวนไมนอยกวา 1 ทอน และเมื่อยกสูงสุดปลายยืดพนลอ
หลังไมนอยกวา 1 เมตร และที่ปลายหักมุมลงเพื่อใชติดตั้งบูมพับ (Folding Boom)
-บูมพับ (Folding Boom) ติดตั้งอยูที่ปลายทางของ Lifting Boom สามารถพับ
ขึ้น-ลงไดดวยระบบไฮโดรลิก มีระบบล็อคบูมแบบ Mechanic Lock สําหรับ
กันบูมเปดออก เพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทาง
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4.12

-4-บูมยืด (Extendable Boom) ติดตั้งตอจากบูมพับ (Folding Boom) ยืดและหดได
ดวยระบบไฮโดรลิก เพื่อปรับระยะใหเหมาะสมในการยกลากจูง สามารถยืดได
ยาวสุดไมนอยกวา 2.5 เมตร วัดจากศูนยกลางของลอหลังถึงปลายบูม ในแนว
ราบและยกไดสูงสุดไมนอยกวา 1.5 เมตร วัดจากพื้นดิน
-Lifting Boom, Folding Boom และ Extendable Boom สรางดวยเหล็กคุณภาพสูง
ที่มีคา Yield Strength ไมนอยกวา 50,000 PSI
เครื่องกวาน (WINCH) เปนแบบ Planetary ทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ติดตั้งอยูที่บริเวณ
ฐานของ Lifting Boom หรือในตําแหนงที่เหมาะสม สามารถรับแรงไดไมนอยกวา 15,000
กก. (15 ตัน)
4.11.1 ตองเปนเครื่องกวานขับเคลื่อนโดยระบบไฮโดรลิก ระบบหยุดของเครื่องกวาน
แบบอัตโนมัติ กรณีมีโหลดเกิน
4.11.2 เสนผาศูนยกลางของลวดสลิงไมนอยกวา 16 มม. และความยาวไมต่ํากวา 100 เมตร
ตามมาตรฐานผูผลิต พรอมตะขอสําหรับฉุดลาก
ระบบควบคุมการทํางาน
4.12.1 มีชุดควบคุมการทํางานติดตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกตอการใชงาน สามารถ
ควบคุมการทํางานของเครื่องยกลากจูงและขาค้ํายันได ติดตัง้ อยูในตูโลหะ หรือวัสดุ
ไรสนิม พรอมฝาปดล็อคกุญแจ
4.12.2 มีขาค้ํายันมี 1 คู ทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ติดตั้งอยูดานทาย พื้นขายันมี 2 ชนิด
ชนิดแผนเรียบหรือชนิดเปนฟน สามารถถอดเปลี่ยนได
4.12.3 ติดตั้งระบบ/อุปกรณ เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก
-ติดตั้งอุปกรณปองกันไมใหเกิดการยกน้ําหนักเกิน (Overload Limitation Device)
-มีระบบ/อุปกรณปองกัน กระบอกไฮโดรลิกยุบตัว ในกรณีที่สายไฮโดรลิกแตก
หรือรั่ว
4.12.4 อุปกรณในการยกลากจูง
-มีโซขนาดตาง ๆ ดังนี้
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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4.14

