-รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการเชารถจักรยานยนตของสายตรวจพิเศษ
…………………………………
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาเชารถจักรยานยนตขนาด
เครื่องยนตไมต่ํากวา 140 ซีซี จํานวน 37 คัน กําหนดระยะเวลา 3 ป ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1. ความเปนมา
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดเชารถจักรยานยนตเครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 150 ซีซี
จํานวน 35 คัน พรอมอุปกรณ และเครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 250 ซีซี จํานวน 2 คัน รวม 37 คัน ตามสัญญา
เลขที่ ช.23/2556 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 ระยะเวลา 3 ป ซึ่งจะครบสัญญาในวันที่ 24 เมษายน 2559
โดยกลุมงานสายตรวจพิเศษไดนําเสนอวายังมีความจําเปนตองใชรถจักรยานยนต เพื่อใหการดําเนินการและ
การปฏิบัติภารกิจ ของกลุม งานสายตรวจพิเ ศษเปนไปดวยความคลอ งตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากผู บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง ผู อํ า นวยการได อ นุ มั ติ ห ลั ก การให ดํ า เนิ น การเช า
รถจักรยานยนตในระยะเวลา 3 ป จํานวน 37 คัน ดังนี้
- รถจักรยานยนตขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 140 ซีซี จํานวน 37 คัน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ออกตรวจสอบดูแลอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ
รถโดยสารประจําทางทั้งรถองคการและเอกชนรวมบริการ ตามปายหยุดรถโดยสารและจุดขึ้น-ลงที่สําคัญใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.2 เพื่อแกไขปญหาการรอ งเรียน และกวดขันการกระทําผิดระเบียบวินัยจราจรของ
พนักงานประจํารถโดยสารทั้งรถองคการและรถเอกชนรวมบริการทุกประเภทใหปฏิบัติตามกฏระเบียบพ.ร.บ.
การจราจร และเพื่อความรวดเร็วในการเขาตรวจสอบดูแลรณรงคเพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนนรวมกับกอง
ตรวจการขนสง กรมการขนสงทางบก กรณีมีเหตุการณเกิดอุบัติเหตุกับผูโดยสาร
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
3.1 ผู เ สนอราคาต อ งเป น ผู มี อ าชี พ ให เ ช า พั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคเสนอราคาตองเปนผูจําหนาย หรือผูแทนจําหนาย หรือผูใหเ ชารถที่จ ด
ทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
/3.3 ผูประสงค....................
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-23.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และหรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม
3.5 ผูประสงคจะเสนอราคา ตอ งไมเ ปนผูไดรับ เอกสิท ธิ์ห รือ ความคุม กันซึ่ง อาจปฏิเ สธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.6 นิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส (e-Government Procurement : e-GP) ตอ งลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.8 คูสัญ ญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตก ารรับจายเงินแตล ะครั้งซึ่ง มี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
3.10 ผูประสงคจะเสนอราคาตองแนบเอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียดขอมูล
(speciﬁcat ions ) แคตตาล็อกของรถจัก รยานยนตแตละยี่หอตองเปนเอกสารตีพิมพเ รียบรอ ย (หามถา ย
เอกสารมาแนบ) จากบริษัทผูผลิตจําหนายและตองไมมีการแกไขเพิ่มใดๆ พรอมทั้งทําตารางเปรียบเทียบ
คุณสมบัติที่เสนอตามขอกําหนดขององคการ
ตัวอยาง ตารางเปรียบเทียบ
ลําดับ
รายละเอียดที่
รายละเอียดที่
เอกสารอางอิง
หมายเหตุ
ขสมก.กําหนด
ผูเสนอราคาเสนอ (ระบุเลขที่หนา)
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-3ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ.................................(บริษัท)................................................โทรศัพท...................(บริษัท)..............
4. รูปแบบรายการและคุณลักษณะ
รายละเอียดคุณลักษณะของรถจัก รยานยนตขนาดเครื่อ งยนตไมต่ํากวา 140 ซีซี
ตามเอกสารแนบ
5. ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาการเชา 3 ป
6. ระยะเวลาการสงมอบ ตองสงมอบรถจักรยานยนตพรอมอุปกรณภายใน 30 วันนับจาก
วันลงนามสัญญา
7. วงเงินในการจัดหา วงเงินประมาณ 6,556,104.-บาท (หกลานหาแสนหาหมื่นหกพันหนึ่ง
รอยสี่บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid)
ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอ
ราคาครั้งถัด ๆ ไปตองเสนอราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
8. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ
:นายประสาท ครามบุตร
อีเมล แอดเดรส :Siriwan@BMTA.co.th
โทรศัพท/โทรสาร :02-2460339 ตอ 1730 โทรสาร 02-2465374
ที่อยูเจาของงาน/โครงการ กลุมงานสายตรวจพิเศษ
หากทา นตองการเสนอแนะ วิจ ารณ หรื อ มีความคิดเห็นเกี่ย วกับ งานดัง กลาว โปรดให
ความเห็นเปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน
ลงชื่อ

