ราง TOR-2
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซือ้ รถโดยสารปรับอากาศใชเชือ้ เพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)จํานวน 489 คัน
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
องค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ(องค ก าร) มี ค วามประสงค จะประกวดราคาซื้ อ รถโดยสาร
ปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1. ความเปนมา
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีภ ารกิจในการใหบริการขนสงผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริ มณฑลมี รถโดยสารให บ ริ การจํ านวน 3,506 คั น มี อายุ การใช ง านระหว า ง 11–21 ป จากผลการ
ประกอบการที่ผานมาองคการประสบปญหาการขาดทุนอยางตอเนื่องจากการจัดเก็บคาโดยสารต่ํากวาตนทุน
ตามนโยบายของรั ฐรวมทั้ ง รถโดยสารมี ส ภาพทรุด โทรมตามอายุ การใช งาน องค การจึ งไดเ สนอแผนการ
ดําเนินงานที่จะจัด หารถโดยสารคันใหม จํานวน 3,183 คันเพื่อทดแทนรถโดยสาร (ดี เซล) คันเดิม จํานวน
3,183 คัน ที่มีสภาพเกา ชํารุด ทรุดโทรม เพื่อยกระดับคุณภาพและความเชื่อถือไดในการใหบริการรวมทั้งลด
ตนทุนดานเชื้อเพลิงและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอีกทั้ง ยังเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐในการใช
พลังงานทางเลือกที่ประหยัด ชวยลดเงินตราตางประเทศจากการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง
ดวยองคการมีความจําเปนเรงดวนตองการใชรถโดยสารปรับอากาศในระยะแรก จํานวน 489 คัน
เพื่อนํามาใหบ ริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หากไมมีรถทดแทนโดยเร็วจะเกิด
ปญหาในการใหบริการประชาชน เนื่องจากปจจุบันรถโดยสารเริ่มทยอยจอดเสียเปนจํานวนมาก ทําใหมีรถ
โดยสารไมเพียงพอที่จะรองรับการใชบริการของประชาชน
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดซื้อรถโดยสารคันใหมมาทดแทนรถโดยสารคันเดิมที่มีสภาพเกา ชํารุด ทรุดโทรมตาม
อายุการใชงาน และปลอยควันดําเปนมลพิษในอากาศ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการใหบ ริการรวมทั้งความนาเชื่อถือได (Reliability)
ของบริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ
3. เพื่อลดคาใชจายดานเชื้อเพลิง
4. เพื่อลดมลพิษ (ควันดํา) และรักษาสิ่งแวดลอม
5. เพื่อตอบสนองนโยบายดานการใชพลังงานของรัฐในการใชพลังงานที่ประหยัดและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว องคการจึงมีความจําเปนจะตองจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน
3. คุณสมบัติผปู ระสงคจะเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพและมีวัตถุประสงคในการขายและซอมบํารุงรักษา
รถโดยสารที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
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3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกลุม
กิจการร วมคา (Joint Venture)ที่ รวมทุ นระหว า งนิติ บุ ค คลไทยดว ยกั น หรื อนิ ติบุค คลไทยกับ นิ ติ บุ ค คล
ตางประเทศ หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium)ทีร่ วมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือนิติบุคคล
ไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมกิจการรวมคา และหรือ กลุมนิติบุคคลรวมทํางานจะตองกําหนดบริษัท
หลักซึ่งเปนนิตบิ คุ คลไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางองคการ โดยตองแสดงหลักฐานการ
รวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับผิดรวมกันและแทนกัน
ตอองคการอยางลูกหนี้รวม
นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุค คลใดลง
นามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปครบถวนดวย
3.3 นิ ติ บุค คลแต ล ะนิ ติ บุ ค คลที่ เ ข าร วมในกลุม กิ จการร วมค า (Joint Venture) หรื อ กลุ ม
นิติ บุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรือรวมกับนิติบุค คลอื่น
หรือกลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอื่นไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลในกลุมกิจการรวม
คาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวารอยละ 10 ของ
วงเงินที่จะประมูล ในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture)หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวารอยละ
10 ของวงเงินที่จะประมูล
3.5 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบีย บ
ของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ
3.6 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่นและหรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเ ปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม
3.7 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.8 ผู ป ระสงค จะเสนอราคา ต องมี ผ ลงานการจํ า หน า ยรถโดยสาร ขนาด 12 เมตร ใหกั บ
หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
3.9 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการใหบริการซอมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่ส ามารถใช
