(ราง)
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการเชารถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณ
-------------------------------1. ความเปนมา
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีคาํ สั่งองคการที่ 613/2557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 แตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดรางของเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาโครงการเชารถใชงานสํานักงาน จํานวน
37 คัน โดยแบงเปน
1.1 รถประจําตําแหนงรองผูอ ํานวยการ

จํานวน 2 คัน

1.2 รถยนตนั่งสวนกลาง

จํานวน 4 คัน

1.3 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ

จํานวน 27 คัน

1.4 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง

จํานวน 4 คัน

2. วัตถุประสงค
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาเชารถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณ
จํานวน 37 คัน เพือ่ ใชงานในองคการ โดยรถดังกลาวจะตองเปนรถที่ไมเคยผานการใชงานมากอนและจะตองมี
คุณสมบัติตามที่องคการกําหนด ประกอบดวย
2.1 รถยนตนั่ง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี (สีขาว) จํานวน 2 คัน
2.2 รถยนตนั่งสวนกลาง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี (สีขาว) จํานวน 4 คัน
2.3 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน รถกระบะขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ 4 ประตู (แบบดับเบิ้ลแคบ) ขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จํานวน 27 คัน
2.4 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จํานวน 4 คัน
3. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมอี าชีพใหบริการงานที่ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูทถี่ กู ระบุชอื่ ไวในบัญชีรายชือ่ ผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชือ่ แลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอืน่ เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
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3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ หรือ
ตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาล
ไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี าํ สั่งใหสละสิทธิแ์ ละความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาทีเ่ ปนบุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไม
แสดงบัญชีรายรับ-รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.6 ผูประสงคจะเสนอราคาทีเ่ ปนบุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งได
ดําเนินการจัดซือ้ จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซดศนู ยขอ มูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.7 ผูประสงคจะเสนอราคาทีเ่ ปนคูสญ
ั ญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมลู คาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกใหเปนผูช นะการประกวดราคา ซึ่งมีมลู คาตั้งแต
500,000 บาท (หาแสนบาท) ขึ้นไปกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ใหรับจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมลู คาไมเกินสามหมื่นบาทสามารถรับจายเปนเงินสดได และใหจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่น
ตอกรมสรรพากรตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรือ่ งหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูส ัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม
2554 และหลักเกณฑและวิธกี ารจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บคุ คลหรือนิติบคุ คลเปนคูสญ
ั ญา
กับหนวยงานรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซ อื้ เอกสารประกวดราคาซือ้ /จางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
3.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผ ลิต หรือผูแ ทนจําหนายโดยตรงของผูผ ลิต หรือ ผูมอี าชีพใหเชา
รถที่จดทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย เกี่ยวกับการใหเชารถยนตมาแลวไมนอ ยกวา 3 ป นับถึงวัน
ยื่นซองเสนอราคา
3.10 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ทีอ่ อกใหกอนหนาวันยื่นเอกสารไมเกิน 6 เดือน
/3.11...
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3.11 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการจัดหารถตามจํานวนที่ระบุตามประกาศ และมี
หนังสือยินยอมอนุญาตใหรถยนตที่เชาสามารถเขารับการซอมบํารุงในศูนยบริการจากผูผ ลิตรถยนตยี่หอทีเ่ สนอ
สงมอบใหแกองคการ
3.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสง Specification ของรถที่นําเสนอ และแจงรายละเอียดใหชัดเจน
เปนภาษาไทย ระบุยี่หอ รุน ของรถพรอมทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทเี่ สนอตามขอกําหนดขององคการ
ตัวอยาง ตารางเปรียบเทียบ
ลําดับ