ชิดชัย ภูอารีย

ประธานกรรมการ

(นายชิดชัย ภูอารีย)
ผูอํานวยการสํานักบริหารการเดินรถ
ลงชื่อ

รุงโรจน วงศบุญอุปถัมถ

กรรมการ

(นายรุงโรจน วงศบุญอุปถัมถ)
หัวหนากลุมงานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดินรถ
ลงชื่อ

ประสิทธิ์ ฉ่ําชื่นวงศ

กรรมการ

(นายประสิทธิ์ ฉ่ําชื่นวงศ)
หัวหนากลุมงานสายตรวจพิเศษ
ลงชื่อ

สมศักดิ์ นาคะปกษิราช
(นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช)

นิติกร 5 กลุมงานนิติกรรม สํานักกฎหมาย
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กรรมการ

ลงชื่อ

อมรัตน แสงบัวผัน

กรรมการ

(นางอมรรัตน แสงบัวผัน)
หัวหนางานงบประมาณ กลุมงานวางแผน สํานักแผนงาน
ลงชื่อ

ศิริวรรณ บัวทอง

กรรมการ

(นางศิริวรรณ บัวทอง)
เจาหนาที่พสั ดุ 4 กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
ลงชื่อ

ประสาท ครามบุตร

กรรมการและเลขานุการ

(นายประสาท ครามบุตร)
หัวหนางานสายตรวจพิเศษ กลุมงานสายตรวจพิเศษ

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

รายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขการเชารถจักรยานยนตขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 140 ซีซี
จํานวน 37 คัน
...........................................
1. เงื่อนไขการเชารถ
1.1 รถจักรยานยนต ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 140 ซีซี ตองเปนยี่หอ รุนเดียวกัน
1.2 การชําระคาบริการจะชําระเปนรายเดือน โดยผูใหเชาตองปฏิบัติครบถวนถูกตอ ง
ตามเงื่อนไข
1.3 ผลิตภัณฑและสวนประกอบจะตองถูกตอง และเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด
1.4 สภาพรถจักรยานยนตตองเปนรถใหมไมเคยผานการใชงานมากอนและอยูในสภาพที่
ใชงานไดอยางปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมยานยนต
1.5 ผูใหเชาจะตองนํารถจักรยานยนตไปตรวจสภาพและจดทะเบียนใหครบถวนกอนวัน
สงมอบและสามารถใชงานไดถูกตองตามกฎหมาย โดยใหผูใหเชาเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
1.6 ผูใหเชาตองจัดทําประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถและ
จัดทําประกันภัยที่รับผิดชอบกรณีรถเกิดอุบัติเหตุและกรณีรถหายของรถทุกคัน
1.7 หากรถจักรยานยนตคันที่ใหเชาไมสามารถใชงานไดตามปกติในวันใดก็ตาม หรือใน
กรณีที่ผูใหเ ชานํารถจัก รยานยนตที่ใหเชาไปบํารุง รัก ษา ผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทาราบลวงหนา เพื่อ
ดําเนินการทันที
1.8 กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสียหาย หรือรถสูญ หาย หรืออื่นใด ผูใหเชาจะตองนํา
รถจักรยานยนตรุนและขนาดเดียวกันที่สามารถใชงานไดดีมาทดแทนภายใน 6 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ไดรับ
แจง โดยคาใชจายในการขนยายรถเปนของผูใหเชา
