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

………………………………… 
                          องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาเชารถจักรยานยนตขนาด
เครื่องยนตไมตํ่ากวา 140 ซีซ ีจํานวน 37 คัน กําหนดระยะเวลา 3 ป ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1. ความเปนมา 
                          องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดเชารถจักรยานยนตเครื่องยนตขนาดไมตํ่ากวา 150 ซีซี 
จํานวน 35 คัน พรอมอุปกรณ และเครื่องยนตขนาดไมตํ่ากวา 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
การปฏิบัติภารกิจของกลุมงานสายตรวจพิเศษเปนไปดวยความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายที่ ไดรับมอบหมายจากผูบัง คับบัญชา ซึ่ งผูอํานวยการไดอนุมั ติหลักการใหดําเ นินการเชา
รถจักรยานยนตในระยะเวลา 3 ป จํานวน 37 คัน ดังน้ี 
      - รถจักรยานยนตขนาดเครื่องยนตไมตํ่ากวา 140 ซีซี จํานวน 37 คัน 
                     2. วัตถุประสงค 
       2.1 เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ออกตรวจสอบดูแลอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ
รถโดยสารประจําทางทั้งรถองคการและเอกชนรวมบริการ ตามปายหยุดรถโดยสารและจุดข้ึน-ลงที่สําคัญใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
       2.2 เพื่อแกไขปญหาการรองเรียน และกวดขันการกระทําผิดระเบียบวินัยจราจรของ
พนักงานประจํารถโดยสารทั้งรถองคการและรถเอกชนรวมบริการทุกประเภทใหปฏิบัติตามกฏระเบียบพ.ร.บ. 
การจราจร และเพื่อความรวดเร็วในการเขาตรวจสอบดูแลรณรงคเพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนนรวมกับกอง
ตรวจการขนสง กรมการขนสงทางบก กรณีมีเหตุการณเกิดอุบัติเหตุกับผูโดยสาร 
      3. คุณสมบัติผูเสนอราคา 
      3.1 ผู เสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพให เชาพัสดุที่ประกวดราคาดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
      3.2 ผูประสงคเสนอราคาตองเปนผูจําหนาย หรือผูแทนจําหนาย หรือผูใหเชารถที่จด
ทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย 
 

/3.3  ผูประสงค.................... 
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      3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ  
      3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และหรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม 
 3.5 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
      3.6 นิติบคุคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
     3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 3.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
    3.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายช่ือเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ีจากองคการ 
     3.10 ผูประสงคจะเสนอราคาตองแนบเอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียดขอมูล 
(specificat i ons ) แคตตาล็อกของรถจักรยานยนตแตละย่ีหอตองเปนเอกสารตีพิมพเรียบรอย (หามถาย
เอกสารมาแนบ) จากบริษัทผูผลิตจําหนายและตองไมมีการแกไขเพิ่มใดๆ พรอมทั้งทําตารางเปรียบเทียบ
คุณสมบัติที่เสนอตามขอกําหนดขององคการ 
ตัวอยาง ตารางเปรียบเทียบ 
ลําดับ รายละเอียดที ่

ขสมก.กําหนด 
รายละเอียดที ่
ผูเสนอราคาเสนอ 

เอกสารอางอิง 
(ระบุเลขที่หนา) 

หมายเหตุ 
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ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
ช่ือผูติดตอ.................................(บริษัท)................................................โทรศัพท...................(บริษัท).............. 
  4. รูปแบบรายการและคุณลักษณะ   
                               รายละเอียดคุณลักษณะของรถจักรยานยนตขนาดเครื่องยนตไมตํ่ากวา 140 ซีซี 
ตามเอกสารแนบ 
  5. ระยะเวลาดําเนินการ  ระยะเวลาการเชา  3  ป 
  6. ระยะเวลาการสงมอบ  ตองสงมอบรถจักรยานยนตพรอมอุปกรณภายใน 30 วันนับจาก
วันลงนามสัญญา 
  7. วงเงินในการจัดหา วงเงินประมาณ 6,556,104.-บาท (หกลานหาแสนหาหมื่นหกพันหน่ึง
รอยสี่บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) 
ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.-บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอ
ราคาครั้งถัด ๆ ไปตองเสนอราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000.-บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 
  8. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
      ช่ือผูติดตอ                :นายประสาท  ครามบุตร  
       อีเมล แอดเดรส       :Siriwan@BMTA.co.th 
                          โทรศัพท/โทรสาร   :02-2460339 ตอ 1730 โทรสาร 02-2465374 
                          ที่อยูเจาของงาน/โครงการ   กลุมงานสายตรวจพิเศษ 
                    หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดให
ความเห็นเปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน 
 