รายละเอียดที่ ขสมก. กําหนด

รายละเอียดที่ผูเสนอราคาเสนอ

ยี่หอ / รุน

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชือ่ ผูติดตอ..........................(บริษัท)...........................โทรศัพท...................(บริษัท)....................
4. คํานิยาม
“คาเชา” หมายความรวมถึง คาเชาใชและคาบํารุงรักษารถ
“คาบํารุงรักษา” หมายความรวมถึง คาใชจายทั้งสิน้ ในการบํารุงรักษาและซอมแซม
“การบํารุงรักษา” หมายความรวมถึง การซอมแซมและเปลีย่ นแปลงสวนประกอบทีเ่ กี่ยวกับรถให
สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูเ ชา
“การซอมแซม” หมายความรวมถึง การทําใหรถกลับสูส ภาพที่สามารถใชงานไดตามปกติ โดยขึน้ อยูกับ
การพิจารณาของเจาหนาที่ผูมคี วามรูเกี่ยวกับอุปกรณเชาของผูเ ชา
“การเชา” หมายความรวมถึง การทีผ่ ูเชาสามารถใชรถโดยไมจํากัดชั่วโมงและกิโลเมตรการใชงานในแต
ละเดือน
“คณะกรรมการผูเ ชา” หมายความรวมถึง ผูเชา หรือ คณะบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูเ ชา
“คณะกรรมการผูเ สนอราคา” หมายความรวมถึง ผูเ สนอราคาหรือคณะบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผู
เสนอราคา
“การประกันภัยประเภทชั้น 1” หมายความรวมถึง การประกันภัยตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 ดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนที่ผเู ชา
ใหความเห็นชอบ และตองมอบสําเนากรมธรรมประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกลาวใหแกผเู ชาในวันทํา
สัญญาเชาและทุกครั้งที่มีการตอทะเบียนภาษีประจําปของรถยนตที่เชา โดยการประกันภัยตองรวมถึงการคุมครอง
ตอไปนี้
/4.1 คุมครอง...
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4.1 คุมครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน 1,000,000.- บาท/คน (หนึ่งลาน
บาท) และไมเกิน 10,000,000.- บาท/ครั้ง (สิบลานบาท)
4.2 คุมครองทรัพยสินของบุคคลภายนอกในวงเงิน 5,000,000.- บาท/ครั้ง (หาลานบาท)
4.3 คุมครองคารักษาพยาบาลและการเสียชีวิตสําหรับผูข บั ขีแ่ ละผูโดยสารรถยนตคนั ทีเ่ อาประกันภัย
ในวงเงินไมต่ํากวา 200,000.- บาท/คน (สองแสนบาท)
5. การเสนอราคา
5.1 ผูมสี ิทธิเสนอราคาจะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาเชา ดวยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid)
แตละครั้งในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส หากคํานวณแลว
มีเศษของหลักหนวยนับใด ๆใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตอ งมีเศษของแตละหนวยนับ และการเสนอ
เสนอราคาในครั้งถัด ๆไป ตองเสนอราคาลดไมนอ ยกวารอยละ 0.2 จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว ดังนี้
5.1.1 ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเชารถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 38,869,200.- บาท จะตองเสนอราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 70,000.-บาท
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา
5.1.2 การเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 70,000.- บาท จาก
ราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
5.2 อัตราคาเชาที่เสนอจะตองรวมคาประกันภัยและคาซอมแซม ภาษีมูลคาเพิ่ม และคาใชจายตาง ๆ
เรียบรอยแลว
6. กําหนดเวลาเชา
กําหนดระยะเวลาเชา 5 ป นับแตวันที่คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับรถพรอมอุปกรณเรียบรอยแลว
7. คาเชาและการชําระเงิน
ผูเ ชาตกลงชําระคาเชารถพรอมอุปกรณใหแกผูใหเชาตามสัญญาเปนรายเดือน นับตั้งแตคณะกรรมการผูเชา
สรุปรายงานเสนอภายใน10วันทําการหลังรับใบแจงหนี้แตละคันที่ระบุในเอกสารใบเสนอราคา
การเชารถและอุปกรณนเี้ ปนการเชาแบบไมจํากัดชั่วโมงและกิโลเมตร การใชงานในแตละเดือนผูเ ชาจะ
แบงชําระคาเชารถทั้งหมด จํานวน 60 งวด (5 ป) โดยชําระเปนรายเดือน
8. การสงมอบ
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกแลว จะตองสงมอบรถพรอมอุปกรณ จํานวน 37 คัน
ไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจะตองจดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบก และชําระภาษี
/ประจําป
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ประจําป พรอมทั้งทําประกันภัยประเภทชั้น 1 ดวยคาใชจายของผูใหเชา ใหแลวเสร็จกอนวันสงมอบรถยนตทเี่ ชาให
กับผูเชา ณ ที่ทําการสํานักงานของผูเชาตามที่กําหนดไวในสัญญา
9. ขอกําหนดทั่วไป
9.1 ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวา จะใหผูเชารวมทั้งบุคลากรของผูเ ชาใชประโยชนในรถที่เชาได
ตามวัตถุประสงคของสัญญานี้ทุกประการ
9.2 ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวา ผูประสงคจะเสนอราคาเปนเจาของผูมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือผูมี
สิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในรถที่ใหเชา และมีสิทธินํารถดังกลาวทุกรายการออกใหเชาแกผูเชาไดไมใชการใหเชาชวง
9.3 ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวา ผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูมสี ิทธิในรถ ซึ่งเปนทรัพยทเี่ ชา
โดยชอบดวยกฎหมาย หากมีความเสียหายหรือละเมิดทรัพยสินทางปญญาตอบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการใช
สิทธิตามสัญญานี้ ผูประสงคจะเสนอราคาจะรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
9.4 ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวา หากผูเ ชาถูกรอนสิทธิหรือมีบุคคลใดอางสิทธิความเปนเจาของ
รถทีเ่ ชา ผูเชาจะตองแจงใหผูประสงคจะเสนอราคาทราบเปนหนังสือทันที ในการนีผ้ ูประสงคจะเสนอราคาจะเขาไป
ปกปองคุมครองสิทธิในรถทีเ่ ชาดวยคาใชจายของผูประสงคจะเสนอราคาเอง โดยผูเ ชาจะใหความรวมมือกับผูใหเชา
เกีย่ วกับการดังกลาวนี้ดวย
9.5 ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวารถที่ใหเชามีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนของใหม
ที่ไมเคยใชงานมากอน เวนแตการเดินเครื่องเพือ่ ทดลองการใชงานเทานัน้ และมีการรับประกันคุณภาพโดยเจาของ
ผลิตภัณฑตามที่ไดกําหนดไวในคูมือการใชงานของทรัพยสินที่ใหเชาแตละรายการ
9.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองจัดทําประกันภัยประเภทชั้น 1 สําหรับรถที่ใหองคการเชาทุกคัน
10. รายละเอียดการใหบริการ
10.1 รายละเอียดของรถทีเ่ สนอ
10.1.1