1.9 กรณีนํารถจัก รยานยนตเ ขา ทําการตรวจเช็คตามกําหนดระยะเวลาที่บ ริษั ท
กําหนดไวมี 2 กรณี คือ
- การจัดหารถจักรยานยนตทดแทน ผูใหเชาจะตองจัดหารถรุนและขนาดเดียวกัน
กับที่เชาพรอมจัดทําประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถและประกันภัย เพื่อใชงาน
ทันทีจนกวารถจักรยานยนตคันที่นําเขาตรวจเช็คตามกําหนดระยะเวลาที่บริษัทกําหนดจะพรอมใชงานและ
ผูใหเชาตองนํารถจักรยานยนตรุนและขนาดเดียวกันกับที่เชา ที่ดําเนินการเรียบรอยแลวสงคืนผูเชาถึงสถานที่
ใชงาน โดยผูใหเชาตองรับภาระคาใชจายตาง ๆ ดวยทุนทรัพยของผูใหเชาเอง
- หากผูใหเ ชาละเลยไมจัดรถจักรยานยนตใหมใหกับผูเชาแทนคันที่ชํารุดผูใหเชา
จะตองชําระคาปรับใหกับผูเชาเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ตอวันตอคันของอัตราคาเชา แตจะตองไมต่ํา
กวาวันละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) หากเกินกวา 100 บาท ใหหักตามความเปนจริงและผูเชาจะหักคา
เชาเปนรายวันในกรณีไมมีร ถจัก รยานยนตท ดแทน กรณีผูเ ชามีความจําเปนเรงดวน ผูเ ชามีสิทธิ์ที่จะเชา
รถจักรยานยนตจากผูอ ื่นมาทดแทนในวันนั้นได โดยผูใหเชาจะตอรับภาระคาเชาแทนผูเชาดวย
/ กรณี.............
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-2- กรณีรถจักรยานยนตเ สียหรือ ชํารุดผูใหเชาไมจายคาปรับใหกับ ผูเชาตามที่
กําหนด หากผูใหเชาละเลยไมจัดรถจักรยานยนตมาทดแทนรถที่ชํารุด ผูเชาจะไมจายคาเชา พรอมคิดคาปรับ
กรณีที่ผูใหเชาไมจัดหารถจักรยานยนตมาทดแทนภายใน 6 ชั่วโมง
1.10 การซอมบํารุงรักษา
1.10.1 การนํารถจัก รยานยนตไปซอมหรือบํารุง รัก ษาผูเ ชาและผูใหเ ชาตอง
ตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิงในถังวามีระดับเทาใด เมื่อนํารถจักรยานยนตกลับมาใหผูเชา น้ํามันเชื้อเพลิงในถัง
จะตองอยูในระดับเดิม หากต่ํากวากวาระดับเดิมผูใหเชาจะตองเติมใหอยูในระดับเดิมดวย
1.10.2 ค า ใช จ า ยในการดู แ ลและซ อ มบํ า รุ ง ต า งๆ รวมทั้ ง ค า ต อ ทะเบี ย น
รถจักรยานยนต คาทําประกันภัยรถจักรยานยนต และคาเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น พรอมอะไหลและอุปกรณ
ใหอยูในความรับผิดชอบของผูใหเชา ตลอดอายุสัญญาเชา
1.10.3 ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เชน ยางรถจักรยานยนตที่เชาเกิดการชํารุดไม
สามารถใชงานไดไมวากรณีใดๆ ผูใหเชาจะตองเปนผูจัดการดําเนินการเองและรับผิดชอบจัดการใหสามารถใช
งานไดตามปกติทุกกรณี
1.10.4 ผูใหเชาจะตองนํารถจักรยานยนตเขาตรวจเช็คสภาพรถทุกระบบทุกๆ 3
เดือน โดยผูใหเชาตองจัดทําแผนการเขาตรวจเช็คสภาพรถมาพรอมในวันยื่นเอกสารประกวดราคา และการ
จัดทําแผนการเขาตรวจเช็คผูเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบลวงหนาภายใน 7 วัน
1.10.5 ผูใหเ ชาจะตองดําเนินการเปลี่ยนยางรถจักรยานยนตทั้งลอหนาและลอ