งานกั บ กาซธรรมชาติ (CNG) กับ หน วยงานราชการ รัฐวิ ส าหกิ จ หรื อ ภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ
3.10 นิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวม
ทํางาน (Consortium) ที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนบุคคลลมละลาย
3.11 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแ สดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.12 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเ ล็กทรอนิ กส (e-Government Procurement : e-GP) ต องลงทะเบีย นในระบบอิเ ล็กทรอนิกสข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.13 คูสญ
ั ญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

-3-

3.14 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูมีรายชื่อเปนผูซอื้ เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
3.15 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามประกาศองคการ
4. รูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและเอกสารแนบ
ดังนี้
4.1 คุณลักษณะของรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) (เอกสารหมายเลข 1)
4.2 เงื่ อนไขการรับ ประกันการชํารุด บกพรองจากการใชง านตามปกติ ของรถโดยสารใชกาซ
ธรรมชาติ (NGV) (Warranty Period) (เอกสารหมายเลข 2)
4.3 รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารตัวอยาง (เอกสารหมายเลข 3)
4.4 เงื่อนไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารใชกาซธรรมชาติ (NGV) (Maintenance)
(เอกสารหมายเลข 4)
5. การประเมินขอเสนอดานเทคนิค
การประเมินผลขอเสนอดานเทคนิค ประกอบดวย
5.1 คุณสมบัติและรายละเอียดดานเทคนิคของรถโดยสารทั้งคันโดยละเอียดและชิ้นสวน
ตางๆ เปนผลิตภัณฑของประเทศใดและรายละเอียดของเครื่องยนต เกียร คัสซี และรายงานการทดสอบตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ หรือตามขอกําหนดของประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป หรือตามขอกําหนดของผูผลิต พรอมชื่อและที่อยูของหนวยงานที่ทําการทดสอบ
5.2 รายละเอียดแผนการซอมบํารุงรักษารถโดยสารพรอมคาซอมบํารุงรักษรถโดยสารใน
ระยะเวลา 5 ปแรก และปที่ 6 ถึงปที่ 10 และรายละเอียดของการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงาน
ตามปกติของรถโดยสารโดยละเอียดตามมาตรฐานของผูผลิตรถโดยสาร
5.3 รายชื่อพรอมทีต่ ั้งของศูนยบริการซอมบํารุง
5.4 รายละเอียดของศูนยอะไหลของเครื่องยนต เกียร คัส ซี ชวงลาง ระบบสงกําลัง
และอุปกรณใชเ ชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (CNG) รายการเบอร อะไหล ภาพถาย ภาพเขียน สถานที่จัดเก็บ
อะไหลและมีหนังสือรับรองการมีอะไหลสํารองไมนอยกวา 10 ป
5.5 รายละเอียดผลงานการจําหนายรถโดยสาร ขนาด 12 เมตร ใหกับหนวยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
5.6 รายละเอี ย ดของการประกอบรถโดยสารว าผูป ระสงคจะเสนอราคาใช โ รงงานใน
ประเทศหรือตางประเทศ หากเปนโรงงานตางประเทศตองไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO หากเปนโรงงานใน
ประเทศตองไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO และไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม พรอมทั้งแจงแผนการ
ดําเนินงานประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และรายละเอียดผลงานการประกอบรถโดยสารขนาด 12 เมตร
(ความยาวไมนอยกวา 11.50 เมตร และไมเกิน 12.00 เมตร) ของโรงงานที่ใชในการประกอบรถโดยสารในครั้ง
นี้ พรอมสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO และสําเนาใบอนุญาตของโรงงานจากกระทรวงอุต สาหกรรม
โดยใหโรงงานผูประกอบรถโดยสารเปนผูรับรองเอกสารดังกลาว และมอบใหผูประสงคจะเสนอราคานํามาใช
เปนเอกสารประกอบในการยื่นเสนอราคา
5.7 รายละเอียดผลงานการใหบริการซอมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถใชงานกับกาซ
ธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรื อ ต างประเทศ
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5.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint
Venture)หรือกลุมนิตบิ ุคคลรวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) จะตองสงเอกสารงบการเงิน
งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนในรอบบัญชี พ.ศ.2554, พ.ศ.2555 และพ.ศ.2556
5.9 หนังสือรับรองของธนาคารหรือสถาบันการเงินภายในประเทศที่ใหการรับรองวาจะ
ออกหนังสือค้ําประกันใหกับผูประสงคจะเสนอราคา เพื่อใชประกอบเปนหลักประกันในการทําสัญญาซื้อขายรถ
โดยสารของผู ป ระสงคจะเสนอราคา และเป นหลั กประกัน ในการทําสัญญาจ างซอมบํ ารุ งรถโดยสารของผู
ประสงคจะเสนอราคาในการซอมบํารุงรักษารถโดยสารใหกับองคการ ดังนี้
5.9.1 หนังสือค้ําประกันสัญญาจํานวนรอยละ 10 ของราคารถโดยสารที่เสนอราคา
5.9.2 หนังสือค้ําประกันการชํารุดเสียหายจากการใชงานตามปกติของรถโดยสาร
อีกจํานวนรอยละ 15 ของราคารถโดยสารที่เสนอราคา โดยมีกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันเปนเวลา 5 ป
5.9.3 หนังสือค้ําประกันสัญญาซอมบํารุง จํานวนรอยละ 10 ของคาจางซอมบํารุง
รถโดยสาร โดยมีกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันเปนเวลา 10 ป