4.15

4.16

อุปกรณเตือนความปลอดภัย
4.13.1 เปนโคมไฟสัญญาณฉุกเฉิน ชนิดกระพริบ แบบ 2 ชั้น โคมชั้นนอกสีเหลืองทําดวย
วัสดุโพลีคารบอเนตลักษณะเปนฝาครอบ เพื่อปองกันฝุนและแมลง แบบแผงสั้น
4.13.2 ติดตั้งบนโครงโลหะ ซึ่งยึดติดกับหลังคารถแบบถอดออกได
4.13.3 มีขนาดไมเกิน 205 x 420 x 235 มม. (กวาง x ยาว x สูง) น้ําหนักไมเกิน
2.5 กก. ใชไฟไดทั้ง 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 เปนผลิตภัณ ฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ออสเตรเลีย, ญี่ปุน ที่มีตัวแทน
จําหนายอยางเปนทางการในประเทศไทย
เครื่องมือและอุปกรณอื่น ๆ
4.14.1 ประแจถอดลอ จํานวน 1 ชุด
4.14.2 แมแรงขนาดยกไดไมนอยกวา 10,000 กก. (10 ตัน) จํานวน 1 ตัว มีอุปกรณจับ
ยึดมั่นคง แข็งแรง
4.14.3 กรวยจราจร จํานวน 5 อัน
4.14.4 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ขนาดไมนอยกวา 5 ปอนด จํานวน 4 ถัง ติดตั้ง
พรอมที่ยึดถัง
สีและเครื่องหมาย
4.15.1 หัวเกง ตัวถัง และสวนประกอบ พนสีสม
4.15.2 กันชนดานหนาและดานหลังใหพนสีสลับแดง-ขาว ลายกางปลา ที่สามารถ
มองเห็น ไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
4.15.3 พน ตราสัญลักษณองคก ารขนสงมวลชนกรุงเทพ
และขอความ “ ใชใ น
ราชการเทานั้น” ดวยสีขาว บริเวณประตูทั้ง 2 ดาน และขอความ “บรรเทาจราจร”
ขนาดอักษร 4-6 นิ้ว สีตามมาตรฐานที่กําหนด บริเวณดานหนาและดานหลังรถ
เงื่อนไขการรับประกันและการสงมอบ
4.16.1 ผูขายตองดําเนินการจดทะเบียนจากกรมการขนสงทางบกใหเสร็จเรียบรอยกอน
สงมอบรถให ขสมก. เพื่อใหคณะกรรมการตรวจรับ หากไมจดทะเบียนให
เรียบรอย คณะกรรมการจะไมตรวจรับ
4.16.2 ผูขายตองขออนุญาตจากสํานักงานตํารวจแหงชาติในกรณีใชสัญญาณไฟฉุกเฉิน
และขออนุญาตใหรถวิ่งไดโดยไมติดเวลา
4.16.3 ผูขายตองรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณประกอบตัวรถไมนอยกวา 2 ป หรือ
50,000 กิโลเมตร สุดแตอยางใดจะถึงกอน นับถัดจากวันตรวจรับ หากเกิดชํารุด
เสียหาย หรือบกพรองของตัวรถ ซึ่งเกิดจากการใชงานตามปกติ หรือเกิดจากความ
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-6ผิดพลาดในการผลิต หรือประกอบตัวถัง หรือในกรณีที่การชํารุดนั้นมิใชเกิดจาก
การประมาทเลินเลอของผูใช ผูขายตองดําเนินการซอม แกไข เปลี่ยนชิ้นสวน
อะไหลให โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
4.16.4 ผูขายตองทําการทดสอบและฝกใหชางองคการใชงานไดทั้งระบบ
4.16.5 ในวันสงมอบ ผูขายตองสงมอบหนังสือพรอมแผน CD หรือแผนบันทึกความจํา
คูมือการซอม, คูมือการใชรถ และคูมือการสั่งอะไหล ใหกับหนวยงานผูใชรถ
จํานวน 1 ชุด
5. ระยะเวลาดําเนินการ
150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. วงเงินในการจัดหา
เปนจํานวนเงิน 3,498,000.00 บาท (สามลานสีแ่ สนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)
8. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ
นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ
อีเมล แอดเดรส
kyarat@bmta.co.th
โทรศัพท/โทรสาร 02 246 0974 โทรสาร 02 246 5374
ที่อยูเจาของ/โครงการ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน

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

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
ซื้อรถ 6 ลอลากชวงสั้น ขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก (รถชางวิษณุ)
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
......................................
1. ความเปนมา
กลุมงานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดินรถ มีความจําเปนตองซื้อรถ 6 ลอลากชวงสั้น ขนาดไม
เกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก (รถชางวิษณุ) เนื่องจากรถชางวิษณุที่มีอยูในปจจุบัน จํานวน 2 คัน มีสภาพ
เกาและทรุดโทรม มีอายุการใชงานมานาน จํานวน 39 ป
2. วัตถุประสงค
เพื่อทดแทนรถชางวิษณุที่มีอยูในปจจุบัน จํานวน 2 คัน มีสภาพเกาและทรุดโทรม มีอายุการใชงาน
มานาน จํานวน 39 ป
3. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา
3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3.2 ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ และ/หรือตองไมเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ตองไมเปน ผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น ศาลไทย เวน แต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.6 บุค คลหรือนิติบุค คลที่จ ะเขาเปน คูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปน ผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดรถ 6 ลอลากชวงสั้น ขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก ขนาดไมนอยกวา 8 ตัน
4.1. ลักษณะทั่วไป
เปนรถที่ใชในการยก ลาก จูง รถโดยสารที่ชํารุด กีดขวางการจราจร หรือจอดในที่หามจอด
ตัวรถเปนรถบรรทุกชวงสั้น 6 ลอ มีหองโดยสารสําเร็จรูป ชุดยกลากจูงติดตั้งอยูบนแชสซี
/สามารถ...
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

