
(ราง)  
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) 
โครงการเชารถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณ 

-------------------------------- 
 

1. ความเปนมา 
  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีคาํสั่งองคการท่ี  613/2557  ลงวันท่ี  24 กรกฎาคม  2557  แตงต้ัง 
คณะกรรมการกําหนดรางของเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาโครงการเชารถใชงานสํานักงาน จํานวน  
37 คัน  โดยแบงเปน 
   1.1 รถประจําตําแหนงรองผูอํานวยการ  จํานวน    2    คัน 
   1.2 รถยนตนั่งสวนกลาง    จํานวน    4    คัน 
   1.3  รถบรรทุก ขนาด  1 ตัน แบบดับเบ้ิลแคบ  จํานวน    27  คัน 
   1.4 รถโดยสาร 12 ท่ีนั่ง    จํานวน    4    คัน 
2. วัตถุประสงค 
   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาเชารถใชงานสํานกังานพรอมอุปกรณ 
จํานวน  37 คัน  เพ่ือใชงานในองคการ โดยรถดังกลาวจะตองเปนรถที่ไมเคยผานการใชงานมากอนและจะตองมี 
คุณสมบัติตามท่ีองคการกําหนด ประกอบดวย 
   2.1 รถยนตนั่ง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซ ี (สีขาว) จํานวน  2 คัน 
   2.2 รถยนตนั่งสวนกลาง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสบูไมเกิน 1,600 ซซีี  (สีขาว) จํานวน  4 คนั 
   2.3 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน  รถกระบะขบัเคล่ือน 2 ลอ แบบ 4 ประตู (แบบดบัเบิ้ลแคบ) ขนาด 
ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซซีี (สีขาว) จาํนวน 27 คัน 
   2.4 รถโดยสาร 12 ท่ีนั่ง  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซ ี (สีขาว)  จํานวน   4 คัน 
3. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา 
   3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพใหบรกิารงานท่ีประกวดราคาเชา ดวยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนกิส 
  3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถกูระบุชือ่ไวในบัญชีรายชือ่ผูท้ิงงานของทางราชการและ 
ไดแจงเวียนชือ่แลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอืน่เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
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   3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่หรือ 
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนกิส หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
   3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกันซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึน้ศาล 
ไทย เวนแตรฐับาลของผูเสนอราคาไดมีคาํสั่งใหสละสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานั้น 
   3.5  ผูประสงคจะเสนอราคาทีเ่ปนบุคคลหรือนิติบคุคลท่ีจะเขาเปนคูสญัญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไม 
แสดงบัญชีรายรับ-รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
   3.6  ผูประสงคจะเสนอราคาทีเ่ปนบุคคลหรือนิติบคุคลท่ีจะเขาเปนคูสญัญากับหนวยงานของรฐั ซึ่งได 
ดําเนนิการจัดซือ้จัดจางดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส (e – Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ 
อเิล็กทรอนกิสของกรมบัญชกีลางท่ีเว็บไซดศนูยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
   3.7  ผูประสงคจะเสนอราคาทีเ่ปนคูสญัญาตองรบัจายเงนิผานบัญชธีนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละ 
คร้ังซึ่งมีมลูคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดก็ได 
      ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคดัเลอืกใหเปนผูชนะการประกวดราคา ซึ่งมีมูลคาต้ังแต  
500,000 บาท (หาแสนบาท) ขึ้นไปกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ใหรับจายเงินผานบัญชธีนาคารเวนแตการจายเงนิ 
แตละคร้ังซึ่งมีมลูคาไมเกินสามหม่ืนบาทสามารถรับจายเปนเงินสดได  และใหจัดทําบัญชแีสดงรายรับรายจายและยื่น 
ตอกรมสรรพากรตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรือ่งหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย 
ของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 
 2554 และหลกัเกณฑและวิธกีารจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสญัญา 
กับหนวยงานรฐั (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 8 ประกาศ ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2554 
   3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายชื่อเปนผูซือ้เอกสารประกวดราคาซือ้/จางดวยวิธีการทาง 
อเิล็กทรอนกิส 
   3.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรงของผูผลิต หรือ ผูมอีาชีพใหเชา 
รถที่จดทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณชิย เกี่ยวกับการใหเชารถยนตมาแลวไมนอยกวา 3 ป นับถึงวัน 
ยื่นซองเสนอราคา 
   3.10 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสอืรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบรษิัทของสาํนกังานทะเบียน 
หุนสวนบริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณชิย ท่ีออกใหกอนหนาวันยื่นเอกสารไมเกิน  6 เดือน  
     

/3.11... 
 
 

  

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

http://www.pdffactory.com


 
   3.11 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสอืรับรองการจัดหารถตามจํานวนท่ีระบุตามประกาศ และมี 
หนังสอืยินยอมอนุญาตใหรถยนตท่ีเชาสามารถเขารับการซอมบํารุงในศูนยบรกิารจากผูผลิตรถยนตย่ีหอท่ีเสนอ 
สงมอบใหแกองคการ 
   3.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสง Specification ของรถที่นําเสนอ และแจงรายละเอียดใหชัดเจน 
เปนภาษาไทย  ระบุย่ีหอ รุน ของรถพรอมทําตารางเปรียบเทียบคณุสมบัติท่ีเสนอตามขอกําหนดขององคการ 
ตัวอยาง  ตารางเปรียบเทียบ 

ลําดับ รายละเอียดที่ ขสมก. กําหนด รายละเอียดที่ผูเสนอราคาเสนอ ยี่หอ / รุน 
    

 
ติดตอสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมไดท่ี 
ชือ่ผูติดตอ..........................(บรษิัท)...........................โทรศพัท...................(บริษัท).................... 
     
4. คํานิยาม 
   “คาเชา”  หมายความรวมถึง คาเชาใชและคาบํารุงรักษารถ 
   “คาบํารุงรักษา” หมายความรวมถึง คาใชจายท้ังสิน้ในการบํารุงรักษาและซอมแซม 
   “การบํารุงรักษา” หมายความรวมถึง การซอมแซมและเปลีย่นแปลงสวนประกอบท่ีเกี่ยวกับรถให 
สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูเชา 
   “การซอมแซม”  หมายความรวมถึง การทําใหรถกลับสูสภาพที่สามารถใชงานไดตามปกติ โดยขึน้อยูกับ 
การพิจารณาของเจาหนาท่ีผูมคีวามรูเกี่ยวกับอุปกรณเชาของผูเชา 
   “การเชา”  หมายความรวมถงึ การท่ีผูเชาสามารถใชรถโดยไมจํากัดชั่วโมงและกิโลเมตรการใชงานในแต 
ละเดือน 
   “คณะกรรมการผูเชา”  หมายความรวมถึง ผูเชา หรือ คณะบุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังจากผูเชา 
   “คณะกรรมการผูเสนอราคา”  หมายความรวมถึง ผูเสนอราคาหรือคณะบุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังจากผู 
เสนอราคา 
   “การประกนัภยัประเภทชั้น 1” หมายความรวมถึง  การประกันภยัตาม พรบ.คุมครองผูประสบภยัจากรถ  
พ.ศ. 2535 ดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยทําประกันภยักับบริษัทประกันภัยซึ่งไดจดทะเบียนเปนบรษิัทมหาชนท่ีผูเชา 
ใหความเห็นชอบ และตองมอบสาํเนากรมธรรมประกนัภัยและหลกัฐานการเอาประกนัภยัดังกลาวใหแกผูเชาในวันทํา 
สัญญาเชาและทุกครั้งท่ีมีการตอทะเบียนภาษีประจําปของรถยนตที่เชา  โดยการประกันภัยตองรวมถงึการคุมครอง 
ตอไปนี ้