5.9.4 หนังสือค้ําประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงรักษาเปน
จํานวนเงินเทากับจํานวนเงินคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารในระยะเวลา 5 ปแรก โดยมีกําหนดระยะเวลา
ค้ําประกันเปนเวลา 5 ป และหนังสือค้ําประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงรักษาเปนจํานวน
เงินเท ากั บจํ านวนเงิ นค าจา งซ อมบํา รุง รักษารถโดยสารในป ที่ 6 ถึง ปที่ 10 กอนสิ้นสุด สัญ ญาปที่ 5 โดยมี
กําหนดระยะเวลาค้ําประกันเปนเวลา 5 ป
ทั้ง นี้ องคก ารสงวนสิ ท ธิที่ จะพิ จารณาขอ เสนอของผูป ระสงค จะเสนอราคาที่ มีข อเสนอที่เ ป น
ประโยชนตอองคการมากที่สุด
6. ระยะเวลาการสงมอบรถโดยสาร
ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบรถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 489 คัน ภายในระยะเวลา
90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. การตรวจรับ
องคการจะทําการตรวจรับรถโดยสารที่มคี ุณลักษณะดังนี้
7.1 ผูช นะการประกวดราคาตองสงมอบรถโดยสารตัวอยางใหองคการ เพื่อนําไปทดสอบการ
ขับขี่และใชงาน เปนระยะเวลา 3 วันตอเนื่องกัน โดยรถโดยสารตัวอยางจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
7.1.1 เครื่องยนต เกียร คัสซี และทางลาดสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับผูพิการ ตองมี
คุณสมบัติถูกตองตรงตามขอกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา
7.1.2 เครื่องยนตดงั กลาว สามารถใชงานกับกาซธรรมชาติอัด (CNG) ที่จําหนายในประเทศ
ไทยได
7.1.3 เครื่องยนต เกีย ร ตองสามารถวิ่งบนสะพานแขวน (สะพานพระรามเกา) ในขณะ
บรรทุกผูโดยสารไมนอยกวา 80 คน ตามสภาพการจราจรจริง
7.1.5 รถโดยสารตั วอย างสามารถวิ่ง บริ การประชาชนในพื้ น ที่ กรุ งเทพมหานคร และ
ปริมณฑลตามสภาพของถนนและสะพานในเสนทางเดินรถถนนสายหลักในปจจุบัน
7.2 รถโดยสารที่จะสงมอบตองมีคุณลักษณะถูกตองตามเงือ่ นไขในประกาศประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และเปนรุนที่ผานการทดสอบ ผานการตรวจสภาพการชําระภาษีและดําเนินการดาน
ทะเบี ย นจากกรมการขนส ง ทางบกเรี ย บร อ ยแล ว โดยผูช นะการประกวดราคาเปน ผู รับผิ ด ชอบคาใช จาย
ดําเนินการทั้งสิ้น ซึ่งจะตองสงมอบภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้การตรวจรับ
จะเริ่มนับตั้งแตวันที่องคการไดรับมอบรถที่จดทะเบียนและชําระภาษีเรียบรอยแลว
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8. วงเงินในการจัดหา วงเงินโครงการจํานวน 2,200.500 ลานบาท
9. การจายเงิน
9.1 การจายเงินลวงหนา
องคการอาจจายเงินลวงหนาใหแกผูชนะการประกวดราคา เปนเงินจํานวนรอยละ 15 (สิบหา)
ของวงเงินตามสัญญาซื้อขายรถโดยสารทั้งหมด ภายใน 30 วั นนับถั ด จากวันลงนามสัญญา โดยผูชนะการ
ประกวดราคาจะตองสงมอบหลักประกันการรับเงินลวงหนาใหแกองคการ เพื่อใชเปนหลักประกันการรับเงิน
ลวงหนา โดยตองยื่นหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาในขณะทําสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับวงเงินที่รับลวงหนาโดยหนังสือค้ําประกันตองไมแบงสวนความรับผิดระหวางนิติบุคคลใน
กลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium)
องคการจะคืนหลักประกันการรับเงินลวงหนาโดยไมมีดอกเบี้ยใดๆ ทั้งสิ้น ใหแกผูชนะการ
ประกวดราคา เมื่ อ ผู ช นะการประกวดราคาได ส ง มอบรถโดยสารครบตามจํ า นวนเงิ น ล ว งหน า และ
คณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับรถโดยสารจํานวนดังกลาวไวเปนที่เรียบรอยแลว
9.2 การจายเงิน
องคการจะจายเงินคารถโดยสารใหแกผูชนะการประกวดราคาเมื่อองคการไดรับมอบรถ
โดยสารตามจํานวนคันที่สงมอบ และคณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับรถโดยสารจํานวนดังกลาวไวเปน
ที่เรียบรอยแลว
10. เงือ่ นไขอื่น ๆ
10.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติข อง
รถโดยสารทั้งคันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป (โดยไมจํากัดระยะทางการใชงาน)และตองแสดงรายละเอีย ด
และเงื่อนไขของการรับประกันการชํารุดบกพรองของรถโดยสารโดยละเอียด
10.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองดําเนินการซอมบํารุงรักษารถโดยสารเปนระยะเวลา 10 ป
โดยตอ งเสนอแผนการซ อมบํา รุง รักษารถโดยสารพร อมคาซอมบํ ารุ งรั กษารถโดยสารในอั ตราคั นตอวันใน
ระยะเวลา 5 ปแรกนับถัดจากวันรับมอบรถโดยสาร (ชวงรับประกันการชํารุดบกพรอง) และปที่ 6 ถึงปที่ 10
โดยละเอียด ทั้งนี้ อัตราคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารที่ผูเสนอราคาจะเสนอตองไมเกินกวาอัตราคาจางซอม
บํารุงรักษารถโดยสารที่องคการกําหนด ดังนี้
(1) ราคาจางซอมบํารุ งรักษา ในอัต ราเฉลี่ย 5 ปแ รก ไมเ กินจํานวน 925.91 บาท
ตอคันตอวัน
(2) ราคาจางซอมบํารุงรักษา ในปที่ 6 ถึงปที่ 10 ในอัตราบาทตอคันตอวัน
10.3 ผูชนะการประกวดราคาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบของทาง
ราชการที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
10.4 เอกสารหลั ก ฐานที่ ใช ป ระกอบการอ า งอิ ง ที่ เ ป น ภาษาต า งประเทศต องแปลเป น
ภาษาไทย โดยผานการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้นซึ่งตั้งอยูภายในประเทศไทย
……………………………..