                          ลงช่ือ             ชิดชัย  ภูอารีย                    ประธานกรรมการ 

                                                           (นายชิดชัย  ภูอารีย) 

                                                      ผูอํานวยการสํานักบรหิารการเดินรถ 

                                             ลงช่ือ            รุงโรจน  วงศบุญอุปถัมถ          กรรมการ  

                                                           (นายรุงโรจน  วงศบุญอุปถัมถ) 

                                                 หัวหนากลุมงานซอมบํารงุ สํานักบรหิารการเดินรถ 

                                             ลงช่ือ         ประสทิธ์ิ  ฉํ่าช่ืนวงศ                 กรรมการ 

                                                       (นายประสทิธ์ิ  ฉํ่าช่ืนวงศ) 

                                                       หัวหนากลุมงานสายตรวจพเิศษ  

                                             ลงช่ือ     สมศักด์ิ  นาคะปกษิราช                กรรมการ 

                                                    (นายสมศักด์ิ  นาคะปกษิราช)  

                                                 นิติกร 5 กลุมงานนิติกรรม สํานักกฎหมาย 
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                                             ลงช่ือ      อมรัตน  แสงบัวผัน                     กรรมการ 

                                                    (นางอมรรัตน  แสงบัวผัน) 

                                              หัวหนางานงบประมาณ กลุมงานวางแผน สํานักแผนงาน 

                                             ลงช่ือ      ศิริวรรณ  บัวทอง                     กรรมการ 

                                                    (นางศิริวรรณ  บัวทอง) 

                                                เจาหนาที่พสัดุ 4 กลุมงานจดัซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ   

                                             ลงช่ือ       ประสาท  ครามบุตร             กรรมการและเลขานุการ  

                                                     (นายประสาท  ครามบุตร) 

                                                หัวหนางานสายตรวจพิเศษ กลุมงานสายตรวจพเิศษ 
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รายละเอียดคุณลักษณะและเง่ือนไขการเชารถจักรยานยนตขนาดเครื่องยนตไมตํ่ากวา 140 ซีซ ี
จํานวน 37 คัน 