/4.1  คุมครอง... 
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   4.1  คุมครองการบาดเจ็บและเสยีชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน 1,000,000.- บาท/คน (หนึ่งลาน 
บาท) และไมเกิน 10,000,000.- บาท/คร้ัง (สิบลานบาท) 
   4.2  คุมครองทรพัยสินของบุคคลภายนอกในวงเงนิ  5,000,000.- บาท/ครั้ง (หาลานบาท) 
   4.3  คุมครองคารักษาพยาบาลและการเสียชีวิตสําหรับผูขบัขีแ่ละผูโดยสารรถยนตคนัท่ีเอาประกันภัย 
ในวงเงินไมตํ่ากวา  200,000.- บาท/คน (สองแสนบาท) 
5. การเสนอราคา 
   5.1   ผูมสีิทธเิสนอราคาจะตองดาํเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาเชา  ดวยวิธ ี
การทางอิเลก็ทรอนกิสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid)  
แตละคร้ังในอตัรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนกิส  หากคํานวณแลว 
มีเศษของหลกัหนวยนับใด ๆใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมเีศษของแตละหนวยนับ และการเสนอ 
เสนอราคาในคร้ังถัด ๆไป  ตองเสนอราคาลดไมนอยกวารอยละ  0.2 จากราคาคร้ังสุดทายท่ีเสนอลดแลว ดังนี ้
     5.1.1  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเชารถใชงานสํานกังานพรอมอุปกรณดวยวิธีการทาง 
อิเลก็ทรอนิกส จํานวน  38,869,200.- บาท จะตองเสนอราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 70,000.-บาท  
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา 
     5.1.2  การเสนอลดราคาคร้ังถัด ๆ ไปตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา  70,000.- บาท จาก 
ราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
   5.2   อัตราคาเชาท่ีเสนอจะตองรวมคาประกันภยัและคาซอมแซม  ภาษีมูลคาเพ่ิม  และคาใชจายตาง ๆ  
เรียบรอยแลว 
6. กําหนดเวลาเชา 
   กําหนดระยะเวลาเชา  5  ป  นับแตวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับรถพรอมอุปกรณเรียบรอยแลว 
7. คาเชาและการชําระเงิน 
   ผูเชาตกลงชําระคาเชารถพรอมอุปกรณใหแกผูใหเชาตามสญัญาเปนรายเดือน นับต้ังแตคณะกรรมการผูเชา 
สรุปรายงานเสนอภายใน10วันทําการหลังรับใบแจงหนี้แตละคนัท่ีระบุในเอกสารใบเสนอราคา 
   การเชารถและอุปกรณนีเ้ปนการเชาแบบไมจํากัดชั่วโมงและกโิลเมตร  การใชงานในแตละเดือนผูเชาจะ 
แบงชําระคาเชารถท้ังหมด  จํานวน   60 งวด  (5 ป)  โดยชําระเปนรายเดือน 
8.  การสงมอบ 
   ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลอืกแลว จะตองสงมอบรถพรอมอุปกรณ  จํานวน   37  คัน 
 ไมเกิน  30 วัน  นับถดัจากวนัลงนามในสัญญา  โดยจะตองจดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบก  และชําระภาษ ี