-2สามารถลาก/จูงรถที่มีน้ําหนัก บรรทุก รวมไดไมนอยกวา 8 ตัน รถบรรทุก และอุปกรณ
ทั้งหมดเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน
รายละเอียด
4.2.1 เปนรถบรรทุกชวงสั้น 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 ที่บังแดดในหองโดยสาร
4.2.6 ภายในหองหัวเกงติดตั้งเครื่องปรับอากาศใชน้ํายาชนิด R134a
4.2.7 ติดฟลมกรองแสงตามที่กฎหมายกําหนด
4.2.8 เข็มขัดนิรภัย 3 จุดประจําแตละที่นั่งในหองโดยสาร
4.2.9 ติดตั้งชุดยกลากจูงบนแชสซี
4.2.10 ดานขางของตัวรถ ทําดวยโลหะ หรือวัสดุไรสนิม ประกอบเปนตูเก็บอุปกรณ
4.2.11 สามารถลาก/จูงรถที่มีน้ําหนักบรรทุกรวมไดไมนอยกวา 8,000 กก. (8 ตัน)
4.2.12 สามารถทําความเร็วในการเดินทางไดไมนอยกวา 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง
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 ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนตตามมาตรฐานผูผลิต โดยใหแนบกราฟ
แสดงสมรรถนะของเครื่องยนตจากผูผลิต เพื่อประกอบพิจารณา
4.3.3 ฝาปดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบมีกุญแจลอค
ระบบสงกําลัง
4.4.1 เปนครัชแบบแหงแผนเดียว ควบคุมโดยระบบไฮโดรลิก
4.4.2 มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 6 สปด และเกียรถอยหลังอยางนอย 1 สปด
ระบบบังคับเลี้ยว
4.5.1 พวงมาลัยขับดานขวา ตามมาตรฐานผูผลิตเปนชนิดชวยผอนแรง (POWER
STEERING)
4.5.2 รัศมีการเลี้ยววัดที่ขอบยางดานนอก (TURNING RADIUS) เปนไปตามมาตรฐาน
ผูผลิต
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 ระบบรองรับน้ําหนัก
4.7.1 เพลาหนาเปนคานเหล็ก รูปตัว “ I ”
4.7.2 เพลาหลังแบบลอยตัว
4.8 กงลอและยาง
4.8.1 กงลอและยาง ใชขนาดเดียวกันทุกลอ เปนไปตามมาตรฐานผูผลิต
4.8.2 มียางกันโคลนทั้งลอหนาและลอหลัง
4.8.3 มีกงลอและยางอะไหลขนาดเดียวกัน 1 ชุด พรอมที่เก็บยางอะไหลมีกุญแจลอค
4.9 ระบบไฟฟา
4.9.1 มีแบตเตอรี่ 2 ลูก ๆ ละ 12 โวลท เปนไปตามมาตรฐานผูผลิต ที่ตั้งแบตเตอรี่ มี
กุญแจลอค
4.9.2 ไดชารจสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเพียงพอตอการใชงาน
4.9.3 มีโคมไฟสองสวางและสัญญาณไฟตาง ๆ ครบถวนถูกตองตามกฎหมาย
4.9.4 มีมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต, ระยะทาง, น้ํามันเชื้อเพลิง, ความรอน และ
มาตรวัดหรือสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต
4.9.5 ติดตั้งวิทยุ CD พรอมลําโพง จํานวน 1 ชุด
4.9.6 มีแตรสัญญาณทํางานดวยระบบไฟฟา
4.9.10 ที่ปดน้ําฝน และที่ฉีดกระจกทํางานดวยระบบไฟฟา
4.10 ชุดเครื่องยกลากจูง
4.10.1 ความสามารถในการลากจูง รถยนตที่มีขนาดน้ําหนักบรรทุกไดไมนอยกวา
8,000 กก. (8 ตัน) โดยไมทําใหรถยนตที่ถูกลากจูงเสียหาย
4.10.2 เมื่อหดหางเขาสุด สามารถยกน้ําหนักไดไมนอยกวา 5,000 กก. (5 ตัน) เมื่อลงขา
ค้ํายัน
4.10.3 เมื่อยืดหางออกสุด (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 ซึ่งยึด ติด กับตัว รถไปตามแนวแชสซี
สามารถยกขึ้น-ลง พรอมมีบูมที่สามารถยืด เขา-ออก (Telescopic) ไดดวย
ระบบไฮโดรลิก จํานวนไมนอยกวา 1 ทอน และเมื่อยกสูงสุดปลายยืดพนลอ
หลังไมนอยกวา 1 เมตร และที่ปลายหักมุมลงเพื่อใชติดตั้งบูมพับ (Folding Boom)
-บูมพับ (Folding Boom) ติดตั้งอยูที่ปลายทางของ Lifting Boom สามารถพับ
ขึ้น-ลงไดดวยระบบไฮโดรลิก มีระบบล็อคบูมแบบ Mechanic Lock สําหรับ
กันบูมเปดออก เพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทาง
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4.11