หลังทั้งระบบภายในระยะเวลาการใชงาน 1 ป 6 เดือน พรอมทั้งเปลี่ยนโซและสเตอรขนาดเทาของเดิมทั้งหมด
1.10.6 หากสัญญานี้สิ้นสุดลงไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ผูเชาจะสง มอบรถคืนตาม
สภาพการใชงาน ณ สถานที่ของผูเชา
1.10.7 การเชารถจักรยานยนตพรอมอุปกรณนี้เ ปนการเชาแบบไมจํากัดชั่วโมง
และกิโลเมตรการใชงานในแตละเดือน
2. การชําระคาเชา
ผูเชาตกลงชําระคาเชารถจักรยานยนตพรอมอุปกรณใหแกผเู ชาตามสัญญา
เปนรายเดือน ๆ ละงวด เปนระยะเวลา 36 งวด
3. การสงมอบรถจักรยานยนต
ผูเสนอราคาที่ไดรบั การคัดเลือกแลวจะตองสงมอบรถจักรยานยนตขนาด
เครื่องยนตไมต่ํากวา 140 ซีซี พรอมอุปกรณ จํานวน 37 คัน ที่ดําเนินการจดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบก
และชําระภาษีประจําป พรอมทั้งจัดทําประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูป ระสบภัยจากรถดวย
คาใชจายของผูใหเชาใหแลวเสร็จและสงภายใน 30 วันนับจากวันลงนามในสัญญา ณ ที่ทาํ การของผูเชา
………………………….
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถจักรยานยนตขนาดเครื่องยนตไมตํากวา 140 ซีซี
1. คุณลักษณะทั่วไป
1.1 เปนรถจักรยานยนตทรงสปอรตสีขาวหรือสีตามที่ผูเชากําหนด
1.2 เครื่องยนต ระบบจายน้ํามันหัวฉีด PGM-FI DOHC 4 วาลว 4 จัง หวะ
ระบายความรอนดวยน้ํา
1.3 ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 140 ซีซีขึ้นไป
1.4 ความกวางกระบอกสูบ (มม.) x ชวงชัก (มม.) 57.0x58.7
1.5 อัตราสวนแรงอัด 10.4:1
1.6 ระบบคลัทช แผนเปยกหลายแผนซอนกัน
1.7 อัตราทดแทนเกียร (ขั้นตน/ขั้นสุดทาย) 3.260/2.866
1.8 ระบบสงกําลัง (ระบบเกียร) เกียร 6 ระดับ
1.9 ระบบจุดระเบิด Digital Transistorized หรือระบบ ICI
1.10 ระบบการติดตั้งเครื่องยนต สตารทมือดวยระบบไฟฟา
1.11 ขนาด กวางxยาวxสูง (มม.) 695x1,955x1,065 ขึ้นไป
1.12 ชวงศูนยกลางระยะหางชวงลอ (มม.) 1,310 ขึ้นไป
1.13 ระยะหางจากพื้น (มม.) 164 ขึ้นไป
1.14 ความสูงของเบาะ (มม.) 793 ขึ้นไป
1.15 เบาะนั่ง 2 ตอน
1.16 มุมคาสเตอร/ระยะเทรล 25◦00'/80 ขึ้นไป
1.17 ความจุน้ํามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 10 ลิตรขึ้นไป
1.18 ชนิดของเเฟรม TWIN DIAMOND (Pentagon Type) หรือเดลตาบอก
1.19 ระบบกันสะเทือน (หนา) เทเลสโคปค
1.20 ระบบกันสะเทือน (หลัง) โมโนโชค) หลังสวิงอารม (แบบยึดโชคอัพหลัง)
1.21 น้ําหนักรวมน้ํามันเครื่องน้ํามันเชื้อเพลิง 135
1.22 ระบบหามลอ (หนา) ดิสกเบรก
1.23 ระบบหามลอ (หลัง) ดิสกเบรก
1.24 ลอ ลอแม็ก ลอหนา-หลังเปนแบบแมก
1.25 ขนาดยาง (หนา) 100/80-17M/C 52P หรือ 17 M/C-MT 2.75
แบบจุบเลส
1.26 ขนาดยาง (หลัง ) 130/70-17M/C 62P หรือ 17 M/C-MT
3.50 แบบจุบเลส
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/1.27 น้ํามัน...............