/ประจําป 
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ประจําป พรอมท้ังทําประกันภัยประเภทชั้น 1 ดวยคาใชจายของผูใหเชา ใหแลวเสร็จกอนวันสงมอบรถยนตท่ีเชาให 
กับผูเชา  ณ ท่ีทําการสํานักงานของผูเชาตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 
9.  ขอกําหนดท่ัวไป 
   9.1  ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวา จะใหผูเชารวมท้ังบุคลากรของผูเชาใชประโยชนในรถท่ีเชาได 
ตามวัตถุประสงคของสญัญานี้ทุกประการ 
   9.2  ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวา  ผูประสงคจะเสนอราคาเปนเจาของผูมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือผูมี 
สิทธโิดยชอบดวยกฎหมายในรถท่ีใหเชา และมีสิทธนิํารถดังกลาวทุกรายการออกใหเชาแกผูเชาไดไมใชการใหเชาชวง 
   9.3  ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวา  ผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูมีสิทธิในรถ  ซึ่งเปนทรัพยท่ีเชา 
โดยชอบดวยกฎหมาย  หากมคีวามเสยีหายหรือละเมิดทรพัยสินทางปญญาตอบุคคลภายนอก  อนัเนื่องมาจากการใช 
สิทธติามสญัญานี้ ผูประสงคจะเสนอราคาจะรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว 
   9.4  ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวา  หากผูเชาถูกรอนสิทธิหรือมีบุคคลใดอางสิทธิความเปนเจาของ 
รถทีเ่ชา ผูเชาจะตองแจงใหผูประสงคจะเสนอราคาทราบเปนหนังสอืทันที  ในการนีผู้ประสงคจะเสนอราคาจะเขาไป 
ปกปองคุมครองสิทธิในรถท่ีเชาดวยคาใชจายของผูประสงคจะเสนอราคาเอง  โดยผูเชาจะใหความรวมมือกับผูใหเชา 
เกีย่วกับการดังกลาวนี้ดวย 
  9.5  ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวารถท่ีใหเชามีคณุภาพและมีประสทิธิภาพ ตลอดจนเปนของใหม  
ที่ไมเคยใชงานมากอน เวนแตการเดนิเคร่ืองเพ่ือทดลองการใชงานเทานัน้ และมีการรับประกนัคณุภาพโดยเจาของ
ผลิตภณัฑตามท่ีไดกําหนดไวในคูมือการใชงานของทรพัยสินท่ีใหเชาแตละรายการ 
   9.6  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองจัดทําประกนัภยัประเภทชั้น 1 สําหรับรถที่ใหองคการเชาทุกคัน 
10.  รายละเอยีดการใหบริการ 
   10.1 รายละเอยีดของรถทีเ่สนอ 
     10.1.1 รถยนตนั่ง 4 ประตู ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี (สขีาว) จํานวน 2 คัน  
ตองเปนย่ีหอ รุน เดียวกัน 
    10.1.2 รถยนตนั่งสวนกลาง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกนิ 1,600  ซซีี  (สขีาว)
จํานวน 4 คนั ตองเปนยี่หอ รุน เดยีวกัน 
     10.1.3 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน รถกระบะขับเคลือ่น 2 ลอ แบบ 4 ประตู (แบบดับเบ้ิลแคบ)  
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซซีี (สีขาว) จํานวน 27 คนั ตองเปนยี่หอ รุน เดียวกัน 
    10.1.4  รถโดยสาร  12 ท่ีนั่ง  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา  2,400 ซีซี  (สขีาว) จํานวน   
4 คัน  ตองเปนย่ีหอ รุน เดียวกัน 
   10.2 การชําระคาบริการจะชําระเปนรายเดอืน  โดยผูใหเชาตองปฏิบัติครบถวนถูกตองตามเง่ือนไข 
   10.3 ผลิตภณัฑและสวนประกอบจะตองถูกตอง และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
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   10.4 สภาพของรถยนตตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดปลอดภยัตามหลักวิศวกรยานยนต 
   10.5 ผูใหเชาจะตองนาํรถยนตไปจดทะเบียนใหครบถวนกอนวันสงมอบและสามารถใชงานไดถกูตอง 
ตามกฎหมาย โดยผูเชาไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น 
   10.6 ผูใหเชาตองจัดใหมีการทําประกนัภยัคนัท่ีใหเชาประเภทชัน้ 1 
   10.7 เปนรถยนตท่ีมีระบบพวงมาลัยควบคุมดานขวา 
   10.8 หากรถยนตคนัที่ใหเชาไมสามารถใชงานไดตามปกติในวันใดก็ตาม หรอืในกรณีท่ีผูใหเชานํา 
รถยนตท่ีใหเชาไปบํารุงรกัษา  ผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบลวงหนากอนเพ่ือดําเนนิการดังนี้ 
     10.8.1 กรณเีกิดอุบัติเหตุ หรือรถหาย หรืออืน่ใด ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผูใหเชา 
จะตองนํารถยนตมาทดแทนภายใน 12 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาท่ีไดรับแจง 
     10.8.2 กรณเีกิดอุบัติเหตุ หรือรถหาย หรืออืน่ใด ในสวนภมูภิาค  ผูใหเชาจะตองนํารถยนตมา 
ทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาท่ีไดรับแจง 
     10.8.3 กรณนีํารถยนตเขาทําการตรวจเชค็ตามกําหนดระยะเวลาทีบ่ริษัทกําหนดไว 
       - การจัดหารถยนตทดแทน ผูใหเชาจะตองจัดหารถคนัใหมซึง่มีสภาพและขนาดเทียบเทา 
หรอืดกีวามาทดแทน เพ่ือใชงานทันทีจนกวารถยนตคนัดังกลาวจะพรอมใชงาน และผูใหเชาตองนาํรถยนตคนัท่ีนํามา 
ทดแทนใหผูเชาถึงสถานที่ใชงาน และผูใหเชาตองรบัภาระคาใชจายตาง ๆ ดวยทุนทรัพยของผูใหเชาเอง  หากผูให 
เชาละเลยไมจัดรถยนตคันใหมใหผูเชาแทนคนัท่ีชํารดุ  ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับใหผูเชาเปนรายวันในอตัรารอยละ  
0.2 ของราคาเชารถยนตเฉลี่ยตอวันตอคนั  แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)  และผูเชาตองหักคาเชา 
เปนรายวันในกรณีไมมีรถยนตทดแทน  กรณผีูเชามีความจําเปนเรงดวน  ผูเชามสีิทธิ์ท่ีจะเชารถยนตจากผูอื่นมาทดแทน 
ในวันนั้นได  โดยผูใหเชาจะตองรับภาระคาเชาแทนผูเชาดวย 
   10.9 การนํารถยนตไปซอมหรอืบํารุงรักษา  ผูใหเชาตองตรวจสอบน้ํามันเชือ้เพลิงในถังวามีระดับเทาใด 
เม่ือสงรถยนตกลับมาใหผูเชาน้ํามันเชือ้เพลิงในถังจะตองอยูในระดับเดิม ถาต่ํากวาเดิมผูใหเชาจะตองเติมใหอยูใน 
ระดับเดิมดวย 
   10.10 การตรวจสอบประสิทธภิาพรถยนตท่ีตกลงเชา หรือรถยนตท่ีจะนํามาเปลี่ยนในกรณี ขอ 10.8 ให 
อยูในดลุยพินิจของผูเชา 
   10.11 คาใชจายในการดแูลและซอมบํารุงรักษาตาง ๆ รวมทั้งคาตอทะเบียนรถยนต  คาทําประกันภยั 
รถยนต  และคาเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่น ใหอยูในความรบัผิดชอบของผูใหเชาตลอดอายสุัญญาเชา 
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   10.12 รถยนตที่ใหเชาจะตองมียางอะไหล และเครือ่งมือประจํารถยนตท่ีจําเปน ยางรถยนตจะตองเปนยาง 
เรเดียลท่ีไดมาตรฐาน และเม่ือผานการใชงานจํานวน 40,000  กม. แลว ผูใหเชาจะตองดําเนินการจัดเปลี่ยนยางรถใหอยู 
ในสภาพใหมเชนเดิม  และหามใชยางหลอดอกอยางเด็ดขาด 
   - ในกรณีทีย่างรถยนตท่ีเชาเกดิการชํารุดไมวากรณีใดๆผูใหเชาตองรับผิดชอบคาซอมทุกกรณ ี
   10.13 ตองมีเคร่ืองมอืประจํารถตามมาตรฐานของผูผลิตอยางครบถวน 
   10.14 ภายในรถแตละคนัตองมีเครื่องดับเพลิงผลเคมีแหงท่ีสามารถดับเพลงิท่ีเกดิจากน้ํามันและกาซ 
สําหรับใชกับรถยนต 1 ชุด เพ่ือสะดวกแกการใชกรณีฉกุเฉนิ  ลักษณะและสวนประกอบตามมาตรฐานผูผลิต 
   10.15 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตรถยนตใชสารทําความเยน็ชนิด R134A  
พรอมติดฟลมกรองแสง 
  10.16 ในการสงมอบรถครั้งแรก  ผูเสนอราคาตองเตมิน้ํามันเชือ้เพลิง ไมนอยกวา  ¾ ถัง  และตอง       