4.12

-4-บูมยืด (Extendable Boom) ติดตั้งตอจากบูมพับ (Folding Boom) ยืดและหดได
ดวยระบบไฮโดรลิก เพื่อปรับระยะใหเหมาะสมในการยกลากจูง สามารถยืดได
ยาวสุดไมนอยกวา 2.5 เมตร วัดจากศูนยกลางของลอหลังถึงปลายบูม ในแนว
ราบและยกไดสูงสุดไมนอยกวา 1.5 เมตร วัดจากพื้นดิน
-Lifting Boom, Folding Boom และ Extendable Boom สรางดวยเหล็กคุณภาพสูง
ที่มีคา Yield Strength ไมนอยกวา 50,000 PSI
เครื่องกวาน (WINCH) เปนแบบ Planetary ทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ติดตั้งอยูที่บริเวณ
ฐานของ Lifting Boom หรือในตําแหนงที่เหมาะสม สามารถรับแรงไดไมนอยกวา 15,000
กก. (15 ตัน)
4.11.1 ตองเปนเครื่องกวานขับเคลื่อนโดยระบบไฮโดรลิก ระบบหยุดของเครื่องกวาน
แบบอัตโนมัติ กรณีมีโหลดเกิน
4.11.2 เสนผาศูนยกลางของลวดสลิงไมนอยกวา 16 มม. และความยาวไมต่ํากวา 100 เมตร
ตามมาตรฐานผูผลิต พรอมตะขอสําหรับฉุดลาก
ระบบควบคุมการทํางาน
4.12.1 มีชุดควบคุมการทํางานติดตั้งอยูในตําแหนงที่สะดวกตอการใชงาน สามารถ
ควบคุมการทํางานของเครื่องยกลากจูงและขาค้ํายันได ติดตัง้ อยูในตูโลหะ หรือวัสดุ
ไรสนิม พรอมฝาปดล็อคกุญแจ
4.12.2 มีขาค้ํายันมี 1 คู ทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ติดตั้งอยูดานทาย พื้นขายันมี 2 ชนิด
ชนิดแผนเรียบหรือชนิดเปนฟน สามารถถอดเปลี่ยนได
4.12.3 ติดตั้งระบบ/อุปกรณ เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก
-ติดตั้งอุปกรณปองกันไมใหเกิดการยกน้ําหนักเกิน (Overload Limitation Device)
-มีระบบ/อุปกรณปองกัน กระบอกไฮโดรลิกยุบตัว ในกรณีที่สายไฮโดรลิกแตก
หรือรั่ว
4.12.4 อุปกรณในการยกลากจูง
-มีโซขนาดตาง ๆ ดังนี้
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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4.14