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

  1. เง่ือนไขการเชารถ 
                        1.1 รถจักรยานยนต ขนาดเครื่องยนตไมตํ่ากวา 140 ซีซี ตองเปนย่ีหอ รุนเดียวกัน 
                          1.2 การชําระคาบริการจะชําระเปนรายเดือน โดยผูใหเชาตองปฏิบัติครบถวนถูกตอง
ตามเงื่อนไข 
      1.3 ผลิตภัณฑและสวนประกอบจะตองถูกตอง และเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด 
                          1.4 สภาพรถจักรยานยนตตองเปนรถใหมไมเคยผานการใชงานมากอนและอยูในสภาพที่
ใชงานไดอยางปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมยานยนต 
                          1.5 ผูใหเชาจะตองนํารถจักรยานยนตไปตรวจสภาพและจดทะเบียนใหครบถวนกอนวัน
สงมอบและสามารถใชงานไดถูกตองตามกฎหมาย โดยใหผูใหเชาเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 
                           1.6 ผูใหเชาตองจัดทําประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถและ
จัดทําประกันภัยที่รับผิดชอบกรณีรถเกิดอุบัติเหตุและกรณีรถหายของรถทุกคัน 
                           1.7 หากรถจักรยานยนตคันที่ใหเชาไมสามารถใชงานไดตามปกติในวันใดก็ตาม หรือใน
กรณีที่ผูใหเชานํารถจักรยานยนตที่ใหเชาไปบํารุงรักษา ผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทาราบลวงหนา เพื่อ
ดําเนินการทันที  
                  1.8 กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสียหาย หรือรถสูญหาย หรืออื่นใด ผูใหเชาจะตองนํา
รถจักรยานยนตรุนและขนาดเดียวกันที่สามารถใชงานไดดีมาทดแทนภายใน 6 ช่ัวโมง นับถัดจากเวลาที่ไดรับ
แจง โดยคาใชจายในการขนยายรถเปนของผูใหเชา  
                              1.9 กรณีนํารถจักรยานยนตเขาทําการตรวจเช็คตามกําหนดระยะเวลาที่บริษัท
กําหนดไวม ี2 กรณี คือ 
                               - การจัดหารถจักรยานยนตทดแทน ผูใหเชาจะตองจัดหารถรุนและขนาดเดียวกัน
กับที่เชาพรอมจัดทําประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถและประกันภัย เพื่อใชงาน
ทันทีจนกวารถจักรยานยนตคันที่นําเขาตรวจเช็คตามกําหนดระยะเวลาที่บริษัทกําหนดจะพรอมใชงานและ
ผูใหเชาตองนํารถจักรยานยนตรุนและขนาดเดียวกันกับที่เชา ที่ดําเนินการเรียบรอยแลวสงคืนผูเชาถึงสถานที่
ใชงาน โดยผูใหเชาตองรับภาระคาใชจายตาง ๆ ดวยทุนทรัพยของผูใหเชาเอง                                                                                                                                               
          - หากผูใหเชาละเลยไมจัดรถจักรยานยนตใหมใหกับผูเชาแทนคันที่ชํารุดผูใหเชา
จะตองชําระคาปรับใหกับผูเชาเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ตอวันตอคันของอัตราคาเชา แตจะตองไมตํ่า
กวาวันละ 100 บาท (หน่ึงรอยบาทถวน) หากเกินกวา 100 บาท ใหหักตามความเปนจริงและผูเชาจะหักคา
เชาเปนรายวันในกรณีไมมีรถจักรยานยนตทดแทน กรณีผูเชามีความจําเปนเรงดวน ผูเชามีสิทธ์ิที่จะเชา
รถจักรยานยนตจากผูอื่นมาทดแทนในวันน้ันได โดยผูใหเชาจะตอรับภาระคาเชาแทนผูเชาดวย 
 

/ กรณี............. 
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                                   - กรณีรถจักรยานยนตเสียหรือชํารุดผูใหเชาไมจายคาปรับใหกับผูเชาตามที่
กําหนด หากผูใหเชาละเลยไมจัดรถจักรยานยนตมาทดแทนรถที่ชํารุด ผูเชาจะไมจายคาเชา พรอมคิดคาปรับ
กรณีที่ผูใหเชาไมจัดหารถจักรยานยนตมาทดแทนภายใน 6 ช่ัวโมง 
              1.10 การซอมบํารุงรักษา 
                                    1.10.1 การนํารถจักรยานยนตไปซอมหรือบํารุงรักษาผูเชาและผูใหเชาตอง
ตรวจสอบนํ้ามันเช้ือเพลิงในถังวามีระดับเทาใด เมื่อนํารถจักรยานยนตกลับมาใหผูเชา นํ้ามันเช้ือเพลิงในถัง
จะตองอยูในระดับเดิม หากตํ่ากวากวาระดับเดิมผูใหเชาจะตองเติมใหอยูในระดับเดิมดวย 
                                   1.10.2 คาใชจายในการดูแลและซอมบํารุงตางๆ รวมทั้ งคาตอทะเบียน
รถจักรยานยนต คาทําประกันภัยรถจักรยานยนต และคาเปลี่ยนถายนํ้ามันหลอลื่น พรอมอะไหลและอุปกรณ
ใหอยูในความรับผิดชอบของผูใหเชา ตลอดอายุสัญญาเชา  
                                   1.10.3 ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เชน ยางรถจักรยานยนตที่เชาเกิดการชํารุดไม
สามารถใชงานไดไมวากรณีใดๆ ผูใหเชาจะตองเปนผูจัดการดําเนินการเองและรับผิดชอบจัดการใหสามารถใช
งานไดตามปกติทุกกรณี 
                                  1.10.4 ผูใหเชาจะตองนํารถจักรยานยนตเขาตรวจเช็คสภาพรถทุกระบบทุกๆ 3 
เดือน โดยผูใหเชาตองจัดทําแผนการเขาตรวจเช็คสภาพรถมาพรอมในวันย่ืนเอกสารประกวดราคา และการ
จัดทําแผนการเขาตรวจเช็คผูเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบลวงหนาภายใน 7 วัน  
                                  1.10.5 ผูใหเชาจะตองดําเนินการเปลี่ยนยางรถจักรยานยนตทั้งลอหนาและลอ
หลังทั้งระบบภายในระยะเวลาการใชงาน 1 ป 6 เดือน พรอมทั้งเปลี่ยนโซและสเตอรขนาดเทาของเดิมทั้งหมด 
                                  1.10.6 หากสัญญาน้ีสิ้นสุดลงไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ผูเชาจะสงมอบรถคืนตาม
สภาพการใชงาน ณ สถานที่ของผูเชา 
                                  1.10.7 การเชารถจักรยานยนตพรอมอุปกรณน้ีเปนการเชาแบบไมจํากัดช่ัวโมง
และกิโลเมตรการใชงานในแตละเดือน 
 