เติมกาซ  NGV ไมนอยกวา ¾ ถัง สถานท่ีสงมอบรถจะแจงใหทราบภายหลัง 
11.  การส้ินสุดสัญญาและสงมอบทรัพยสินท่ีเชาคืน 
  หากสัญญานีส้ิ้นสุดลงไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ผูเชาจะสงมอบรถคนืตามสภาพการใชงาน ณ ขณะนั้น 
12. คุณลักษณะเฉพาะ  (เอกสารแนบ 1,2,3 และ 4) 
13. วงเงินในการจดัหา 
  วงเงินงบประมาณ ประจําป   2558  จํานวน  22,132,000.00 บาท  (ยี่สิบสองลานหนึ่งแสนสามหมืน่ 
สองพันบาทถวน)  
 ราคากลางโครงการเชารถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณจํานวน 37 คัน จํานวนเงิน 7,773,840  บาท/ป  
(เจ็ดลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสามพันแปดรอยสีส่ิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  ตลอดอายุสัญญา  5 ป   จํานวนเงิน  
38,869,200.- บาท (สามสิบแปดลานแปดแสนหกหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน) ในการเสนอราคา ผูเสนอราคาตอง 
เสนอลดราคาขั้นตํ่า  (Minimum  Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 70,000.- บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวย 
วิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส และการเสนอลดราคาคร้ังถดั ๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา  70,000.- บาท      
จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว ประกอบดวย  
   13.1 รถยนตนั่ง  4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี  (สขีาว)  จํานวน  2 คัน 
     คาเชาคันละ  26,100  บาท/เดอืน  คาเชา  1 ป   เปนเงนิ   626,400 บาท  
     ตลอดอายสุัญญา 5 ป  เปนเงิน 3,132,000 บาท 
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   13.2 รถยนตนั่งสวนกลาง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกนิ 1,600 ซซีี  (สขีาว) จํานวน 4 คัน 
     คาเชาคันละ  18,450  บาท/เดอืน  คาเชา  1 ป   เปนเงนิ   885,600 บาท 
     ตลอดอายสุัญญา  4,428,000 บาท 
   13.3 รถบรรทุก     ขนาด  1 ตนั รถกระบะขบัเคลือ่น 2 ลอ แบบ 4 ประตู  (แบบดับเบ้ิลแคบ) 
     ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซซีี  (สีขาว)  จํานวน  27 คัน 
     คาเชาคันละ  15,660  บาท/เดอืน   คาเชา  1 ป   เปนเงนิ 5,073,840  บาท 
     ตลอดอายสุัญญา  25,369,200  บาท 
   13.4 รถโดยสาร  12 ท่ีนั่ง  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี (สขีาว)  จํานวน   4 คัน 
     คาเชาคันละ  24,750  บาท/เดอืน   คาเชา 1 ป   เปนเงนิ   1,188,000 บาท 
     ตลอดอายสุัญญา 5,940,000 บาท 
14.  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
                ชือ่ผูติดตอ                :  นางธัญญนรี   ภูทอง 
             อเีมล แอดเดรส        :  mayuree@bmta.co.th 
                     โทรศพัท,โทรสาร     :  0-2246-0339 ตอ 1224  โทรสาร  0-2246-5374 
                     ที่อยูเจาของงาน/โครงการ  :  กลุมงานบริการ  สํานกับริการและจัดซื้อ 
                     หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเชารถใชงานดังกลาว โปรดให
ความเห็นเปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซดมายังหนวยงาน โดยเปดเผยตัวตามรายละเอียดท่ีอยูขางตน 
 
                                                     (ลงชือ่)     นายยุกต   จารุภูมิ                  ประธานกรรมการ 

            (นายยกุต        จารุภูมิ)             ช.ผอก.ฝบร. 
 
(ลงชือ่)            ประยูร     ชวยแกว             กรรมการ                (ลงชือ่)           ศิริพร    บุญเปยม               กรรมการ 
                   (นายประยรู       ชวยแกว)      ผอก.ขดร.1      (นางสาวศิริพร    บุญเปยม    )    ผอ.สบจ. 
 
(ลงชือ่)          รุงโรจน   วงศบุญอุปถัมภ   กรรมการ     (ลงชื่อ)       สมศักด์ิ   นาคะปกษิราช         กรรมการ 
              (นายรุงโรจน   วงศบุญอุปถัมภ)  ห.กซบ.                               (นายสมศักด์ิ     นาคะปกษิราช)   นิติกร 4 
 
(ลงชือ่)               มยุรี     คงคา                   กรรมการ     (ลงชือ่)            ธัญญนรี   ภูทอง            กรรมการและเลขาฯ 
                    (นางสาวมยุรี    คงคา)           เจาหนาท่ีพัสดุ 4                      (นางธัญญนรี     ภูทอง)           ห.กบก. 

---------------------------------- 
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(ราง) 

เอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนิกส เลขท่ี ........... /2557 
การเชารถใชงานสํานักงาน พรอมอุปกรณ  
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

                                                                   ลงวันท่ี ...................................... 
----------------------------------------- 

 
  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนีเ้รียกวา “องคการ” มีความประสงคจะประกวดราคาเชา    
รถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณ  จาํนวน   37  คัน   ดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส ตามรายการดังนี ้
    1. รถยนตนั่ง 4 ประตู  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี (สีขาว)  จํานวน  2  คัน 
   2. รถยนตนั่งสวนกลาง 4 ประตู   ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซซีี (สีขาว) จาํนวน  4  คัน 
       3.  รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน  รถกระบะขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ 4 ประตู  (แบบดบัเบิ้ลแคบ) 
                                 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซ ี (สีขาว)   จํานวน  27 คัน 
       4.  รถโดยสาร  12 ท่ีนั่ง  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400  ซซีี  (สีขาว)  จํานวน   4 คัน 
  ซึ่งพัสดุท่ีจะเชานีต้องเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะ
ใชงานไดทันที  และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส
ฉบับนี ้โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี ้
  1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
          1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  (เอกสารแนบ  1,2,3  และ 4) , ราคากลาง 
       1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส 
                               1.3  หนงัสอืแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
                               1.4  แบบสัญญาเชา 
                               1.5  แบบหนงัสอืค้ําประกัน 
                                     (1) หลักประกันซอง 
                                     (2) หลักประกันสัญญา 
        1.6  บทนิยาม 
                                    (1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมีสิทธเิสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกนั 
                                    (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม     
                 1.7  แบบบัญชเีอกสาร 
                                    (1) บัญชเีอกสารสวนท่ี 1 
                                    (2) บัญชเีอกสารสวนท่ี 2 