-21.27 น้ํามันเชื้อ เพลิง เบนซินไรสารตะกั่ว หรือ เบนซินแกส โซฮอล
ออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีสวนผสมของเอทิลแอลกอฮอลไมเกิน 20%
2. รายการอุปกรณประกอบรถจักรยานยนต ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 140 ซีซี
2.1 ไฟสโตกสีสม L+R
2.2 กันลมหนาซาย-ขวา พรอมชองเสียบกระบอง
2.3 ไฟ LED ใตหนากากพรอมขายึด
2.4 ขาเหล็กยึดกลองทาย
2.5 วินชิวพรอมขายึด
2.6 สวิทปด-เปดไฟทุกจุด
2.7 นอตยึดทั้งคัน
2.8 กลองใสของ Shad รุน sh-33
2.9 ขาเหล็กยึดพรอมไฟเรนทหลอด LED สีสม
2.10 สติ๊กเกอร + โลโก ของหนวยงาน
2.11 ดําเนินการติดตั้งพรอมใชงาน
………………………………………………………………..
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
ในการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการเชารถจักรยานยนตของสายตรวจพิเศษ
/หนวยงานเจาของโครงการ กลุมงานสายตรวจพิเศษ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 6,822,390.-บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
ราคากลางคันละ 4,922.-บาท/เดือนรวม 3 ป(4,922x37x36 ) เปนเงิน 6,556,104.-บาท
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
- ใชราคาที่เคยเชาครั้งสุดทาย ตามสัญญาเลขที่ ช.23/2556 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 และบันทึก
ขอตกลงวาดวยการแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชารถจักรยานยนตพรอมอุปกรณ เลขที่ ช.35/2556 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2556
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายชิดชัย ภูอารีย
ผอ.สบด.
5.2 นายรุง โรจน วงศบญ
ุ อุปถัมภ
ห.กซบ.สบด.
5.3 นายประสิทธิ์ ฉ่ําชื่นวงศ
ห.กสต.ฝรอ.
5.4 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช
นิติกร 5 กนก. สกม.
5.5 นางอมรรัตน แสงบัวผัน
ห.งป.กวผ.สผง.
5.6 นางศิริวรรณ บัวทอง
เจาหนาที่พสั ดุ 4 กจซ.สบด.
5.7 นายประสาท ครามบุตร
ห.สต.กสต.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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(ราง)
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่
/2559
เรื่อง โครงการเชารถจักรยานยนตของสายตรวจพิเศษ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาโครงการเชารถจักรยานยนต
ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 140 ซีซี จํานวน 37 คัน เปนระยะเวลา 3 ป ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หลักประกันซองวงเงิน 328,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน)
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมอี าชีพใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูจําหนาย หรือผูแทนจําหนาย หรือ ผูใหเชารถที่จดทะเบียน
กับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริก ารตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิก ส ณ วันประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.5 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.6 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิ กส (e-Government Procurement: e-GP) ต องลงทะเบี ยนในระบบอิเล็กทรอนิ กส ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเงินสดก็ได
1.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
1.9 ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตอ งแนบเอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียดขอมูล
(Speciﬁcat ion ) แคตตาล็อกของรถจัก รยานยนตแตล ะยี่หอตองเปนเอกสารตีพิม พเ รียบรอย (หา มถา ย
เอกสารมาแนบ) จากบริษัทผูผลิตจําหนายและตองไมมีการแกไขเพิ่มใด ๆ พรอมทั้งทําตารางเปรียบเทียบ
คุณสมบัติที่เสนอตามขอกําหนดขององคการ
/ตัวอยาง..................
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ตัวอยาง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที่
ลําดับ
ขสมก.กําหนด