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- ราง ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่
/2557
เรื่อง การซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
..................................................
องคการขนสงมวลชนกรุง เทพ (องคการ) มีความประสงค จะประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรั บ
อากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน 220,050,000 บาท (สองรอย
ยี่สิบลานหาหมื่นบาทถวน)
1. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1 ผู ป ระสงค จะเสนอราคาต องเป นผู มี อ าชี พ และมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการขายและซ อ ม
บํารุงรักษารถโดยสารที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตอ งเปนนิติบุค คลที่จดทะเบีย นจัด ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายไทย
หรือกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) ที่รวมทุนระหวางนิติบุค คลไทยดวยกัน หรือนิติบุคคลไทยกับนิติ
บุคคลตางประเทศ หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ที่รวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือ
นิติบุค คลไทยกับ นิติบุ คคลต างประเทศ โดยกลุมกิจการรวมคา และหรือ กลุมนิ ติบุค คลรว มทํางานจะตอง
กําหนดบริษทั หลักซึง่ เปนนิตบิ ุคคลไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางองคการ โดยตองแสดง
หลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับผิด รวมกัน
และแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม
นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุคคลใด
ลงนามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปครบถวนดวย
1.3 นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติ
บุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรือรวมกับนิติบุคคลอื่นหรือ
กลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอื่นไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติบุค คลในกลุมกิจการรวมคา
หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน)ไมนอยกวารอยละ 10 ของ
วงเงินที่จะประมูล ในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture)หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวารอยละ
10 ของวงเงินที่จะประมูล
1.5 ผูป ระสงคจะเสนอราคา ตองไม เป นผู ที่ถูก ระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่ อผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุค คลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ
1.6 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผ ลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและ
หรือตองไมเปนผูมีผ ลประโยชน รวมกันระหวา งผูเสนอราคากับ ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วั น
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
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1.7 ผูป ระสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเ สธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร ขนาด 12 เมตร ใหกั บ
หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
1.9 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการใหบริการซอมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถ
ใชงานกับกาซธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิส าหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ
1.10 นิติบุค คลหรือนิติบุค คลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) ที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนบุคคลลมละลาย
1.11 นิติบุค คลที่จะเขาเป นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.12 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับ หนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด จางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)ตองลงทะเบีย นในระบบอิเล็กทรอนิกสข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.13 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
1.14 ผูป ระสงคจะเสนอราคา ต องเป นผูมีรายชื่อเปนผู ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้ อด วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
1.15 ผูป ระสงคจะเสนอราคา ตองผ า นการคั ดเลื อกผู มีคุณสมบัติ เบื้อ งต นตามประกาศ
องคการ
2. วันเวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กํ า หนดยื่ น เอกสารการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในวั น ที่
............................ ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา
ณ ห อ งประชุ ม องค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเที ย มร ว มมิ ต ร เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาในวันที่...........................................ตั้งแตเวลา.............น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ
500.-บาท (หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่
................................. ถึงวันที่ ............................... ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
15.30 น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท 0-2246-0974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
2557
(นายนเรศ บุญเปย ม)
รองผูอํานวยการฝายบริหาร รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ กลุมงานจัดซื้อ
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เอกสารประกวดราคาซือ้ ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่
/2557
การจัดซือ้ รถโดยสารปรับอากาศใชเชือ้ เพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
2557
..................................................