         /2. คุณสมบัติ......... 
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  2.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
                              2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพใหบริการงานที่ประกวดราคาเชาดวย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส 
     2.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถกูระบุชือ่ไวในบัญชีรายชือ่ผูท้ิงงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชือ่แลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสัง่ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
     2.3 ผูประสงคจะเสนอราคา  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่นหรอืตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชา
ดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม 
           2.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคีาํสั่งใหสละสทิธิแ์ละความคุมกนัเชนวานั้น 
     2.5  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีเปนบุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะ
เปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคญั 
     2.6  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีเปนบุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรฐั 
ซึ่งไดดําเนินการจัดซือ้จัดจางดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส (e – Government Procurement : e-GP)   ตองลงทะเบียนใน
ระบบอเิล็กทรอนกิสของกรมบัญชกีลาง ท่ีเว็บไซดศูนยขอมลูจัดซือ้จัดจางภาครัฐ 
     2.7  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีเปนคูสญัญาตองรับจายเงนิผานบัญชธีนาคาร  เวนแตการ  รับ
จายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดกไ็ด 
    ท้ังนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคดัเลอืกใหเปนผูชนะการประกวดราคา ซึ่งมีมลูคาตั้งแต 
500,000 บาท (หาแสนบาท) ขึ้นไปกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ใหรับจายเงินผานบัญชธีนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละคร้ัง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถรับจายเปนเงินสดได  และใหจัดทําบัญชแีสดงรายรับรายจาย
และย่ืนตอกรมสรรพากรตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองหลกัเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับ-
รายจายของโครงการที่บุคคลหรอืนิติบุคคลเปนคูสัญญากบัหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วันท่ี 11 
สิงหาคม 2554 และหลกัเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรอืนติิบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานรฐั (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ขอ 8 ประกาศ  ณ วันที่  7  ธนัวาคม 2554 
    2.8  ผูประสงคจะเสนอราคา  ตองเปนผูท่ีมีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส 
    2.9  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงของผูผลิต หรือผูมีอาชีพ
ใหเชารถท่ีจดทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย  เกี่ยวกับการใหเชารถยนตมาแลวไมนอยกวา  3 ป นบั
ถึงวันยื่นซองเสนอราคา 
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   2.10 ผูประสงคจะเสนอราคา  ตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ท่ีออกใหกอนหนาวันย่ืนเอกสารไมเกิน 6  เดือน   
   2.11  ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการจัดหารถตามจํานวนท่ีระบุตามประกาศ และ
มีหนังสือยินยอมอนุญาตใหรถยนตท่ีเชาสามารถเขารับการซอมบํารุงในศูนยบริการจากผูผลิตรถยนตยี่หอที่เสนอ สง
มอบใหแกองคการ 
   2.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสง Specification ของรถท่ีนําเสนอ  และแจงรายละเอียด           
ใหชัดเจนเปนภาษาไทย ระบุยี่หอ รุนของรถ  พรอมทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัท่ีเสนอตามขอกําหนดขององคการ 
ตัวอยาง  ตารางเปรียบเทียบ 
ลําดับ รายละเอยีดที ่ขสมก. กําหนด รายละเอยีดที่ผูเสนอราคาเสนอ ยี่หอ / รุน 
  

 
  

 
ติดตอสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมไดท่ี 
ชือ่ผูติดตอ..........................(บรษิัท).................................โทรศัพท...........................(บริษทั)......................... 
  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเปน  2 สวน คือ 
       3.1  สวนท่ี  1  อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี ้
                                   (1) ในกรณผีูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                            (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ พรอมรับรองสาํเนาถกูตอง 
                                            (ข)  บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากดั ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียน    
นิติบุคคล สําเนาหนังสอืบริคณหสนธ ิบัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชผีูถอืหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                  (2) ในกรณผีูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบคุคลใหย่ืน 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถกูตอง   
        (3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  
ใหยื่นสําเนาสญัญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใด 
เปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสญัชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสอืเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหย่ืนเอกสาร
ตามท่ีระบุไวใน (1) 
                                  (4)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม   
                (5)  บัญชเีอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1) 
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  3.2  สวนท่ี  2   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                  (1)  แคตตาลอ็ก และหรอืแบบรูป และรายการละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ ตามขอ  4.4 
                                   (2)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส   โดยตองลงนาม 
พรอมประทับตรา (ถามี) จํานวน  3 ชุด  
                                   (3)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีทีผู่ประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอืน่ทําการแทน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผูรับมอบอํานาจ  
                                  (4)  หลักประกันซอง  ตามขอ  5 
                                  (5)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส 
         (6)  เอกสารตามขอ  2.9  -  2.12 
                                  (7)  บัญชเีอกสารสวนท่ี  2  ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2) 
       4.    การเสนอราคา 
  4.1  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองย่ืนขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชา ดวย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส  และหนังสอืแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจาง  ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนกิสนี้  โดยไมมี 
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชือ่ของผูประสงคจะเสนอราคาใหชดัเจน 
    4.2  ผูประสงคจะเสนอราคา  ตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   180  วัน   นับแตวันยืนราคา 
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมีสิทธเิสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว 
และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3  ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองกําหนดเวลาสงมอบรถ พรอมอุปกรณ จํานวน  37 คัน ไมเกนิ      
30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยจะตองจดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบก  และชําระภาษีประจําปพรอมท้ัง
ทําประกันภยัประเภทชัน้ 1 ดวยคาใชจายของผูใหเชา  ใหแลวเสร็จกอนวันสงมอบรถยนตท่ีเชาใหกับผูเชา  ณ ท่ีทําการ
สํานกังานของผูเชา  ตามท่ีกําหนดไวในสญัญา        