2. การชาํระคาเชา 
                    ผูเชาตกลงชําระคาเชารถจกัรยานยนตพรอมอุปกรณใหแกผูเชาตามสญัญา
เปนรายเดือน ๆ ละงวด เปนระยะเวลา 36 งวด 
   3. การสงมอบรถจักรยานยนต 
                                    ผูเสนอราคาที่ไดรบัการคัดเลอืกแลวจะตองสงมอบรถจักรยานยนตขนาด
เครื่องยนตไมตํ่ากวา 140 ซีซี พรอมอุปกรณ จํานวน 37 คัน ที่ดําเนินการจดทะเบยีนกบักรมการขนสงทางบก 
และชําระภาษีประจําป พรอมทั้งจัดทาํประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถดวย 
คาใชจายของผูใหเชาใหแลวเสรจ็และสงภายใน 30 วันนับจากวันลงนามในสญัญา ณ ที่ทาํการของผูเชา 

…………………………. 
 
 

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

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถจักรยานยนตขนาดเครื่องยนตไมตํากวา 140 ซีซี 
   1. คุณลักษณะท่ัวไป 
                1.1 เปนรถจักรยานยนตทรงสปอรตสีขาวหรือสีตามที่ผูเชากําหนด 
                                     1.2 เครื่องยนต ระบบจายนํ้ามันหัวฉีด PGM-FI DOHC 4 วาลว 4 จังหวะ 
ระบายความรอนดวยนํ้า 
                                    1.3 ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 140  ซีซีข้ึนไป 
                                    1.4 ความกวางกระบอกสูบ (มม.) x ชวงชัก (มม.) 57.0x58.7    
                                    1.5 อัตราสวนแรงอัด 10.4:1 
                                    1.6 ระบบคลัทช แผนเปยกหลายแผนซอนกัน 
                                    1.7 อัตราทดแทนเกียร (ข้ันตน/ข้ันสุดทาย) 3.260/2.866 
                                    1.8 ระบบสงกําลัง (ระบบเกียร) เกียร 6 ระดับ 
                                    1.9 ระบบจุดระเบิด Digital Transistorized หรือระบบ ICI 
                                    1.10 ระบบการติดต้ังเครื่องยนต สตารทมือดวยระบบไฟฟา 
                                    1.11 ขนาด กวางxยาวxสูง (มม.) 695x1,955x1,065 ข้ึนไป 
                                    1.12 ชวงศูนยกลางระยะหางชวงลอ (มม.) 1,310 ข้ึนไป 
                                    1.13 ระยะหางจากพื้น (มม.) 164 ข้ึนไป  
                                    1.14 ความสูงของเบาะ (มม.) 793 ข้ึนไป 
                                    1.15 เบาะน่ัง 2 ตอน 
                                    1.16 มุมคาสเตอร/ระยะเทรล 25◦00'/80 ข้ึนไป 
                                    1.17 ความจุนํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) 10 ลิตรข้ึนไป 
                                    1.18 ชนิดของเเฟรม TWIN DIAMOND (Pentagon Type) หรือเดลตาบอก 
                                    1.19 ระบบกันสะเทือน (หนา) เทเลสโคปค 
                                    1.20 ระบบกันสะเทือน (หลัง) โมโนโชค) หลังสวิงอารม (แบบยึดโชคอัพหลัง) 
                                             1.21 นํ้าหนักรวมนํ้ามันเครื่องนํ้ามันเช้ือเพลิง 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 นํ้ามันเช้ือเพลิง เบนซินไรสารตะกั่ว หรือ เบนซินแกสโซฮอล
ออกเทน 95  หรือ  ออกเทน 91 ที่มีสวนผสมของเอทิลแอลกอฮอลไมเกิน 20% 
   