องคการขนสงมวลชนกรุง เทพ (องคการ) มีความประสงค จะประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรั บ
อากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งรถโดยสารที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.1.1 คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)
(เอกสารหมายเลข 1)
1.1.2 เงื่อนไขการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสาร
ใชกาซธรรมชาติ (NGV)(Warranty Period) (เอกสารหมายเลข 2)
1.1.3 รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารตัวอยาง (เอกสารหมายเลข 3)
1.1.4 เงื่ อ นไขการซ อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษารถโดยสารใช ก า ซธรรมชาติ (NGV)
(Maintenance) (เอกสารหมายเลข 4)
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขายรถโดยสาร
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันอื่นเปนไปตามแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ภายในประเทศไทย
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
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2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
2.1 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งเป นผู มี อ าชี พ และมี วั ต ถุ ป ระสงค ในการขายและซ อ ม
บํารุงรักษารถโดยสารที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ
กลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) ที่รวมทุนระหวางนิติบุค คลไทยดวยกัน หรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคล
ตางประเทศ หรือกลุมนิติ บุคคลร วมทํางาน (Consortium) ที่รว มทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือนิ ติ
บุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมกิจการรวมคา และหรือ กลุมนิติบุคคลรวมทํางานจะตองกําหนด
บริษั ทหลักซึ่งเป นนิ ติบุ คคลไทยเป นผู รับ ผิด ชอบหลักในการเข าเสนอราคากับ ทางองคการ โดยตองแสดง
หลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับผิด รวมกัน
และแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม
นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุคคลใด
ลงนามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปครบถวนดวย
2.3 นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติ
บุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรือรวมกับนิติบุคคลอื่นหรือ
กลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอื่นไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติบุค คลในกลุมกิจการรวมคา
หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน)ไมนอยกวารอยละ 10 ของ
วงเงินที่จะประมูล ในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture)หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวารอยละ
10 ของวงเงินที่จะประมูล
2.5 ผูป ระสงคจะเสนอราคา ตองไม เป นผู ที่ถูก ระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่ อผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุค คลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผ ลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและ
หรือตองไมเปนผูมีผ ลประโยชน รวมกันระหวา งผูเสนอราคากับ ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วั น
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
2.7 ผูป ระสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเ สธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร ขนาด 12 เมตร ใหกั บ
หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
2.9 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการใหบริการซอมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถ
ใชงานกับกาซธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิส าหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ
2.10 นิติบุค คลหรือนิติบุค คลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) ที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนบุคคลลมละลาย
2.11 นิติบุค คลที่จะเขาเป นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
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2.12 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับ หนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด จางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบีย นในระบบอิเล็กทรอนิกสข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.13 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.14 ผูป ระสงคจะเสนอราคา ต องเป นผูมีรายชื่อเปนผู ซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้ อด วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
2.15 ผูป ระสงค จะเสนอราคา ต องผ านการคั ด เลื อ กผูมี คุ ณสมบั ติเ บื้ องต นตามประกาศ
องคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน2สวน คือ
3.1 สวนที่ 1อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ ากั ด หรื อบริ ษั ท มหาชนจํ ากั ด ให ยื่ นสํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อผูถือหุนบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม
(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีกลุมกิจการรวมคาหรือรวมทํางาน ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา
หรือรวมทํางาน
(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 1ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) คุณสมบัติและรายละเอียดดานเทคนิคของรถโดยสารทั้งคันโดยละเอียดและชิ้นสวน
ตางๆ เปนผลิตภัณฑของประเทศใดและรายละเอียดของเครื่องยนต เกีย ร คัสซี และรายงานการทดสอบตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ หรือตามขอกําหนดของประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป หรือตามขอกําหนดของผูผลิต พรอมชื่อและที่อยูของหนวยงานที่ทําการทดสอบ