4.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาลอ็ก  และหรือแบบรูป และรายการละเอียดคณุลกัษณะ 
เฉพาะของรถใชงานสํานักงาน พรอมอปุกรณ (ตามเอกสารแนบ 1-4) ไปพรอมเอกสารสวนท่ี 1  และเอกสารสวนที ่ 2  
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนีอ้งคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ  
           สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา  จะตองเปนแค็ตตาล็อก ฉบับจริง  (หามถายเอกสาร)  
  4.5   กอนยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจ 
ดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทัง้หมดเสยีกอนท่ีจะตกลงยืน่
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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  4.6   ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจาหนา 
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตาม 
ประกาศประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ............ /2557”   ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตาม
โครงการ ในวันท่ี …………………..……..…ต้ังแตเวลา  09.30  น.  ถึงเวลา  10.30  น. ณ องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ อาคารเลขท่ี  131  ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อพนกําหนดเวลายืน่เอกสารประกวด
ราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
  คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา แตละ
รายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ หรอืเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวด
ราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงค
จะเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันท่ี.....................................  
  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการ จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูท้ิงงาน         
  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรอืเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาท่ี
ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกบับุคคลอืน่
และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวน การเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี เพ่ือเร่ิมตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ 
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  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆระหวางการประกวดราคา ฯ  
เพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
  4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
           (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
                                (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสในครั้งนี ้จะตองเริ่มตน     
ที่  38,869,200.- บาท (สามสิบแปดลานแปดแสนหกหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน) 
                            (3) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถามี)รวมคาใชจายท้ังปวง 
ไวดวยแลว 
                           (4) ผูมีสิทธิเสนอราคา หรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน  
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
                               (5)  ผูมีสิทธเิสนอราคาหรอืผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง  LOG  IN  เขาสูระบบ 
                               (6)  ผูมีสิทธเิสนอราคาหรอืผูแทนท่ี  LOG  IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอ 
ในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ  และ จะตอง
เสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ   70,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ   
การเสนอลดราคาครั้งถดัๆไป ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา 70,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 
         (7)  หามผูมีสิทธเิสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว  จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาทีเ่สนอหลังสุด 
                             (8)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคดัเลอืกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอเิลก็ทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนกิส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
     (9)  ผูมีสิทธเิสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี
........................................ต้ังแตเวลา............................น. เปนตนไป  ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และ
สถานท่ีเสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป 
                   (10)  ผูมีสิทธเิสนอราคา  สามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธกีารเสนอราคาของผูให 
บริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส ท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธเิสนอราคา ตองทําการ
ทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคา  ท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิสตั้งแตวันท่ี  
1  ตุลาคม  2555  เปนตนไป 
         5.    หลักประกันซอง 
     ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลกัประกันซอง พรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนคิ  จํานวน   
1,944,000.-บาท (หนึ่งลานเกาแสนสี่หม่ืนส่ีพันบาทถวน)โดยหลกัประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันต้ังแต
วันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลกัประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
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         5.1 เงินสด 
                              5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการโดยเปนเชค็ลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทางดานเทคนคิ หรือ   
กอนหนานัน้ไมเกิน  3 วันทําการ  ของทางราชการ (แคชเชยีรเชค็)  
                              5.3 หนังสอืค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ท่ีมอีายกุารค้ําประกนัไมนอยกวา  180 วัน ตามแบบ 
หนงัสอืค้ําประกัน ดังระบุในขอ  1.5 (1) 
        5.4 หนังสอืค้ําประกันของบรษิัทเงนิทุนหรือบรษิัทเงนิทนุหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ 
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธรุกิจค้ําประกนั ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียน
ชือ่ใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลม ใหใชตามแบบหนังสอืค้ําประกัน ดังระบุใน   ขอ 1.5  (1) 
                             5.5 พันธบัตรรฐับาลไทย 
                           หลักประกันซองตามขอนี้องคการจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูค้ําประกนัภายใน  15 วัน  
นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบือ้งตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมสีิทธิเสนอราคารายท่ีคดัเลือกไว ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด     
จะคนืใหตอเม่ือไดทําสญัญาหรอืขอตกลงหรอืเมือ่ผูมีสิทธเิสนอราคาไดพนจากขอผกูพันแลว การคืนหลกัประกันซอง 
ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย   
         6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
    6.1  ในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสนี้  องคการจะพิจารณาตัดสินดวยราคา 
รวมตํ่าสุด 
    6.2  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือย่ืนหลกัฐานการเสนอ
ราคาไมถกูตองหรือไมครบถวน ตามขอ 3   หรือยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิสไมถกูตอง
ตามขอ 4  แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปน
ขอผิดพลาด  หรือผดิหลงเพียงเล็กนอย  หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทาง
อเิล็กทรอนกิส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการเทานั้น 
   6.3  องคการ  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี ้

(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นในบัญชผีูรับเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธี 
การทางอิเลก็ทรอนกิส หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาเชาดวยระบบอเิลก็ทรอนกิสขององคการ  

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการ
ทางอเิลก็ทรอนกิสท่ีเปนสาระสําคญั หรือมีผลทําใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
               6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส หรือในการทําสญัญา  คณะ 
กรรมการประกวดราคา หรอืองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชีแ้จงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริง  
อื่นใดท่ีเกีย่วของกับผูประสงคจะเสนอราคาได  องคการมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรอืไมทําสญัญาหากหลักฐานดังกลาว
ไมมีความเหมาะสม  หรือไมถกูตอง 
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    6.5   องคการทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด    
ก็ได และอาจพิจารณาเลอืกเชาในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาเชา ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส โดยไมพิจารณาจัดเชาเลยก็ไดสดุแตจะพิจารณา  ท้ังนี ้เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคญั  และใหถอืวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด   ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธเิสนอราคา  
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได  รวมท้ังองคการจะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส 
และลงโทษผูมสีิทธเิสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธเิสนอราคาท่ีไดรับการคดัเลอืกหรือไมก็ตามหากมีเหตุ
ที่เชือ่ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบคุคลธรรมดาหรอืนิติ
บุคคลอืน่มาเสนอราคาแทนเปนตน   
  6.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลงัจากการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิสวาผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลอืกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชนรวมกนักับผูมีสิทธิเสนอราคารายอืน่ 
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธเิสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิส หรือเปนผูมีสิทธเิสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.6  องคการมีอํานาจท่ีจะตัดรายชือ่ผูมีสิทธเิสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณา
ลงโทษผูมีสิทธเิสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
       7.  การทําสัญญาเชา 
                           7.1  ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส (ผูคา) สามารถสงมอบสิ่งของ 
ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซือ้  องคการอาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปน
หนงัสอื แทนการทําสญัญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 ก็ได 
  7.2  ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน  5 วันทําการ ของทางราชการ  หรอืองคการเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสอื ตามขอ 7.1  
ผูชนะการประกวดราคาเชาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาเชาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.4  ภายใน     
7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลกัประกนัสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5  ของราคาสิ่งของ    
ที่ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส ไดใหองคการยดึถอืไวใน ขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
  (1)  เงินสด 
  (2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการ  โดยเปนเชค็ลงวันท่ีท่ีทําสัญญา  หรอืกอนหนานั้นไมเกิน        
3 วันทําการ ของทางราชการ 
  (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสอืค้ําประกัน ดังระบุในขอ  1.5 
  (4  )หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธรุกิจค้ําประกนั ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงเวียน
ชือ่ใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2) 
  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลกัประกันนี้จะคนืใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพนัตาม
สัญญาซื้อขายแลว  
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              8. อัตราคาปรับ 
                         คาปรับตามแบบสัญญาเชา จะกําหนดในอตัรารอยละ 0.20  ของราคาคาเชารถเฉลีย่ตอวันตอคันท่ียัง 
ไมไดสงมอบ แตตองไมตํ่ากวาวันละ 1,000.-บาท นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดสงมอบจนกวาจะสงมอบเสร็จสิ้น 
               9. ขอสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  9.1 เม่ือองคการไดคดัเลือกผูมีสิทธเิสนอราคารายใดใหเปนผูใหเชา  และไดตกลงเชารถตามประกาศ
ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิสแลว ถาผูใหเชาจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรอืไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรฐัมนตรีวา 
การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูมีสิทธเิสนอราคาซึ่งเปนผูใหเชา  จะตองปฏบัิตติามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณชิยนาวี  ดังนี้ 