   2. รายการอุปกรณประกอบรถจักรยานยนต ขนาดเครื่องยนตไมตํ่ากวา 140 ซีซ ี 
                                             2.1 ไฟสโตกสสีม L+R 
                                             2.2 กันลมหนาซาย-ขวา พรอมชองเสียบกระบอง 
                                             2.3 ไฟ LED ใตหนากากพรอมขายึด 
                                             2.4 ขาเหล็กยึดกลองทาย 
                                             2.5 วินชิวพรอมขายึด 
                                             2.6 สวิทปด-เปดไฟทกุจดุ   
                                             2.7 นอตยึดทั้งคัน 
                                             2.8 กลองใสของ Shad  รุน sh-33 
                                             2.9 ขาเหล็กยึดพรอมไฟเรนทหลอด  LED สีสม 
                                             2.10 สต๊ิกเกอร + โลโก  ของหนวยงาน 
                                             2.11 ดําเนินการติดต้ังพรอมใชงาน 
 
     ……………………………………………………………….. 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมใชงานกอสราง 

1.ชื่อโครงการเชารถจักรยานยนตของสายตรวจพิเศษ 
      /หนวยงานเจาของโครงการ  กลุมงานสายตรวจพิเศษ  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 6,822,390.-บาท   
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  (ราคาอางอิง) 
 ราคากลางคันละ 4,922.-บาท/เดือนรวม 3 ป(4,922x37x36 ) เปนเงิน 6,556,104.-บาท   
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  
    - ใชราคาท่ีเคยเชาคร้ังสดุทาย ตามสญัญาเลขท่ี ช.23/2556 ลงวันท่ี 24  เมษายน 2556 และบันทึก
ขอตกลงวาดวยการแกไขเพ่ิมเตมิสญัญาเชารถจักรยานยนตพรอมอุปกรณ เลขท่ี ช.35/2556 ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2556 
          

5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     5.1 นายชิดชยั  ภูอารีย                    ผอ.สบด.                        ประธานกรรมการ 
     5.2 นายรุงโรจน  วงศบญุอุปถัมภ        ห.กซบ.สบด.                    กรรมการ 
     5.3 นายประสิทธ์ิ  ฉ่ําชื่นวงศ             ห.กสต.ฝรอ.                     กรรมการ 
     5.4 นายสมศกัดิ ์ นาคะปกษิราช        นิติกร 5 กนก. สกม.            กรรมการ 
     5.5 นางอมรรัตน  แสงบัวผัน             ห.งป.กวผ.สผง.                 กรรมการ 
     5.6 นางศิริวรรณ  บัวทอง                เจาหนาท่ีพัสด ุ4 กจซ.สบด.  กรรมการ 
     5.7 นายประสาท  ครามบตุร            ห.สต.กสต.                       กรรมการและเลขานุการ 
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(ราง) 
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขท่ี            /2559 
เรื่อง   โครงการเชารถจักรยานยนตของสายตรวจพิเศษ 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
…………................... 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะประกวดราคาโครงการเชารถจักรยานยนต 
ขนาดเครื่องยนตไมตํ่ากวา 140 ซีซ ีจํานวน 37 คัน เปนระยะเวลา 3 ป  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     