รายละเอียดที่
ผูเสนอราคาเสนอ

เอกสารอางอิง
(ระบุเลขที่หนา)

หมายเหตุ

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ..........................(บริษัท).................................โทรศัพท.............................(บริษัท)......................
2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ..........................
ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร องคการ
จะแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือ
วิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว ในวันที.่ .....................................
ผู ส นใจติ ด ต อ ขอซื้ อ เอกสารประกวดราคา ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในราคา
ไมร วมภาษีมูล คาเพิ่มชุดละ 500.-บาท (หารอยบาทถวน) ไดที่ กลุม งานจัดซื้อ สํานัก บริก ารและจัดซื้อ
ฝายบริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่....................................ถึงวันที่.................................... ในวันและเวลาทําการ
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โดยสามารถดาวนโหลดแบบคํารองขอซื้อแบบประกวดราคา
(กจซ.2) ไดที่ www.bmta.co.th หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานัก
บริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร โทรศัพท 02-246-0974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ 2559

(นางปราณี ศุกระศร)
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซือ้
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เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/2559
โครงการเชารถจักรยานยนตของสายตรวจพิเศษ
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
กุมภาพันธ 2559
………………………
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาโครงการเชา
รถจักรยานยนต ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 140 ซีซี จํานวน 37 คัน เปนระยะเวลา 3 ป ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งพัสดุที่จะเชานี้ตองเปนของแทของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพ
ที่จ ะใชงานไดทันที และมีคุณลัก ษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาดวยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงือ่ นไขการเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาเชา
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิ์เสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพใหเชาพัสดุทปี่ ระกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูจําหนาย หรือ ผูแทนจําหนาย หรือ ผูใหเชารถที่จ ด
ทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
/2.3 ผูประสงค……………..
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-42.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบคุ คลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริก ารตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิก ส ณ วันประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.5 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2.9 ผูประสงคจ ะเสนอราคาตองแนบเอกสารประกอบการพิจ ารณารายละเอียดขอ มูล
(Speciﬁcat ion ) แคตตาล็อกของรถจัก รยานยนตแตล ะยี่หอตองเปนเอกสารตีพิม พเ รียบรอย (หา มถา ย
เอกสารมาแนบ) จากบริษัทผูผลิตจําหนายและตองไมมีการแกไขเพิ่มใด ๆ พรอมทั้งทําตารางเปรียบเทียบ
คุณสมบัติทเี่ สนอตามขอกําหนดขององคการ
ตัวอยาง ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที่
รายละเอียดที่
เอกสารอางอิง
ลําดับ
หมายเหตุ
ขสมก.กําหนด
ผูเสนอราคาเสนอ
(ระบุเลขที่หนา)