(1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซือ้ขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน         
7  วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซือ้ขายของจากตางประเทศเวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด 
                 (2) จัดการใหสิ่งของท่ีซือ้ขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรอืท่ีมีสิทธเิชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นท่ีมิใชเรอืไทย 
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 
                  (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม   
การพาณชิยนาวี 
  9.2  ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยืน่เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสตอองคการ
แลว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได และเม่ือไดรับการคัดเลอืกใหเปนผูมีสิทธเิสนอ ราคาแลวตองเขารวม
เสนอราคาดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนกิสตามเงือ่นไขท่ีกําหนดในขอ 4.7 (4) (5) (6)  และ (7)   มิฉะนัน้ องคการจะริบ
หลักประกันซองจํานวนรอยละ  2.5  ของวงเงินท่ีจัดหาทันท ีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสยีหายอื่น (ถาม)ี 
รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม 
  9.3  ผูมีสิทธเิสนอราคาซึ่งองคการไดคดัเลอืกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการ กําหนด ดังระบุไวในขอ 7  องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสอืค้ําประกันซองทันที 
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  9.4  องคการสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงือ่นไข หรอืขอกําหนดในแบบสญัญา  ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสาํนกังานอัยการสงูสุด (ถามี) 
 

                                                                          องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ              
 
ฝายบริหาร 
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เอกสารแนบ 1 

 
คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต ประกอบดวย 
 รถยนตนั่ง 4 ประตู  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซ ี(สีขาว) จํานวน 2 คัน 

1. เคร่ืองยนต 4 สูบแถวเรียง 16 วาลว DOHC ระบายความรอยดวยน้ํา 
2. ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 1,900 ซีซี และไมเกิน 2,000 ซีซ ี
3. จายน้ํามันเชือ้เพลิงดวยหัวฉีดอเีลค็ทรอนกิส 
4. ใชเชือ้เพลิง 2 ระบบ สามารถใชไดท้ังน้ํามันเบนซิน และกาซธรรมชาติ (CNG) กรณีใชกาซ 

ธรรมชาติ ปริมาตรความจุของถังกาซธรรมชาติตองไมตํ่ากวา 100 ลิตร (น้ํา) โดยอุปกรณท่ีเกี่ยวกับระบบกาซธรรมชาติ 
(CNG) จะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5. ชนดิเกียรอัตโนมัติขบัเคลื่อนลอหนา 
6. ระบบรองรับ  หนา   แบบอสิระเปนคอยรสปริง และโชคอัพพรอมเหลก็กันโคลง 

                         หลัง   แบบอิสระเปนคอยรสปริง และโชคอพัพรอมเหลก็กันโคลง 
7. ระบบเบรก เปน ดสิกเบรก หนา-หลัง (ABS+EBD) 
8. พวงมาลยัเพาเวอร  ผอนแรง 
9. ลอรถเปนแบบอลัลอย 
10. มีอุปกรณมาตรฐาน  ประกอบดวย 

10.1 เครือ่งปรบัอากาศ 
10.2 ฟลมกรองแสง และกันความรอน 60% (กระจกบานหนาเต็มบาน) 
10.3 วิทยุ – ซีดี – MP3  พรอมลําโพง 

11. อุปกรณความปลอดภัย ประกอบดวย 
11.1 ถุงลมนิรภัยคูหนา  
11.2 ระบบเบรกปองกนัลอล็อก 
11.3 ระบบกระจายแรงเบรก 
11.4 ระบบเสริมแรงเบรก 
11.5 ระบบไลฝามกีรองแสง และโครงสรางตัวถงัมีระบบนิรภยั 

 
 

………………………………… 
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เอกสารแนบ 2 

 
คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต ประกอบดวย 
 รถยนตนั่งสวนกลาง 4 ประตู  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซซีี  (สีขาว)  จํานวน 4 คัน 

1. เคร่ืองยนต 4 สูบแถวเรียง 16 วาลว DOHC ระบายความรอยดวยน้ํา 
2. ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 1,500 ซีซี และไมเกิน 1,600 ซีซ ี
3. จายน้ํามันเชือ้เพลิงดวยหัวฉีดอเีลก็ทรอนกิส 
4. ใชเชือ้เพลิง 2 ระบบ สามารถใชไดท้ังน้ํามันเบนซิน และกาซธรรมชาติ (CNG) กรณีใชกาซ 

ธรรมชาติ ปริมาตรความจุของถังกาซธรรมชาติตองไมตํ่ากวา 100 ลิตร (น้ํา) โดยอุปกรณท่ีเกี่ยวกับระบบกาซธรรมชาติ 
(CNG) จะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5. ชนดิเกียรอัตโนมัติขบัเคลื่อนลอหนา 
6. ระบบรองรับ  หนา   แบบอสิระเปนคอยรสปริง และโชคอัพพรอมเหลก็กันโคลง 

                         หลัง   แบบอสิระเปนคอยรสปรงิ และโชคอัพพรอมเหลก็กันโคลง 
7. ระบบเบรก เปน ดสิกเบรก หนา-หลัง (ABS+EBD) 
8. พวงมาลยัเพาเวอร  ผอนแรง 
9. ลอรถเปนแบบอลัลอย 
10. มีอุปกรณมาตรฐาน  ประกอบดวย 

10.1 เครือ่งปรบัอากาศ 
10.2 ฟลมกรองแสง และกันความรอน 60% (กระจากบานหนาเต็มบาน) 
10.3 วิทยุ – ซีดี – MP3  พรอมลําโพง 

11. อุปกรณความปลอดภัย ประกอบดวย 
11.1 ถุงลมนิรภัยคูหนา  
11.2 ระบบเบรกปองกนัลอล็อก 
11.3 ระบบกระจายแรงเบรก 
11.4 ระบบเสริมแรงเบรก 
11.5 ระบบไลฝามกีรองแสง และโครงสรางตัวถงัมีระบบนิรภยั 

 
 

………………………………… 
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เอกสารแนบ 3 

 
คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต ประกอบดวย 
 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน  รถกระบะขบัเคล่ือน 2 ลอ  แบบ 4 ประตู  (แบบดบัเบิ้ลแคบ)  ขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไมตํ่ากวา  2,400 ซซีี (สีขาว)  จํานวน  27  คนั 

1. เคร่ืองยนต 4 สูบแถวเรียง 16 วาลว DOHC หัวฉีดอีเลก็ทรอนกิส EFI 
2. ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี และไมเกิน 2,700 ซีซ ี
3. หองโดยสารดับเบิล้แคบ 4 ประตู พรอมกระบะหลังสําเร็จรูป 
4. ชนดิเกียรธรรมดา 5 สปค 
5. ใชเชือ้เพลิง 2 ระบบ สามารถใชไดท้ังน้ํามันเบนซิน และกาซธรรมชาติ (CNG) กรณีใชกาซ 