หลักประกันซองวงเงิน 328,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน)       
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี  

1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมอีาชีพใหเชาพสัดุที่ประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส 

1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูจําหนาย หรือผูแทนจําหนาย หรือ ผูใหเชารถที่จดทะเบียน
กับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย  

1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุช่ือไวในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการ  และไดแจง
เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 1.5 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 1.6 บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรฐัซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 1.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง 
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเงินสดก็ได 
 1.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายช่ือเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งน้ีจากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 1.9  ผูประสงคจะเสนอราคาตองแนบเอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียดขอมูล 
(Specificat i on ) แคตตาล็อกของรถจักรยานยนตแตละย่ีหอตองเปนเอกสารตีพิมพเรียบรอย (หามถาย
เอกสารมาแนบ) จากบริษัทผูผลิตจําหนายและตองไมมีการแกไขเพิ่มใด ๆ พรอมทั้งทําตารางเปรียบเทียบ
คุณสมบัติที่เสนอตามขอกําหนดขององคการ 

/ตัวอยาง.................. 
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ตัวอยาง  ตารางเปรียบเทียบ 

ลําดับ รายละเอียดท่ี 
ขสมก.กําหนด 

รายละเอียดท่ี 
ผูเสนอราคาเสนอ 

เอกสารอางอิง 
(ระบุเลขท่ีหนา) หมายเหตุ 

 
     

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
ช่ือผูติดตอ..........................(บริษัท).................................โทรศัพท.............................(บริษัท)...................... 
   
 2. วัน  เวลา สถานท่ีในการยื่นเอกสาร 

 กําหนดย่ืนเอกสารการประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี...........................      
ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ  หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร องคการ
จะแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรบั หรอื
วิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว ในวันท่ี......................................    
  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคา                 
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มชุดละ 500.-บาท (หารอยบาทถวน) ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ        
ฝายบริหาร  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2  อาคารเลขที่  131  ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง           
กรุงเทพมหานคร  ต้ังแตวันท่ี....................................ถึงวันท่ี.................................... 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) 

กรรมการบรหิารกจิการองคการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 

 
 

ฝายบริหาร   
สํานักบริการและจัดซื้อ 
กลุมงานจัดซือ้ 
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เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี         /2559 
โครงการเชารถจักรยานยนตของสายตรวจพิเศษ 

 ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ลงวันท่ี            กุมภาพันธ   2559 

……………………… 
            องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคาโครงการเชา
รถจักรยานยนต ขนาดเครื่องยนตไมตํ่ากวา 140 ซีซี จํานวน 37 คัน เปนระยะเวลา 3 ป  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     
 ซึ่งพัสดุที่จะเชาน้ีตองเปนของแทของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเกบ็  อยูในสภาพ
ที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี  
            1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
                1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
  1.2 แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส 
  1.3 หนังสือแสดงเงือ่นไขการเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
  1.4 แบบสญัญาเชา 
  1.5 แบบหนังสอืคํ้าประกัน 
                     (1) หลกัประกันซอง 
                     (2) หลกัประกันสัญญา 
                1.6  บทนิยาม 
                    (1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธ์ิเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกนั 
                   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                1.7 แบบบญัชีเอกสาร 
                    (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
                     (2) บัญชีเอกสารสวนที่  
 2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
 2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพใหเชาพัสดุทีป่ระกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส 
 2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูจําหนาย หรือผูแทนจําหนาย หรือ ผูใหเชารถที่จด
ทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย  
 

/2.3 ผูประสงค…………….. 
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                             2.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุช่ือไวในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการ  และได
แจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                        2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  2.5 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
     2.6 บุคคลหรือนิติบคุคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
    2.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเงินสดก็ได 
    2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายช่ือเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งน้ีจากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
   2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองแนบเอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียดขอมูล 
(Specificat i on ) แคตตาล็อกของรถจักรยานยนตแตละย่ีหอตองเปนเอกสารตีพิมพเรียบรอย (หามถาย
เอกสารมาแนบ) จากบริษัทผูผลิตจําหนายและตองไมมีการแกไขเพิ่มใด ๆ พรอมทั้งทําตารางเปรียบเทียบ
คุณสมบัติทีเ่สนอตามขอกําหนดขององคการ 
ตัวอยาง  ตารางเปรียบเทียบ 