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ..........................(บริษัท).................................โทรศัพท.............................(บริษัท)......................
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ ุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ ดั การ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
/(2) ในกรณี.....................
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-5(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) รายละเอียดเงื่อนไขของขอกําหนดโครงการเชารถจักรยานยนต
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) เอกสารตามขอ 2.6 และ 2.9
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขในการเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว
และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสง มอบตองสง มอบรถจักรยานยนตพรอ ม
อุปกรณภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
4.4 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาจะต อ งส ง แค็ ต ตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป และรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของรถจัก รยานยนต ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ องคการจะยึดไวเปนเอกสารขององคการ
สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย
ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 7 วัน
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
/4.6 ผูประสงค…………………….
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-64.6 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาจะต อ งยื่ น เอกสารประกวดราคาเช า ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาเช า ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เลขที่ . ................/2559 ยื่ น ต อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ................................................... ระหวางเวลา 09.30 น.
ถึง เวลา 10.30 น. ณ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร
เมื่อพน กําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาเช าดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก สแล ว
องคการจะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิ์เสนอราคารายอื่น หรือเปนผู
มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่ .................................................
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือ ในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส
วามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และ
องคการจะพิจารณา ลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่
มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ หัวหนาหนวยงานที่จัดหา
พัสดุ ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การ
วินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏต อคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาเชาด วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กาํ หนดไว คณะกรรมการประกวด
ราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อ
แกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต ต องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวั นเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวันเวลาและสถานที่เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคา เพื่อใหการประกวดราคา เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
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-74.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมสี ทิ ธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดงั นี้
(1) ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวในหนังสือแสดงเงือ่ นไขการเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่ได
ยื่นมากับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ราคาสูงสุดจะตองเริ่มตนที่ 6,556,104.-บาท
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคา หรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคา หรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตองเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา ครั้งละ 10,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอราคา
ครั้งถัด ๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยนื ยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่......................................................ตั้งแต
เวลา...................น.เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ใหทราบ
ตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทํา
การทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจ ะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวน 328,000.-บาท -บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การค้ําประกัน ตั้ง แตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุม ไปจนถึง วันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางเทคนิค หรือ
กอนหนาวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
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-85.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5(1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อ
เวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5(1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวยราคาต่ําสุด
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูป ระสงคจะเสนอราคาราย
นั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
เชาดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก สในสวนที่มิใชส าระสําคัญ ทั้ง นี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอองคการเทานั้น
6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาเชาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเชา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการประกวดราคาเช า ด วยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรือ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการสงวนสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้ หมดก็ได
หรืออาจพิจารณาเลือกเชาในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได รวมทั้ง
องคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิประสงคจะ
เสนอราคาเปนผูท ิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็ าม หากมีเหตุที่เชื่อได
วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสจุ ริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือ ใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เปนตน
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-96.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิประสงคจะเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมี
สิทธิประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมี
สิทธิประสงคจะเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญา
ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญากับองคการภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ 5 ของ
ราคาทั้งหมดที่ประมูลได ใหองคการยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 5
หลักประกันสัญญาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
8. อัตราคาปรับ
การปรับตามสัญญาเชา เปนไปตามรายละเอียดในรางสัญญาแนบทายเอกสารการประกวดราคา
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึง่ ไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทํา
สัญญาเชาตามแบบระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของทีเ่ ชาภายใน
ระยะเวลา............ป...................เดือน นับถัดจากวันที่ผเู ชารับมอบ โดยผูใหเชาตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให
ไดดีดังเดิมภายใน...........วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การชําระเงิน
องคการจะชําระเงินคาเชารถจักรยานยนตพรอมอุปกรณใหแกผูใหเชาตามสัญญาเปนราย
เดือนๆละงวด เปนระยะเวลา 36 งวด
ในระหวางที่องคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส ไมอ าจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคก ารจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบ
หลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ตองดําเนินการ
ใหมนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดดวย
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงื่อนไขตาง ๆ ขางตนทีก่ าํ หนดใหสง มาพรอมกับการยื่นเอกสารของการประมูลใน
ครัง้ นี้ใหถอื เปน เงือ่ นไขสําคัญ องคการสงวนสิทธจะไมพจิ ารณาผูเ สนอราคาทีส่ งเอกสารดังกลาวมาไมครบ
11.2 เมื่อองคการ ไดคัดเลือกผูป ระสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงเชา
สิ่งของตามการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลว ถาผูใหเชาจะตองสัง่ หรือนําสิ่งของเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมสี ิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูใหเชาจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพณิชยนาวี ดังนี้
/(1) แจง..................
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

-10(1) แจงการสัง่ หรือนําสิง่ ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7
วัน นับตั้งแตวันที่ผูใหเชาสั่ง หรือซือ้ ของจากตางประเทศ เวนแตเปนของทีร่ ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสงิ่ ของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของทีร่ ัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูใหเชาจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอองคการ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสทิ ธิเสนอราคา
แลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.7 (3) (4) (5) (6) และ
(7) มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จดั หาทันที และอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูประสงคจะเสนอราคาซึง่ องคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบขององคการ
กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาวผูชนะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
11.5 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของ สํานักอัยการสูงสุด (ถามี)

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

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