ธรรมชาติ ปริมาตรความจุรวมกันของกาซธรรมชาติตองไมนอยกวา 140 ลิตร (น้ํา) โดยอุปกรณท่ีเกีย่วกับระบบกาซ
ธรรมชาติ (CNG) จะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

6. ระบบรองรับ  หนา   แบบอสิระเปนคอยรสปริง และโชคอัพพรอมเหลก็กันโคลง 
                         หลัง   แบบแหนบซอนพรอมโชคอพั 

7. ระบบเบรก เปน ดสิกเบรก หนา-หลังดรัมเบรกพรอมวาลวปรบัอัตโนมัติแรงดันน้ํามันเบรก  
พรอมระบบ  Super  LSPV 

8. พวงมาลยัเพาเวอร  ผอนแรง 
9. ลอรถเปนแบบอลัลอย 
10. ยางอะไหลจัดเก็บภายในกระบะรถ 
11. มีอุปกรณมาตรฐาน  ประกอบดวย 

11.1 เครือ่งปรบัอากาศ 
11.2 ฟลมกรองแสง และกันความรอน 60% (กระจากบานหนาเต็มบาน) 
11.3 วิทยุ – ซีดี – MP3 พรอมลําโพง 

12. มีกระบะพรอมหลงัคาสําเร็จรูปชนิดทําดวยไฟเบอรกลาสทรงสูง 
13. มีชองลมพรอมกระจกบานเลื่อน 
14. ฝาปดทายเปดแบบโชคอพัแกส 
15. มีท่ีนั่งสองแถว พรอมยางปูพื้น 
16. ติดต้ังกนัชนทายชุบโครเม่ียม 

 
 

………………………………… 
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เอกสารแนบ 4 

 
คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต ประกอบดวย 
 รถโดยสาร  12  ท่ีนั่ง  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400 ซีซ ี(สีขาว) จํานวน  4  คัน 

1. เคร่ืองยนต 4 สูบแถวเรียง  DOHC ระบายความรอนดวยน้ํา 
2. ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี และไมเกิน 2,700 ซีซ ี
3. จายน้ํามันเชือ้เพลิงดวยหัวฉีดอเีลก็ทรอนกิส 
4. ใชเชือ้เพลิง 2 ระบบ สามารถใชไดท้ังน้ํามันเบนซิน และกาซธรรมชาติ (CNG) กรณีใชกาซ 

ธรรมชาติ ปริมาตรความจุของถังกาซธรรมชาติตองไมตํ่ากวา 200 ลิตร (น้ํา) โดยอุปกรณท่ีเกี่ยวกับระบบกาซธรรมชาติ 
(CNG) จะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5. ชนดิเกียรธรรมดา 5 สปด ขบัเคลือ่นลอหลัง 
6. ระบบรองรับ  หนา   แบบอสิระใชทอรชนับารพรอมโชคอัพและเหลก็กนัโคลง 

                        หลัง   แบบแหนบซอนพรอมโชคอพั 
7. ระบบเบรก เปน ดสิกเบรก หนา-หลังดรัมเบรก พรอมระบบ Super  LSPV 
8. พวงมาลยัเพาเวอร  ผอนแรง 
9. ลอรถเปนกระทะเหล็กพรอมฝาครอบ 
10. จํานวนท่ีนั่งหองโดยสารหลังไมต่ํากวา 9 ท่ีนั่ง 
11. มานกันแดดชนดิรางคู 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 คานกนักระแทกดานขางประตูหนา และโครงสรางตัวถังมรีะบบนิรภยั 

 
 

………………………………… 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 
1. ชือ่โครงการ   การเชารถใชงานสํานกังานพรอมอุปกรณ 
    /หนวยงานเจาของโครงการ     สํานกับริการและจัดซื้อ   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ประจําป  2558   จํานวน   22,132,000.00  บาท 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)    วันท่ี...................................   

3.1   รถประจําตําแหนงรองผูอํานวยการ   ขนาดปริมาตรกระบอกสบู ไมเกิน  2,000 ซีซ ี  จํานวน   2 คนั    
         คาเชาคันละ 26,100 บาท/เดือน   คาเชา 1 ป เปนเงนิ  626,400  บาท  คาเชา 5 ป เปนเงิน 3,132,000 บาท 
3.2    รถยนตน่ังสวนกลาง     ขนาดปรมิาตรกระบอกสบู  ไมเกนิ   1,600 ซีซ ี  จํานวน   4 คัน  
         คาเชาคันละ 18,450 บาท/เดือน   คาเชา 1 ป เปนเงนิ  885,600  บาท  คาเชา 5 ป เปนเงิน 4,428,000 บาท 
3.3    รถบรรทุก  ขนาด  1 ตัน  แบบ 4 ประต ู(แบบดบัเบิ้ลแคบ) ขนาดปริมาตรกระบอกสบู ไมต่ํากวา   2,400 ซีซ ี 
         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 ท่ีน่ัง   ขนาดปรมิาตรกระบอกสบู ไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ี  จํานวน   4 คัน     
         คาเชาคันละ 24,750 บาท/เดือน  คาเชา 1 ป เปนเงนิ 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 (รวมภาษมีูลคาเพ่ิม) 
(รายละเอียด รูปแบบ  แนบทายเอกสารประกวดราคา)                                                                                                                  

4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
4.1 หนังสอืกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6 / ว.88  ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2550 เรือ่ง หลกัเกณฑการเชารถยนตมาใช

ในราชการ (อัตราคาเชารถยนตมาใชในราชการ)  
4.2 หนังสอืสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ท่ี นร 0506/ว 124  ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2555 เรื่อง  ขอปรับปรุงมติ 

 คณะรฐัมนตรี เร่ือง การเชารถยนตมาใชในราชการ  
4.3 หนังสอืกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว.64 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2555 เรือ่ง อัตราคาเชารถยนตมาใชในราชการ 
4.4 ราคามาตรฐานครภุณัฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานกังบประมาณ มีนาคม 2557          

5. รายชือ่เจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
5.1  นายยุกต               จารุภูมิ                      ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร 
5.2  นายประยูร          ชวยแกว                     ผูอํานวยการเขตการเดนิรถท่ี 1 
5.3  นางสาวศริิพร      บุญเปยม                    ผูอํานวยการสาํนักบริการและจัดซือ้ 
5.4  นายรุงโรจน        วงศบุญอุปถัมภ          หัวหนากองซอมบํารุง 
5.5  นายสมศกัดิ์         นาคะปกษิราช           นิติกร 4  กลุมงานนิตกิรรม 
5.6  นางสาวมยุรี       คงคา                           เจาหนาท่ีพัสดุ 4  กลุมงานจัดซื้อ 
5.7  นางธัญญนรี       ภูทอง                        หัวหนากลุมงานบริการ                
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