รถยนตนั่ง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี (สีขาว) จํานวน 2 คัน

ตองเปนยี่หอ รุน เดียวกัน
10.1.2

รถยนตนั่งสวนกลาง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี (สีขาว)

จํานวน 4 คัน ตองเปนยี่หอ รุน เดียวกัน
10.1.3

รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน รถกระบะขับเคลือ่ น 2 ลอ แบบ 4 ประตู (แบบดับเบิล้ แคบ)

ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จํานวน 27 คัน ตองเปนยี่หอ รุน เดียวกัน
10.1.4

รถโดยสาร 12 ทีน่ ั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จํานวน

4 คัน ตองเปนยี่หอ รุน เดียวกัน
10.2 การชําระคาบริการจะชําระเปนรายเดือน โดยผูใหเชาตองปฏิบัติครบถวนถูกตองตามเงื่อนไข
10.3 ผลิตภัณฑและสวนประกอบจะตองถูกตอง และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
/10.4…
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10.4 สภาพของรถยนตตอ งอยูในสภาพที่ใชงานไดปลอดภัยตามหลักวิศวกรยานยนต
10.5 ผูใหเชาจะตองนํารถยนตไปจดทะเบียนใหครบถวนกอนวันสงมอบและสามารถใชงานไดถกู ตอง
ตามกฎหมาย โดยผูเชาไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
10.6 ผูใหเชาตองจัดใหมีการทําประกันภัยคันที่ใหเชาประเภทชัน้ 1
10.7 เปนรถยนตที่มีระบบพวงมาลัยควบคุมดานขวา
10.8 หากรถยนตคนั ที่ใหเชาไมสามารถใชงานไดตามปกติในวันใดก็ตาม หรือในกรณีทผี่ ูใหเชานํา
รถยนตที่ใหเชาไปบํารุงรักษา ผูใหเชาจะตองแจงใหผเู ชาทราบลวงหนากอนเพือ่ ดําเนินการดังนี้
10.8.1 กรณีเกิดอุบัตเิ หตุ หรือรถหาย หรืออืน่ ใด ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผูใหเชา
จะตองนํารถยนตมาทดแทนภายใน 12 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ไดรับแจง
10.8.2 กรณีเกิดอุบัตเิ หตุ หรือรถหาย หรืออืน่ ใด ในสวนภูมภิ าค ผูใหเชาจะตองนํารถยนตมา
ทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ไดรับแจง
10.8.3 กรณีนํารถยนตเขาทําการตรวจเช็คตามกําหนดระยะเวลาทีบ่ ริษัทกําหนดไว
- การจัดหารถยนตทดแทน ผูใหเชาจะตองจัดหารถคันใหมซงึ่ มีสภาพและขนาดเทียบเทา
หรือดีกวามาทดแทน เพื่อใชงานทันทีจนกวารถยนตคนั ดังกลาวจะพรอมใชงาน และผูใหเชาตองนํารถยนตคนั ที่นํามา
ทดแทนใหผเู ชาถึงสถานที่ใชงาน และผูใหเชาตองรับภาระคาใชจายตาง ๆ ดวยทุนทรัพยของผูใหเชาเอง หากผูให
เชาละเลยไมจัดรถยนตคันใหมใหผเู ชาแทนคันทีช่ ํารุด ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับใหผูเชาเปนรายวันในอัตรารอยละ
0.2 ของราคาเชารถยนตเฉลี่ยตอวันตอคัน แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) และผูเชาตองหักคาเชา
เปนรายวันในกรณีไมมรี ถยนตทดแทน กรณีผเู ชามีความจําเปนเรงดวน ผูเ ชามีสิทธิ์ที่จะเชารถยนตจากผูอ ื่นมาทดแทน
ในวันนั้นได โดยผูใหเชาจะตองรับภาระคาเชาแทนผูเชาดวย
10.9 การนํารถยนตไปซอมหรือบํารุงรักษา ผูใหเชาตองตรวจสอบน้ํามันเชือ้ เพลิงในถังวามีระดับเทาใด
เมือ่ สงรถยนตกลับมาใหผูเชาน้ํามันเชือ้ เพลิงในถังจะตองอยูในระดับเดิม ถาต่ํากวาเดิมผูใหเชาจะตองเติมใหอยูใน
ระดับเดิมดวย
10.10 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนตทตี่ กลงเชา หรือรถยนตที่จะนํามาเปลี่ยนในกรณี ขอ 10.8 ให
อยูในดุลยพินิจของผูเ ชา
10.11 คาใชจายในการดูแลและซอมบํารุงรักษาตาง ๆ รวมทั้งคาตอทะเบียนรถยนต คาทําประกันภัย
รถยนต และคาเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น ใหอยูในความรับผิดชอบของผูใหเชาตลอดอายุสัญญาเชา
/10.12…
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10.12 รถยนตที่ใหเชาจะตองมียางอะไหล และเครือ่ งมือประจํารถยนตที่จําเปน ยางรถยนตจะตองเปนยาง
เรเดียลที่ไดมาตรฐาน และเมือ่ ผานการใชงานจํานวน 40,000 กม. แลว ผูใหเชาจะตองดําเนินการจัดเปลี่ยนยางรถใหอยู
ในสภาพใหมเชนเดิม และหามใชยางหลอดอกอยางเด็ดขาด
- ในกรณีทยี่ างรถยนตทเี่ ชาเกิดการชํารุดไมวากรณีใดๆผูใหเชาตองรับผิดชอบคาซอมทุกกรณี
10.13 ตองมีเครือ่ งมือประจํารถตามมาตรฐานของผูผลิตอยางครบถวน
10.14 ภายในรถแตละคันตองมีเครื่องดับเพลิงผลเคมีแหงที่สามารถดับเพลิงทีเ่ กิดจากน้ํามันและกาซ
สําหรับใชกับรถยนต 1 ชุด เพือ่ สะดวกแกการใชกรณีฉกุ เฉิน ลักษณะและสวนประกอบตามมาตรฐานผูผ ลิต
10.15 ติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตรถยนตใชสารทําความเย็นชนิด R134A
พรอมติดฟลมกรองแสง
10.16 ในการสงมอบรถครั้งแรก ผูเ สนอราคาตองเติมน้ํามันเชือ้ เพลิง ไมนอ ยกวา ¾ ถัง และตอง
เติมกาซ NGV ไมนอยกวา ¾ ถัง สถานที่สงมอบรถจะแจงใหทราบภายหลัง
11. การสิ้นสุดสัญญาและสงมอบทรัพยสินที่เชาคืน
หากสัญญานีส้ ิ้นสุดลงไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ผูเ ชาจะสงมอบรถคืนตามสภาพการใชงาน ณ ขณะนั้น
12. คุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบ 1,2,3 และ 4)
13. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ ประจําป 2558 จํานวน 22,132,000.00 บาท (ยี่สิบสองลานหนึ่งแสนสามหมืน่
สองพันบาทถวน)
ราคากลางโครงการเชารถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณจํานวน 37 คัน จํานวนเงิน 7,773,840 บาท/ป
(เจ็ดลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดรอยสีส่ ิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดอายุสัญญา 5 ป จํานวนเงิน
38,869,200.- บาท (สามสิบแปดลานแปดแสนหกหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน) ในการเสนอราคา ผูเ สนอราคาตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 70,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอ ยกวา 70,000.- บาท
จากราคาครั้งสุดทายทีเ่ สนอลดแลว ประกอบดวย
13.1 รถยนตนั่ง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี (สีขาว) จํานวน 2 คัน
คาเชาคันละ 26,100 บาท/เดือน คาเชา 1 ป เปนเงิน 626,400 บาท
ตลอดอายุสัญญา 5 ป เปนเงิน 3,132,000 บาท
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13.2 รถยนตนั่งสวนกลาง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี (สีขาว) จํานวน 4 คัน
คาเชาคันละ 18,450 บาท/เดือน คาเชา 1 ป เปนเงิน 885,600 บาท
ตลอดอายุสัญญา 4,428,000 บาท
13.3 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน รถกระบะขับเคลือ่ น 2 ลอ แบบ 4 ประตู (แบบดับเบิ้ลแคบ)
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จํานวน 27 คัน
คาเชาคันละ 15,660 บาท/เดือน คาเชา 1 ป เปนเงิน 5,073,840 บาท
ตลอดอายุสัญญา 25,369,200 บาท
13.4 รถโดยสาร 12 ทีน่ ั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จํานวน 4 คัน
คาเชาคันละ 24,750 บาท/เดือน คาเชา 1 ป เปนเงิน 1,188,000 บาท
ตลอดอายุสัญญา 5,940,000 บาท
14. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชือ่ ผูติดตอ