ลําดับ รายละเอียดท่ี 
ขสมก.กําหนด 

รายละเอียดท่ี 
ผูเสนอราคาเสนอ 

เอกสารอางอิง 
(ระบุเลขท่ีหนา) หมายเหตุ 

 
 

    

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
ชื่อผูติดตอ..........................(บริษัท).................................โทรศัพท.............................(บริษัท)...................... 
 3. หลักฐานการเสนอราคา                               
      ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน 2 สวน คือ 
                        3.1 สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
   (1)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
   (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด ใหย่ืนสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน 
นิติบุคคล หนังสอืบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน 
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง      

 /(2) ในกรณี..................... 
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 (2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (3)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหย่ืนสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา 
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)      
  (4)  สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิม่ (ถาม)ี  
                       (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดย่ืน ตามแบบในขอ 1.7 (1) 
 3.2  สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี  
  (1) รายละเอียดเงื่อนไขของขอกําหนดโครงการเชารถจกัรยานยนต 
  (2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)  
 (3)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทําการแทน  
 (4)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 
  (5)  แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  (6)   เอกสารตามขอ 2.6 และ 2.9 
                  (7)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดย่ืน ตามแบบในขอ 1.7(2)   
  4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขในการเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ีโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน  
  4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว 
และจะถอนการเสนอราคามิได  
                     4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบตองสงมอบรถจักรยานยนตพรอม
อุปกรณภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา     
   4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของรถจักรยานยนต ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี องคการจะยึดไวเปนเอกสารขององคการ   
  สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารปูถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย
ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 7 วัน 
  4.5 กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 

/4.6 ผูประสงค……………………. 
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  4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่................./2559  ย่ืนตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที ่...................................................  ระหวางเวลา  09.30 น. 
ถึง  เวลา 10.30  น. ณ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร          
            เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว 
องคการจะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  
                    คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธ์ิเสนอราคารายอื่น  หรือเปนผู
มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) 
ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันท่ี .................................................   
  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือ ในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส
วามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม 
ขอ 1.6 (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา  และ
องคการจะพิจารณา ลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน   
  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลอืกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่
มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ หัวหนาหนวยงานที่จัดหา
พัสดุ ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การ
วินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 
      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กาํหนดไว คณะกรรมการประกวด
ราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อ
แกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวันเวลาและสถานที่เพื่อเริ่มตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคา เพื่อใหการประกวดราคา เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ  
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 4.7  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมสีทิธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 
    (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวในหนังสือแสดงเงือ่นไขการเชาดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส ที่ได
ย่ืนมากับซองขอเสนอทางเทคนิค      
  (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
    ราคาสูงสุดจะตองเริ่มตนท่ี 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 จะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตองเสนอลด
ราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวา ครั้งละ 10,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอราคา
ครั้งถัด  ๆไปตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 
 (7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
 (8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
  (9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา  ในวันที่......................................................ต้ังแต
เวลา...................น.เปนตนไป ทั้งน้ีจะแจงนัดหมายตามแบบแจง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005) ใหทราบ
ตอไป  
  (10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทํา
การทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ต้ังแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 
 5. หลักประกันซอง 
     ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิค 
จํานวน 328,000.-บาท -บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การคํ้าประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี                                    
                    5.1 เงินสด 
                    5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอทางเทคนิค หรือ
กอนหนาวันน้ันไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ   

/5.3 หนังสือ................... 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.gprocurement.go.th
http://www.pdffactory.com


-8- 
              5.3 หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.5(1) 
               5.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือ
เวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ขอ 1.5(1) 
  5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                       หลักประกันซองตามขอน้ี องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว  ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
     การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย  
 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
     6.1 ในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพจิารณาตัดสินดวยราคาตํ่าสุด 
  6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือย่ืนหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาราย
น้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
เชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอองคการเทาน้ัน  
 6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปน้ี   