(2) แผนการสงมอบรถโดยสาร และแผนการดําเนินการดานทะเบียน ของผูประสงคจะ
เสนอราคา
(3) รายละเอี ยดแผนงานการซอ มบํา รุงรั กษารถโดยสารพร อมคา ซอมบํารุ งรักษารถ
โดยสารตามมาตรฐานของผูผลิตรถโดยสารที่เสนอราคาในระยะเวลา 5 ปแรก และปที่ 6 – ปที่ 10 โดยจะตอง
มีรายละเอียดอยางนอย ประกอบดวย
(3.1) การซ อมบํารุงรั กษา (Maintenance) TPM มี แผนการซ อมบํารุงรั กษามี
มาตรฐาน มีประสบการณที่นาเชื่อถือ
(3.2) ต องมี คู มือ ปฏิ บั ติ ง าน (OperationManual) และคู มื อ การบํ า รุ งรั กษา
(Maintenance Manual) โดยตองมีรายละเอียดของกระบวนการทํางาน (Flow Chart), แผนผังวงจร (Circuit
Diagram) และระบบควบคุม (Control System)
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(3.3) คาซอมบํารุงรักษารถโดยสารในอัต ราตอคันตอวันในระยะเวลา 5 ปแ รก
และปที่ 6 – ปที่ 10 โดยละเอียด
(4) รายละเอียดของการรับประกันการชํารุดบกพรองของการใชงานตามปกติข องรถ
โดยสารโดยละเอียด รวมทั้งตองยืนยันและรับรองการมีอะไหลสาํ รอง (Spare Parts) ใหมีความเพียงพอกับการ
ซอมบํารุงรักษารถโดยสารไมนอยกวา 10 ป และมีพื้นที่จัดเก็บอะไหล (Store) และรายการของชิ้นสวนคงคาง
(Inventory) มีระบบการจัดเก็บ (Minimum Requirement) โดยกําหนดเงื่อนไขคาใชจายและราคาไวและ
พรอมที่จะใหองคการตรวจสอบไดตลอดเวลา
(5) หนั ง สื อ รั บ รองยื น ยั น การมี ศู น ย ใ ห บ ริ ก ารและซ อ มบํ า รุ ง ตามมาตรฐานของ
บริษัทผูผลิตรถโดยสาร พรอมรายละเอียดที่ตั้งของศูนยบริการและซอมบํารุงทั้งหมด
(6) หนังสือรับรองของธนาคารหรือสถาบันการเงินภายในประเทศที่ใหการรับรองวาจะ
ออกหนังสือค้ําประกันใหกับผูประสงคจะเสนอราคา เพื่อใชประกอบเปนหลักประกันในการทําสัญญาซื้อขายรถ
โดยสารของผู ป ระสงคจะเสนอราคา และเป นหลั กประกัน ในการทําสัญญาจ างซอมบํ ารุ งรถโดยสารของผู
ประสงคจะเสนอราคาในการซอมบํารุงรักษารถโดยสารใหกับองคการ ดังนี้
(6.1) หนั งสื อค้ํา ประกั นสั ญ ญาจํา นวนรอ ยละ 10 ของราคารถโดยสารที่ เสนอ
ราคา
(6.2) หนังสือค้ําประกันการชํารุดเสียหายจากการใชงานตามปกติของรถโดยสาร
อีกจํานวนรอยละ 15 ของราคารถโดยสารที่เสนอราคา โดยมีกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันเปนเวลา 5 ป
(6.3) หนังสือค้ําประกันสัญญาซอมบํารุง จํานวนรอยละ 10 ของคาจางซอมบํารุง
รถโดยสาร โดยมีกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันเปนเวลา 10 ป
(6.4) หนังสือค้ําประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงรักษาเปน
จํานวนเงินเทากับจํานวนเงินคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารในระยะเวลา 5 ปแรก โดยมีกําหนดระยะเวลา
ค้ําประกันเปนเวลา 5 ป และหนังสือค้ําประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงรักษาเปนจํานวน
เงินเท ากั บจํ านวนเงิ นค าจา งซ อมบํา รุง รักษารถโดยสารในป ที่ 6 ถึง ปที่ 10 กอนสิ้นสุด สัญ ญาปที่ 5 โดยมี
กําหนดระยะเวลาค้ําประกันเปนเวลา 5 ป
(7) ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองแจง รายละเอียดของการประกอบรถโดยสารวาผู
ประสงคจะเสนอราคาใชโรงงานในประเทศหรือตางประเทศ หากเปนโรงงานตางประเทศตองไดรับใบรับรอง
มาตรฐาน ISO หากเปนโรงงานในประเทศตองไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO และไดรับอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม พรอมทั้งแจงแผนการดําเนินงานประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และรายละเอียดผลงานการ
ประกอบรถโดยสารขนาด 12 เมตร(ความยาวไมนอยกวา 11.50 เมตร และไมเกิน 12.00 เมตร) ของโรงงานที่
ใชในการประกอบรถโดยสารในครั้งนี้ พรอมสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO และสําเนาใบอนุญาตของ
โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใหโรงงานผูประกอบรถโดยสารเปนผูรับรองเอกสารดังกลาว และมอบ
ใหผูประสงคจะเสนอราคานํามาใชเปนเอกสารประกอบในการยื่นเสนอราคา
(8) รายละเอียดผลงานการจําหนายรถโดยสารขนาด 12 เมตรใหกับหนวยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
(9) รายละเอี ย ดผลงานการให บ ริ การซ อมบํา รุ งรั ก ษาเครื่ อ งยนต ที่ ส ามารถใช ง าน
กับ ก า ซธรรมชาติ (CNG) กั บ หน วยงานราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรื อ
ตางประเทศ
(10) ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint
Venture) หรือกลุมนิติบุค คลรวมทํางาน (Consortium) บริษัท หลัก (Lead Firm) จะตองสง เอกสารงบ
การเงิน งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนในรอบบัญชี พ.ศ.2554, พ.ศ.2555 และพ.ศ.2556
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(11) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกสโ ดยตองลงนามพรอ ม
ประทับตรา (ถามี) จํานวน 3 ชุด
(12) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(13) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(14) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอแผนกําหนดเวลาสง มอบรถโดยสารตามกําหนด
ระยะเวลาการสงมอบรถโดยสารตามที่องคการกําหนด และแผนการดําเนินการดานทะเบียน
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถโดยสารไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หากแคตตาล็อกหรือ
เอกสารใดที่เปนภาษาตางประเทศ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองแปลเอกสารเปนภาษาไทยเฉพาะในสวน
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะเฉพาะของรถที่เสนอพรอมทั้งรับรองความถูกตอง หลักฐานดังกลาวนี้
องคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคต
ตาล็อก ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 1 วัน
4.5 กอนยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ .........../2557” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ประกอบดวย ตนฉบับ 1 ชุด และสําเนา 6 ชุด ในวันที่ ...............................