: นางธัญญนรี ภูทอง

อีเมล แอดเดรส

: mayuree@bmta.co.th

โทรศัพท,โทรสาร : 0-2246-0339 ตอ 1224 โทรสาร 0-2246-5374
ที่อยูเ จาของงาน/โครงการ : กลุมงานบริการ สํานักบริการและจัดซื้อ
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเชารถใชงานดังกลาว โปรดให
ความเห็นเปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซดมายังหนวยงาน โดยเปดเผยตัวตามรายละเอียดทีอ่ ยูข า งตน
(ลงชือ่ ) นายยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
(ลงชือ่ )

(ลงชือ่ )

(ลงชือ่ )

ประยูร ชวยแกว
(นายประยูร ชวยแกว)

กรรมการ
ผอก.ขดร.1

รุงโรจน วงศบุญอุปถัมภ กรรมการ
(นายรุงโรจน วงศบุญอุปถัมภ) ห.กซบ.
มยุรี คงคา
(นางสาวมยุรี คงคา)

ประธานกรรมการ
ช.ผอก.ฝบร.

(ลงชือ่ )

ศิริพร บุญเปยม
กรรมการ
(นางสาวศิริพร บุญเปยม ) ผอ.สบจ.

(ลงชื่อ)

สมศักดิ์ นาคะปกษิราช กรรมการ
(นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช) นิตกิ ร 4

กรรมการ
(ลงชือ่ )
เจาหนาที่พสั ดุ 4

ธัญญนรี ภูทอง
(นางธัญญนรี ภูทอง)
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กรรมการและเลขาฯ

ห.กบก.