4.15

4.16

อุปกรณเตือนความปลอดภัย
4.13.1 เปนโคมไฟสัญญาณฉุกเฉิน ชนิดกระพริบ แบบ 2 ชั้น โคมชั้นนอกสีเหลืองทําดวย
วัสดุโพลีคารบอเนตลักษณะเปนฝาครอบ เพื่อปองกันฝุนและแมลง แบบแผงสั้น
4.13.2 ติดตั้งบนโครงโลหะ ซึ่งยึดติดกับหลังคารถแบบถอดออกได
4.13.3 มีขนาดไมเกิน 205 x 420 x 235 มม. (กวาง x ยาว x สูง) น้ําหนักไมเกิน
2.5 กก. ใชไฟไดทั้ง 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 เปนผลิตภัณ ฑจากประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ออสเตรเลีย, ญี่ปุน ที่มีตัวแทน
จําหนายอยางเปนทางการในประเทศไทย
เครื่องมือและอุปกรณอื่น ๆ
4.14.1 ประแจถอดลอ จํานวน 1 ชุด
4.14.2 แมแรงขนาดยกไดไมนอยกวา 10,000 กก. (10 ตัน) จํานวน 1 ตัว มีอุปกรณจับ
ยึดมั่นคง แข็งแรง
4.14.3 กรวยจราจร จํานวน 5 อัน
4.14.4 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ขนาดไมนอยกวา 5 ปอนด จํานวน 4 ถัง ติดตั้ง
พรอมที่ยึดถัง
สีและเครื่องหมาย
4.15.1 หัวเกง ตัวถัง และสวนประกอบ พนสีสม
4.15.2 กันชนดานหนาและดานหลังใหพนสีสลับแดง-ขาว ลายกางปลา ที่สามารถ
มองเห็น ไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
4.15.3 พน ตราสัญลักษณองคก ารขนสงมวลชนกรุงเทพ
และขอความ “ ใชใ น
ราชการเทานั้น” ดวยสีขาว บริเวณประตูทั้ง 2 ดาน และขอความ “บรรเทาจราจร”
ขนาดอักษร 4-6 นิ้ว สีตามมาตรฐานที่กําหนด บริเวณดานหนาและดานหลังรถ
เงื่อนไขการรับประกันและการสงมอบ
4.16.1 ผูขายตองดําเนินการจดทะเบียนจากกรมการขนสงทางบกใหเสร็จเรียบรอยกอน
สงมอบรถให ขสมก. เพื่อใหคณะกรรมการตรวจรับ หากไมจดทะเบียนให
เรียบรอย คณะกรรมการจะไมตรวจรับ
4.16.2 ผูขายตองขออนุญาตจากสํานักงานตํารวจแหงชาติในกรณีใชสัญญาณไฟฉุกเฉิน
และขออนุญาตใหรถวิ่งไดโดยไมติดเวลา
4.16.3 ผูขายตองรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณประกอบตัวรถไมนอยกวา 2 ป หรือ
50,000 กิโลเมตร สุดแตอยางใดจะถึงกอน นับถัดจากวันตรวจรับ หากเกิดชํารุด
เสียหาย หรือบกพรองของตัวรถ ซึ่งเกิดจากการใชงานตามปกติ หรือเกิดจากความ