(1) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาเชาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขององคการ 

 (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเชา 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                     6.4 ในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง   
  6.5  องคการสงวนสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสดุ  หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได 
หรืออาจพิจารณาเลือกเชาในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาเชาดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส โดยไมพิจารณาเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนขององคการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได รวมทั้ง
องคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง      อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิประสงคจะ
เสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็าม หากมเีหตุที่เช่ือได
วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสจุรติ เชน การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรือ  ใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เปนตน 
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  6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิประสงคจะเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมี
สิทธิประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมี
สิทธิประสงคจะเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 
 7.   การทําสัญญา 
                     ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จะตองทําสัญญากับองคการภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ 5 ของ
ราคาทั้งหมดที่ประมูลได  ใหองคการยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ตามขอ 5 
หลักประกันสัญญาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว   
 8. อัตราคาปรับ  
     การปรบัตามสญัญาเชา  เปนไปตามรายละเอียดในรางสัญญาแนบทายเอกสารการประกวดราคา 
        9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส ซึง่ไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทํา
สัญญาเชาตามแบบระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของทีเ่ชาภายใน
ระยะเวลา............ป...................เดือน นับถัดจากวันที่ผูเชารบัมอบ โดยผูใหเชาตองรบีจัดการซอมแซมแกไขให
ไดดีดังเดิมภายใน...........วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 10. การชาํระเงิน 
        องคการจะชําระเงินคาเชารถจักรยานยนตพรอมอุปกรณใหแกผูใหเชาตามสญัญาเปนราย
เดือนๆละงวด เปนระยะเวลา 36 งวด  
    ในระหวางที่องคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบ
หลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มข้ึน ในกรณีที่ตองดําเนินการ
ใหมนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดดวย   
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 11.1  เงื่อนไขตาง ๆ ขางตนทีก่าํหนดใหสงมาพรอมกบัการย่ืนเอกสารของการประมลูใน 
ครัง้น้ีใหถือเปน เงือ่นไขสําคัญ  องคการสงวนสทิธจะไมพจิารณาผูเสนอราคาทีส่งเอกสารดังกลาวมาไมครบ 
           11.2  เมื่อองคการ ไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงเชา
สิ่งของตามการประกวดราคาดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส แลว ถาผูใหเชาจะตองสัง่หรือนําสิ่งของเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบรกิารรับขนได
ตามที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมสีิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูใหเชาจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพณิชยนาวี ดังน้ี 
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   (1) แจงการสัง่หรือนําสิง่ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 
วัน นับต้ังแตวันที่ผูใหเชาสั่ง หรือซือ้ของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรอือื่นได 
   (2) จัดการใหสิง่ของดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรอืที่มสีิทธิเชนเดียวกับ 
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรือ
อื่นที่มิใชเรอืไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรอือื่น หรือเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุของลงเรอือื่น 
   (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรอื (2) ผูใหเชาจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสรมิการพาณิชยนาวี 
       11.3  ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ตอองคการ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลอืกใหเปนผูมีสทิธิเสนอราคา
แลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ  4.7 (3) (4) (5) (6) และ 
(7) มฉิะน้ันองคการจะรบิหลักประกนัซองจาํนวนรอยละ 2.5 ของวงเงนิที่จดัหาทนัที และอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม        
      11.4  ผูประสงคจะเสนอราคาซึง่องคการไดคัดเลอืกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่องคการกาํหนดดังระบไุวในขอ 7 องคการจะรบิหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
คํ้าประกันซองทันท ีและอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถาม)ี รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผู
ทิ้งงานตามระเบยีบขององคการ       
    กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาวผูชนะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทกุครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น      
       11.5 องคการสงวนสทิธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรอืขอกําหนดในแบบสญัญาใหเปนไป
ตามความเห็นของ สํานักอัยการสงูสดุ (ถาม)ี  
 
 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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