(ราง)
เอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ........... /2557
การเชารถใชงานสํานักงาน พรอมอุปกรณ
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่ ......................................
----------------------------------------องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนีเ้ รียกวา “องคการ” มีความประสงคจะประกวดราคาเชา
รถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณ จํานวน 37 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
1. รถยนตนั่ง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี (สีขาว) จํานวน 2 คัน
2. รถยนตนั่งสวนกลาง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี (สีขาว) จํานวน 4 คัน
3. รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน รถกระบะขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ 4 ประตู (แบบดับเบิ้ลแคบ)
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จํานวน 27 คัน
4. รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จํานวน 4 คัน
ซึ่งพัสดุที่จะเชานีต้ องเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะ
ใชงานไดทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอ แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบ 1,2,3 และ 4) , ราคากลาง
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงือ่ นไขการซือ้ และการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาเชา
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสี ิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2

/2. คุณสมบัติ.........
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2. คุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมอี าชีพใหบริการงานที่ประกวดราคาเชาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูทถี่ กู ระบุชอื่ ไวในบัญชีรายชือ่ ผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชือ่ แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่นหรือตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี าํ สั่งใหสละสิทธิแ์ ละความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาทีเ่ ปนบุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะ
เปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาทีเ่ ปนบุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ซึ่งไดดําเนินการจัดซือ้ จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ทีเ่ ว็บไซดศูนยขอ มูลจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
2.7 ผูประสงคจะเสนอราคาทีเ่ ปนคูสญ
ั ญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ รับ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลู คาไมเกินสามหมื่นบาท คูส ัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกใหเปนผูช นะการประกวดราคา ซึ่งมีมลู คาตั้งแต
500,000 บาท (หาแสนบาท) ขึ้นไปกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ใหรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมลู คาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถรับจายเปนเงินสดได และใหจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และยื่นตอกรมสรรพากรตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรือ่ งหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูส ัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11
สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงของผูผลิต หรือผูมีอาชีพ
ใหเชารถที่จดทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย เกี่ยวกับการใหเชารถยนตมาแลวไมนอยกวา 3 ป นับ
ถึงวันยื่นซองเสนอราคา
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2.10 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวันยื่นเอกสารไมเกิน 6 เดือน
2.11 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการจัดหารถตามจํานวนที่ระบุตามประกาศ และ
มีหนังสือยินยอมอนุญาตใหรถยนตที่เชาสามารถเขารับการซอมบํารุงในศูนยบริการจากผูผลิตรถยนตยี่หอที่เ สนอ สง
มอบใหแกองคการ
2.12 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งส ง Specification ของรถที่ นํ า เสนอ และแจ ง รายละเอี ย ด
ใหชัดเจนเปนภาษาไทย ระบุยี่หอ รุนของรถ พรอมทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เสนอตามขอกําหนดขององคการ
ตัวอยาง ตารางเปรียบเทียบ
ลําดับ

รายละเอียดที่ ขสมก. กําหนด

รายละเอียดที่ผเู สนอราคาเสนอ

ยี่หอ / รุน

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชือ่ ผูติดตอ..........................(บริษัท).................................โทรศัพท...........................(บริษทั ).........................
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชือ่ หุนสวนผูจัดการ ผูมอี ํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผถู อื หุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบคุ คลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงทีแ่ สดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีทผี่ ูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสญ
ั ชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)