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

-6ผิดพลาดในการผลิต หรือประกอบตัวถัง หรือในกรณีที่การชํารุดนั้นมิใชเกิดจาก
การประมาทเลินเลอของผูใช ผูขายตองดําเนินการซอม แกไข เปลี่ยนชิ้นสวน
อะไหลให โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
4.16.4 ผูขายตองทําการทดสอบและฝกใหชางองคการใชงานไดทั้งระบบ
4.16.5 ในวันสงมอบ ผูขายตองสงมอบหนังสือพรอมแผน CD หรือแผนบันทึกความจํา
คูมือการซอม, คูมือการใชรถ และคูมือการสั่งอะไหล ใหกับหนวยงานผูใชรถ
จํานวน 1 ชุด
5. ระยะเวลาดําเนินการ
150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. วงเงินในการจัดหา
เปนจํานวนเงิน 3,498,000.00 บาท (สามลานสีแ่ สนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)
8. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ
นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ
อีเมล แอดเดรส
kyarat@bmta.co.th
โทรศัพท/โทรสาร 02 246 0974 โทรสาร 02 246 5374
ที่อยูเจาของ/โครงการ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ จัดซื้อรถ 6 ลอลากชวงสั้นขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก
(รถชางวิษณุ)
หนวยงานของโครงการ กลุมงานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดินรถ ฝายการเดินรถองคการ
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 3,500,000.-บาท
3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
เปนเงิน 3,498,000.-บาท ราคา/หนวย (ถามี) 3,498,000.-บาทตอคัน
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาองอิง)
4.1 บริษัท ธนกฤต คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
4.2 รานรถยก ป.เซอรวิส
4.3 รานเหลิมรถยก
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นางสาวศิริพร บุญเปยม
5.2 นายรุงโรจน วงศบุญอุปถัมภ
5.3 นางสาวอมรรัตน แสงบัวผัน
5.4 นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ
5.5 นางพิกุล
ชิณณะพงศ
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ราง
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่
/2558
เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถ 6 ลอลากชวงสัน้ ขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก
(รถชางวิษณุ) ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
…………...............................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถ 6 ลอ
ลากชว งสั้น ขนาดไมเกิน 250 แรงมาพร อมไฮโดรลิก (รถชางวิ ษ ณุ) จํา นวน 1 คัน ดว ยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
ผูเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 175,000.-บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
1. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุค คลอื่นเปน ผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือผูที่องคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
1.3 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.4 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และหรือ ตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.5 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.6 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.7 คูสัญ ญาตองรับและจายเงินผานบัญ ชีธนาคาร เวน แตก ารจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
/1.8 ตองเปน...........
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2
1.8 ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ครั้งนี้จากองคการ
2. วัน เวลา สถานทีใ่ นการยื่นเอกสาร
กํา หนดยื่ น ซองเอกสารประกวดราคาจ างด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในวั น ที่
.................................................ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซอง
ประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาในวันที่.............................................ตั้งแตเวลา..............น.
เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ
.........-บาท(............................) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานัก บริการและจัดซื้อ ฝาย
บริ ห าร องค ก ารขนส งมวลชนกรุ งเทพ ชั้ น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเที ย มรว มมิ ต ร เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ .................................................. ถึงวันที่ ............................................. ในวัน
และเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ดูร ายละเอียดไดที่เว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

2558

(นางปราณี ศุกระศร)
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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เอกสารประกวดราคาโครงการซื้อ ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/2558
การจัดซื้อรถ 6 ลอลากชวงสัน้ ขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก (รถชางวิษณุ)
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
2558
….......……………….............
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคา
จัดซื้อรถ 6 ลอลากชวงสั้นขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก (รถชางวิษณุ) จํานวน 1 คัน ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งพัสดุที่จ ะซื้อนี้ตองเปน ของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูใ น
สภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัตขิ องผูเ สนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
/2.3 ผูประสงค........
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-22.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
และหรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจ ะเสนอราคาตองเปน ผูที่มีร ายชื่อเปน ผูซื้อเอกสารประกวดราคาดว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใด
เปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(1)
/3.2 สวนที่ 2.....
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-33.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
(5) เอกสารตามขอ 2.6 , 2.8
(6) แบบใบยื่นขอเสนอ
(7) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(จํานวน 3 ชุด) โดยตองลงนามพรอมประทับตรา
(8) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(9) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทัง้ หมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวใ นเอกสารประกวด
ราคาจางด ว ยวิธี ก ารทางอิ เล็ก ทรอนิก ส และหนั งสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจา งดว ยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือ
ชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 150 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของรถ 6 ลอลากชวงสั้นขนาดไมเกิน 250 แรงมาพรอมไฮโดรลิก ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสาร
สวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้องคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน
3 วัน