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

3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี) จํานวน 3 ชุด
(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีทผี่ ูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอืน่ ทําการแทน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผูรับมอบอํานาจ
(4) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) เอกสารตามขอ 2.9 - 2.12
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดทีไ่ ดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชา ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงือ่ นไขการซือ้ และการจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงือ่ นไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชือ่ ของผูประสงคจะเสนอราคาใหชดั เจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว
และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองกําหนดเวลาสงมอบรถ พรอมอุปกรณ จํานวน 37 คัน ไมเกิน
30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยจะตองจดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบก และชําระภาษีประจําปพรอมทัง้
ทําประกันภัยประเภทชัน้ 1 ดวยคาใชจายของผูใหเชา ใหแลวเสร็จกอนวันสงมอบรถยนตที่เชาใหกับผูเ ชา ณ ที่ทําการ
สํานักงานของผูเ ชา ตามทีก่ ําหนดไวในสัญญา
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของรถใชงานสํานักงาน พรอมอุปกรณ (ตามเอกสารแนบ 1-4) ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2
เพือ่ ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนีอ้ งคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา จะตองเปนแค็ตตาล็อก ฉบับจริง (หามถายเอกสาร)
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจ
ดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทัง้ หมดเสียกอนทีจ่ ะตกลงยืน่
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
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4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจาหนา
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว ที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตาม
ประกาศประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ............ /2557” ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตาม
โครงการ ในวันที่ …………………..……..…ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ เอกสารประกวด
ราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติข องผูประสงคจะเสนอราคา แตละ
รายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผูม ผี ลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวด
ราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูป ระสงคจะเสนอราคา
แตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงค
จะเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่.....................................
หากปรากฏต อคณะกรรมการประกวดราคา ก อนหรื อในขณะที่ มีก ารเสนอราคาดวยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเ สนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา หรือ ผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการ จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือ ผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงค จะเสนอราคาที่ไม ผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเป นผูประสงคจะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือ เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาที่
ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏต อ คณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาเช า ด วยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็ก ทรอนิก ส ประสบขอ ขัดของจนไมอาจดําเนิน การตอ ไปให แลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอืน่
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวน การเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวน แต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแ ลวเสร็จไดโดยงาย หรือ ขอขัดขอ งไมอ าจแกไขได
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพือ่ เริม่ ตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
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คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆระหวางการประกวดราคา ฯ
เพือ่ ใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้ จะตองเริ่มตน
ที่ 38,869,200.- บาท (สามสิบแปดลานแปดแสนหกหมืน่ เกาพันสองรอยบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถามี)รวมคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคา หรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแ ทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแ ทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และ จะตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 70,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
การเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 70,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายทีเ่ สนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือ่ การประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาทีย่ ืนยันจะตองตรงกับราคาทีเ่ สนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูช นะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในวันที่
........................................ตั้งแตเวลา............................น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และ
สถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคา สามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธกี ารเสนอราคาของผูให
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา ตองทําการ
ทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา ทีเ่ ว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวนั ที่
1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
1,944,000.-บาท (หนึ่งลานเกาแสนสี่หมื่นสีพ่ ันบาทถวน)โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต
วันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
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5.1 เงินสด
5.2 เช็คทีธ่ นาคารสั่งจายใหแกองคการโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือ
กอนหนานัน้ ไมเกิน 3 วันทําการ ของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ที่มอี ายุการค้ําประกันไมนอ ยกวา 180 วัน ตามแบบ
หนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียน
ชือ่ ใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลม ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้องคการจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ไดพจิ ารณาในเบือ้ งตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมสี ิทธิเสนอราคารายทีค่ ดั เลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมือ่ ผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกันซอง
ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการจะพิจารณาตัดสินดวยราคา
รวมต่ําสุด
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคณ
ุ สมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยืน่ หลักฐานการเสนอ
ราคาไมถกู ตองหรือไมครบถวน ตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถกู ตอง
ตามขอ 4 แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงือ่ นไขของเอกสารประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ องคการเทานั้น
6.3 องคการ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมกี ารผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเชาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ ําหนดในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสทเี่ ปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะ
กรรมการประกวดราคา หรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชีแ้ จงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริง
อื่นใดทีเ่ กีย่ วของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาว
ไมมีความเหมาะสม หรือไมถกู ตอง
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6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกเชาในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดเชาเลยก็ไดสดุ แตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถอื วาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
และลงโทษผูมสี ิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตามหากมีเหตุ
ที่เชือ่ ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอืน่ มาเสนอราคาแทนเปนตน
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมสี ิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมสี ิทธิเสนอราคารายอืน่
หรือเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูม ีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชือ่ ผูมสี ิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณา
ลงโทษผูมสี ิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาเชา
7.1 ในกรณีทผี่ ชู นะการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวนั ที่ทําขอตกลงซือ้ องคการอาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีทผี่ ชู นะการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน 5 วันทําการ ของทางราชการ หรือองคการเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1
ผูช นะการประกวดราคาเชาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาเชาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของ
ที่ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไดใหองคการยึดถือไวใน ขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คทีธ่ นาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน
3 วันทําการ ของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5
(4 )หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรบั อนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียน
ชือ่ ใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมดี อกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คสู ัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแลว
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8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาเชา จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาคาเชารถเฉลีย่ ตอวันตอคันที่ยัง
ไมไดสงมอบ แตตอ งไมต่ํากวาวันละ 1,000.-บาท นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสงมอบจนกวาจะสงมอบเสร็จสิ้น
9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เมือ่ องคการไดคดั เลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูใหเชา และไดตกลงเชารถตามประกาศ
ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูใหเชาจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเี รือไทยเดินอยูแ ละสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รฐั มนตรีวา
การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูใหเชา จะตองปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซอื้ ขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน
7 วัน นับตั้งแตวนั ที่ผขู ายสั่ง หรือซือ้ ขายของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รฐั มนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซอื้ ขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเปนของที่รฐั มนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูข ายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
9.2 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยนื่ เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ องคการ
แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได และเมือ่ ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ ราคาแลวตองเขารวม
เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนดในขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนัน้ องคการจะริบ
หลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)
รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
9.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคดั เลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการ กําหนด ดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูอ อกหนังสือค้ําประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
9.4 องคการสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงือ่ นไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
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เอกสารแนบ 1
คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต ประกอบดวย
รถยนตนั่ง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี (สีขาว) จํานวน 2 คัน
1. เครือ่ งยนต 4 สูบแถวเรียง 16 วาลว DOHC ระบายความรอยดวยน้ํา
2. ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 1,900 ซีซี และไมเกิน 2,000 ซีซี
3. จายน้ํามันเชือ้ เพลิงดวยหัวฉีดอีเล็คทรอนิกส
4. ใชเชือ้ เพลิง 2 ระบบ สามารถใชไดทั้งน้ํามันเบนซิน และกาซธรรมชาติ (CNG) กรณีใชกาซ
ธรรมชาติ ปริมาตรความจุของถังกาซธรรมชาติตองไมต่ํากวา 100 ลิตร (น้ํา) โดยอุปกรณทเี่ กี่ยวกับระบบกาซธรรมชาติ
(CNG) จะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
5. ชนิดเกียรอัตโนมัตขิ บั เคลื่อนลอหนา
6. ระบบรองรับ หนา แบบอิสระเปนคอยรสปริง และโชคอัพพรอมเหล็กกันโคลง
หลัง แบบอิสระเปนคอยรสปริง และโชคอัพพรอมเหล็กกันโคลง
7. ระบบเบรก เปน ดิสกเบรก หนา-หลัง (ABS+EBD)
8. พวงมาลัยเพาเวอร ผอนแรง
9. ลอรถเปนแบบอัลลอย
10. มีอุปกรณมาตรฐาน ประกอบดวย
10.1 เครือ่ งปรับอากาศ
10.2 ฟลมกรองแสง และกันความรอน 60% (กระจกบานหนาเต็มบาน)
10.3 วิทยุ – ซีดี – MP3 พรอมลําโพง
11. อุปกรณความปลอดภัย ประกอบดวย
11.1 ถุงลมนิรภัยคูหนา
11.2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก
11.3 ระบบกระจายแรงเบรก
11.4 ระบบเสริมแรงเบรก
11.5 ระบบไลฝามีกรองแสง และโครงสรางตัวถังมีระบบนิรภัย

…………………………………
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เอกสารแนบ 2
คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต ประกอบดวย
รถยนตนั่งสวนกลาง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี (สีขาว) จํานวน 4 คัน
1. เครือ่ งยนต 4 สูบแถวเรียง 16 วาลว DOHC ระบายความรอยดวยน้ํา
2. ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 1,500 ซีซี และไมเกิน 1,600 ซีซี
3. จายน้ํามันเชือ้ เพลิงดวยหัวฉีดอีเล็กทรอนิกส
4. ใชเชือ้ เพลิง 2 ระบบ สามารถใชไดทั้งน้ํามันเบนซิน และกาซธรรมชาติ (CNG) กรณีใชกาซ
ธรรมชาติ ปริมาตรความจุของถังกาซธรรมชาติตองไมต่ํากวา 100 ลิตร (น้ํา) โดยอุปกรณทเี่ กี่ยวกับระบบกาซธรรมชาติ
(CNG) จะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
5. ชนิดเกียรอัตโนมัตขิ บั เคลื่อนลอหนา
6. ระบบรองรับ หนา แบบอิสระเปนคอยรสปริง และโชคอัพพรอมเหล็กกันโคลง
หลัง แบบอิสระเปนคอยรสปริง และโชคอัพพรอมเหล็กกันโคลง
7. ระบบเบรก เปน ดิสกเบรก หนา-หลัง (ABS+EBD)
8. พวงมาลัยเพาเวอร ผอนแรง
9. ลอรถเปนแบบอัลลอย
10. มีอุปกรณมาตรฐาน ประกอบดวย
10.1 เครือ่ งปรับอากาศ
10.2 ฟลมกรองแสง และกันความรอน 60% (กระจากบานหนาเต็มบาน)
10.3 วิทยุ – ซีดี – MP3 พรอมลําโพง
11. อุปกรณความปลอดภัย ประกอบดวย
11.1 ถุงลมนิรภัยคูหนา
11.2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก
11.3 ระบบกระจายแรงเบรก
11.4 ระบบเสริมแรงเบรก
11.5 ระบบไลฝามีกรองแสง และโครงสรางตัวถังมีระบบนิรภัย

…………………………………
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เอกสารแนบ 3
คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต ประกอบดวย
รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน รถกระบะขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ 4 ประตู (แบบดับเบิ้ลแคบ) ขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไมตํา่ กวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จํานวน 27 คัน
1. เครือ่ งยนต 4 สูบแถวเรียง 16 วาลว DOHC หัวฉีดอีเล็กทรอนิกส EFI
2. ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี และไมเกิน 2,700 ซีซี
3. หองโดยสารดับเบิล้ แคบ 4 ประตู พรอมกระบะหลังสําเร็จรูป
4. ชนิดเกียรธรรมดา 5 สปค
5. ใชเชือ้ เพลิง 2 ระบบ สามารถใชไดทั้งน้ํามันเบนซิน และกาซธรรมชาติ (CNG) กรณีใชกาซ
ธรรมชาติ ปริมาตรความจุรวมกันของกาซธรรมชาติตอ งไมนอยกวา 140 ลิตร (น้ํา) โดยอุปกรณทเี่ กีย่ วกับระบบกาซ
ธรรมชาติ (CNG) จะตองเปนไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
6. ระบบรองรับ หนา แบบอิสระเปนคอยรสปริง และโชคอัพพรอมเหล็กกันโคลง
หลัง แบบแหนบซอนพรอมโชคอัพ
7. ระบบเบรก เปน ดิสกเบรก หนา-หลังดรัมเบรกพรอมวาลวปรับอัตโนมัตแิ รงดันน้ํามันเบรก
พรอมระบบ Super LSPV
8. พวงมาลัยเพาเวอร ผอนแรง
9. ลอรถเปนแบบอัลลอย
10. ยางอะไหลจัดเก็บภายในกระบะรถ
11. มีอุปกรณมาตรฐาน ประกอบดวย
11.1 เครือ่ งปรับอากาศ
11.2 ฟลมกรองแสง และกันความรอน 60% (กระจากบานหนาเต็มบาน)
11.3 วิทยุ – ซีดี – MP3 พรอมลําโพง
12. มีกระบะพรอมหลังคาสําเร็จรูปชนิดทําดวยไฟเบอรกลาสทรงสูง
13. มีชองลมพรอมกระจกบานเลื่อน
14. ฝาปดทายเปดแบบโชคอัพแกส
15. มีที่นั่งสองแถว พรอมยางปูพื้น
16. ติดตั้งกันชนทายชุบโครเมี่ยม