/4.5 กอนยื่นเอกสาร...
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-44.5 กอนยื่น เอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจ ะ
เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวด
ราคาทั้ง หมดเสีย กอ นที่จ ะตกลงยื่ น ข อเสนอตามเงื่อ นไขในเอกสารประกวดราคาซื้ อด ว ยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
4.6 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาจะต อ งยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “
เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ........./2558” ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ จํานวน 1 ชุด ในวันที่ ………………………….….. ตั้งแตเวลา
09.30 น.ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะ
ไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรว มกัน กับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรว มกัน
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอ
ราคา แตละรายทราบผลการพิจ ารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่น ใดที่มี
หลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่...................................................................
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
วิธีการอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคก ารจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนเพราะเหตุเปนผูป ระสงคจะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู
ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
ผูอํานวยการ ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ
ผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
/ หากปรากฏ...
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-5หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ประสบข อ ขั ด ข อ งจนไม อ าจดํ า เนิ น การต อ ไปให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จาก
ขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯเกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกสจะตอ ง
เริ่มตนที่ 3,498,000.-บาท (สามลานสี่แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้ง
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคาตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯและจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 6,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,000.-บาท จากราคา
ครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืน ยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
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/(9) ผูมีสิทธิ...

-6(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) ในวันที่ ……………………………………. ตั้งแตเวลา .................. น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจง
นัดหมายตามแบบแจง วัน เวลาและสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวน 175,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
โดยหลัก ประกัน ซองจะตองมีร ะยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวัน ยื่น ซองขอเสนอ
ทางด านเทคนิ ค ครอบคลุ มไปจนถึ งวั น สิ้ น สุ ด การยืน ราคา โดยหลั ก ประกัน ให ใ ช อย างหนึ่ งอยา งใด
ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสาร หรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงิน ทุน หรือบริษัทเงินทุน หลัก ทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน ซองตามขอนี้ องคก ารจะคืน ใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืน ใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพน จากขอ
ผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการจะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวมต่ําสุด
/ 6.2 หากผูเสนอราคา.......
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-76.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูก ตอง หรือไมค รบถว นตามขอ 3 หรือยื่น เอกสารประกวดราคาซื้อดว ยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิก ส ไมถูก ตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจ ารณาขอเสนอของผู
ประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการเทานั้น
6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูป ระสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูป ระสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขององคการ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผปู ระสงค
จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัด สิน การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิก ส หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูป ระสงคจะเสนอราคาได องคการ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจจะพิจ ารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจ ะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคก ารเปนสําคัญ และใหถือวาการตัด สินขององคการเปน เด็ดขาด ผู
ประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้น
/ 6.6 กรณีที่ปรากฏ...............
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-86.6 ในกรณีที่ ป รากฏข อ เท็จ จริ ง ภายหลั งจากการประกวดราคาซื้ อ ดว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็ก ทรอนิก ส วา ผูประสงคจ ะเสนอราคาที่ไดรับการคัด เลือกเปน ผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน
รว มกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปน ผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจ
ที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้ง
งาน
7. การทําสัญญา
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญ ญากับองคการ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอย
กวารอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะ
วันทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 5
หลักประกันสัญ ญาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 7 ใหคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของ
ราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
9. การบอกเลิกสัญญา
ในระหวางที่องคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคก ารเห็นวาผูชนะการเสนอ
ราคาไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรอง
จากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ตองดําเนินการจางนอกเหนือจากการ
ปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาดวย
ในการบอกเลิกสัญญาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิก
สัญญาหรือไมก็ได ทั้งนี้ตามที่องคการเห็นสมควร
/ 10.การรับประกันความ..........
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-910. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ
หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยผูขายตอง
รีบจัดการแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดงั เดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
โดยไมคิดคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
11. ขอสงวนสิทธิใ์ นการเสนอราคาและอืน่ ๆ
11.1 เงินคาพัสดุครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2559 การลงนามในสัญญาจะ
กระทําไดตอ เมื่อ องคการไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณประจําปแลวเทานั้น
11.2 เมื่อองคก าร ไดคัด เลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูข าย และไดต กลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสน ทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอ กรมเจาทา ภายใน
7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จั ด การให สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจ ะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาซึ่ ง ได ยื่ น เอกสารประกวดราคาด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสตอ องคการ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกให
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ
4.8 (4) (5) (6)และ (7) มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และ
อาจพิจ ารณาเรียกรองใหชดใชค วามเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจ ารณาใหเปน ผูทิ้งงานได หากมี
พฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
/11.3 ผูเสนอราคา.....
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-1011.4 ผูเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางองคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบขององคการ
กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะ
การเสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
11.5 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอก
สารอื่นๆ ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

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