…………………………………
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เอกสารแนบ 4
คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต ประกอบดวย
รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จํานวน 4 คัน
1. เครือ่ งยนต 4 สูบแถวเรียง DOHC ระบายความรอนดวยน้ํา
2. ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี และไมเกิน 2,700 ซีซี
3. จายน้ํามันเชือ้ เพลิงดวยหัวฉีดอีเล็กทรอนิกส
4. ใชเชือ้ เพลิง 2 ระบบ สามารถใชไดทั้งน้ํามันเบนซิน และกาซธรรมชาติ (CNG) กรณีใชกาซ
ธรรมชาติ ปริมาตรความจุของถังกาซธรรมชาติตองไมต่ํากวา 200 ลิตร (น้ํา) โดยอุปกรณทเี่ กี่ยวกับระบบกาซธรรมชาติ
(CNG) จะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
5. ชนิดเกียรธรรมดา 5 สปด ขับเคลือ่ นลอหลัง
6. ระบบรองรับ หนา แบบอิสระใชทอรชนั บารพรอมโชคอัพและเหล็กกันโคลง
หลัง แบบแหนบซอนพรอมโชคอัพ
7. ระบบเบรก เปน ดิสกเบรก หนา-หลังดรัมเบรก พรอมระบบ Super LSPV
8. พวงมาลัยเพาเวอร ผอนแรง
9. ลอรถเปนกระทะเหล็กพรอมฝาครอบ
10. จํานวนที่นั่งหองโดยสารหลังไมต่ํากวา 9 ที่นั่ง
11. มานกันแดดชนิดรางคู รอบคัน ยกเวนกระจกบานหนา
12. มีอุปกรณมาตรฐาน ประกอบดวย
12.1.1 ระบบปรับอากาศ 2 ตอน
12.1.2 ฟลมกรองแสง และกันความรอน 60% (กระจกบานหนาเต็มบาน)
12.1.3 วิทยุ – ซีดี – MP3 พรอมลําโพง
13. อุปกรณความปลอดภัย ประกอบดวย
13.1 ระบบไลฝากระจกหลัง
13.2 คานกันกระแทกดานขางประตูหนา และโครงสรางตัวถังมีระบบนิรภัย
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชือ่ โครงการ การเชารถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณ
/หนวยงานเจาของโครงการ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําป 2558 จํานวน 22,132,000.00 บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที.่ ..................................
3.1 รถประจําตําแหนงรองผูอํานวยการ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไมเกิน 2,000 ซีซี จํานวน 2 คัน

คาเชาคันละ 26,100 บาท/เดือน คาเชา 1 ป เปนเงิน 626,400 บาท คาเชา 5 ป เปนเงิน 3,132,000 บาท
3.2 รถยนตนั่งสวนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไมเกิน 1,600 ซีซี จํานวน 4 คัน
คาเชาคันละ 18,450 บาท/เดือน คาเชา 1 ป เปนเงิน 885,600 บาท คาเชา 5 ป เปนเงิน 4,428,000 บาท
3.3 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู (แบบดับเบิ้ลแคบ) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
จํานวน 27 คัน คาเชาคันละ 15,660 บาท/เดือน คาเชา 1 ป เปนเงิน 5,073,840 บาท คาเชา 5 ป เปนเงิน 25,369,200 บาท
3.4 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 4 คัน
คาเชาคันละ 24,750 บาท/เดือน คาเชา 1 ป เปนเงิน 1,188,000 บาท คาเชา 5 ป เปนเงิน 5,940,000 บาท
รวมคาเชา 1 ป เปนเงิน 7,773,840 บาท ตลอดอายุสัญญา คาเชา 5 ป เปนเงิน 38,869,200 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิม่ )
(รายละเอียด รูปแบบ แนบทายเอกสารประกวดราคา)

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6 / ว.88 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เรือ่ ง หลักเกณฑการเชารถยนตมาใช
ในราชการ (อัตราคาเชารถยนตมาใชในราชการ)
4.2 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 124 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ขอปรับปรุงมติ
คณะรัฐมนตรี เรือ่ ง การเชารถยนตมาใชในราชการ
4.3 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว.64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เรือ่ ง อัตราคาเชารถยนตมาใชในราชการ
4.4 ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2557
5. รายชือ่ เจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายยุกต
จารุภูมิ
ผูชวยผูอ ํานวยการฝายบริหาร
5.2 นายประยูร
ชวยแกว
ผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 1
5.3 นางสาวศิริพร บุญเปยม
ผูอ ํานวยการสํานักบริการและจัดซือ้
5.4 นายรุงโรจน วงศบุญอุปถัมภ
หัวหนากองซอมบํารุง
5.5 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช
นิติกร 4 กลุมงานนิตกิ รรม
5.6 นางสาวมยุรี คงคา
เจาหนาที่พสั ดุ 4 กลุมงานจัดซื้อ
5.7 นางธัญญนรี ภูทอง
หัวหนากลุมงานบริการ
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