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.ตามนาฬิกาของสํานักงาน ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแ ลวจะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูประสงคจะ
เสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตาม
ขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอ
ตามข อ 3.2 และแจ งผู ป ระสงค จะเสนอราคาแต ล ะรายทราบผลการพิ จารณาเฉพาะตน ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือ วิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่ ..................
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรื อในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัด ขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูป ระสงคจะเสนอราคา หรือผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผา นการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ณ วั น ประกาศประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
หรือผู ประสงค จะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติ ทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคํา สั่งดั งกล าวต อผูอํานวยการ
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือ
เป น ที่ สุ ด หากปรากฏต อ คณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กาํ หนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยงั เหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ
ขอขัด ของไมอ าจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิท ธิในการตัด สินใจดํ าเนิ นการใด ๆ ระหว า งการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางดานเทคนิค
(2) ราคาสู ง สุ ดของการประกวดราคาซื้ อ รถโดยสารใช เ ชื้ อ เพลิ งก าซธรรมชาติ
(NGV) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 2,200,500,000.00 บาท
(3) ผูมีสิทธิเสนอราคาตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดีย ว โดย
ราคาที่ เสนอต องเปนราคารวมทั้งสิ้ น ซึ่งไดรวมภาษีมูลค าเพิ่มและภาษี อากรอื่ น คาขนสง ค าใชจา ยในการ
ดําเนินการดานทะเบียน คาใชจายในการทดสอบรถตัวอยาง และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาจากราคาครั้งสุดทายทีเ่ สนอลดแลวจะตองเสนอลดราคาขัน้ ต่าํ (Minimum Bid)
ไมนอยกวาครั้งละ 4,000,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ง ถัด ๆ
ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
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(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมี สิ ทธิ เ สนอราคาที่ ได รับ คัด เลือกใหเ ป นผูช นะการเสนอราคา ต องรั บ ผิด ชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู มี สิ ท ธิเ สนอราคาจะต อ งมาเสนอราคา ณ บริ ษั ท กสท. โทรคมนาคมจํ า กั ด
(มหาชน) ในวันที่ ..................................... ทั้งนี้ องคการจะนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอ
ราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต และผูมีสทิ ธิเสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการ
เสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
5. หลักประกันซอง
5.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองรอยละ 10 ของวงเงินพรอมกับการยื่น
ซองข อเสนอด า นเทคนิ ค ตามเอกสารการประกวดราคาซื้ อ ด วยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส จํา นวนเงิ น
220,050,000 บาท (สองรอยยี่สิบลานหาหมื่นบาทถวน)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1.1 เงินสด
5.1.2 เช็ ค ที่ธ นาคารสั่ ง จ ายให แ ก อ งค การ โดยเป น เช็ ค ลงวั น ที่ ที่ ยื่ น ซองข อเสนอ
ทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.1.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศทีม่ ีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ1.5 (1)
5.1.4 หนั ง สื อ ค้ํ าประกั นของบริ ษั ท เงิ นทุ น หรื อบริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.5 (1)
5.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืน ใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิ เสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคื น
หลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
5.2 การริบหลักประกันซอง
โดยที่ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาซึ่ ง ได ยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสตอองคการแลว ยอมตองผูกพันตนในการเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกสตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และไม
สามารถถอนตั ว ออกจากการประกวดราคาฯ ได หากกระทํ า ผิ ด เงื่ อนไของค การชอบที่ จ ะดํา เนิ น การริ บ
หลักประกันซองไดในอัตรารอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา ทั้งนี้การริบ หลักประกันซองใหมีผล ณ วันที่ผูเสนอ
ราคากระทําผิดเงื่อนไขดังกลาวดังนี้
5.2.1 กรณีที่ผูยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูมีสทิ ธิเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวไมดําเนินการดังนี้
(1) ไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด
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(2) มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ
(3) LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ กวพ.อ
กําหนด โดยการเสนอราคาสูงกวา หรื อเท ากับ ราคาสู งสุด ในการประกวดราคาฯ หรือเสนอลดราคาขั้ นต่ํ า
(Minmum Bid) แตละครั้งที่เสนอลดราคานอยกวาราคาตามเอกสารประกวดราคาฯ กําหนด
(4) ไมลงลายมือชือ่ ในแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา(แบบ บก.008)
5.2.2 กรณีผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาแลวแตไม
ไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด จะตองถูกริบหลักประกันซองและอาจถูกพิจารณาเรีย กรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะตองถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการดวย
5.2.3 กรณี ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาหรื อ ผู ค้ํ า ประกั น หรื อ คู สั ญ ญาไม ยื่ น คํ า ขอ
หลักประกันคืนภายในหา (5) ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรีย บรอย หรือไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา สละ
สิทธิในหลักประกัน และแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส องคการจะพิ จารณาตัด สินจาก
ราคารวมของรถโดยสาร และตกลงทําสัญญาซื้อขายรถโดยสารกับผูมีสิทธิเสนอราคาที่เสนอราคารวมต่ําที่สุด
องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคการเปน
สําคัญ และใหถือ วาการตัด สินขององคการเปนเด็ด ขาด ผู ประสงคจะเสนอราคาหรือ ผูมีสิ ทธิเ สนอราคาจะ
เรี ย กร อ งค า เสี ย หายใดๆ มิ ไ ด รวมทั้ง องค ก ารจะพิ จารณายกเลิ ก การประกวดราคาซื้ อด ว ยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเ สนอราคาที่ไดรับการคัด เลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร อันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ ผู เสนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายได วา ไม อ าจดํ า เนิ นงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อ
ไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ
หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูป ระสงคจะเสนอราคา
รายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอองคการเทานั้น
6.3 การประเมินขอเสนอดานเทคนิค
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตอ งผานการตรวจสอบคุณสมบัติเ บื้องตนและยื่นเอกสาร
หลักฐานถูกตองจึงจะไดรับการประเมินขอเสนอดานเทคนิค ประกอบดวย
6.3.1 คุณสมบัติและรายละเอีย ดดานเทคนิค ของรถโดยสารทั้งคันโดยละเอียดและ
ชิ้นส วนตา งๆ เปนผลิ ต ภั ณฑข องประเทศใดและรายละเอีย ดของเครื่อ งยนต เกียร คั สซี และรายงานการ
ทดสอบตามข อกํ าหนดของคณะกรรมาธิ การเศรษฐกิ จยุ โรปแห ง สหประชาชาติ หรื อตามข อกํา หนดของ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือตามขอกําหนดของผูผลิต พรอมชื่อและที่อยูของหนวยงานที่ทําการทดสอบ

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

-16-

6.3.2 รายละเอี ย ดแผนการซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษารถโดยสารพร อมค า ซ อ มบํา รุ ง รั ก ษา
รถโดยสารในระยะเวลา 5 ปแรก และปที่ 6 ถึงปที่ 10 และรายละเอียดของการรับประกันการชํารุดบกพรอง
จากการใชงานตามปกติของรถโดยสารโดยละเอียดตามมาตรฐานของผูผลิตรถโดยสาร
6.3.3 รายชื่อพรอมทีต่ ั้งของศูนยบริการซอมบํารุง
6.3.4 รายละเอียดของศูนย อะไหลของเครื่องยนต, เกียร, คัส ซี, ชวงลาง, ระบบส ง
กําลัง และอุปกรณใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (CNG) รายการเบอร อะไหล, ภาพถาย, ภาพเขีย น, สถานที่
จัดเก็บอะไหล และมีหนังสือรับรองการมีอะไหลสํารองไมนอยกวา 10 ป
6.3.5 รายละเอียดผลงานการจําหนายรถโดยสาร ขนาด 12 เมตร ใหกับหนวยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
6.3.6 ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองแจงรายละเอียดของการประกอบรถโดยสารวาผู
ประสงคจะเสนอราคาใชโรงงานในประเทศหรือตางประเทศ หากเปนโรงงานตางประเทศตองไดรับใบรับรอง
มาตรฐาน ISO หากเปนโรงงานในประเทศตองไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO และไดรับอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม พรอมทั้งแจงแผนการดําเนินงานประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และรายละเอียดผลงานการ
ประกอบรถโดยสารขนาด 12 เมตร(ความยาวไมนอยกวา 11.50 เมตร และไมเกิน 12.00 เมตร) ของโรงงานที่
ใชในการประกอบรถโดยสารในครั้งนี้ พรอมสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO และสําเนาใบอนุญาตของ
โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใหโรงงานผูประกอบรถโดยสารเปนผูรับรองเอกสารดังกลาว และมอบ
ใหผูประสงคจะเสนอราคานํามาใชเปนเอกสารประกอบในการยื่นเสนอราคา
6.3.7 รายละเอียดผลงานการใหบริการซอมบํารุงรักษาเครื่องยนตทสี่ ามารถใชงานกับ
กาซธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
6.3.8 ผูป ระสงคจะเสนอราคาที่เ ป นนิ ติ บุ ค คลหรื อนิ ติบุ ค คลในกลุ มกิจการร ว มค า
(Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) จะตองสงเอกสาร
งบการเงิน งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนในรอบบัญชี พ.ศ.2554, พ.ศ.2555 และพ.ศ.2556
6.3.9 หนังสือรับรองของธนาคารหรือสถาบันการเงินภายในประเทศที่ใหการรับรองวา
จะออกหนังสือค้ําประกันใหกับผูประสงคจะเสนอราคา เพื่อใชประกอบเปนหลักประกันในการทําสัญญาซื้อขาย
รถโดยสารของผูประสงคจะเสนอราคา และเปนหลักประกันในการทําสัญญาจางซอมบํารุงรถโดยสารของผู
ประสงคจะเสนอราคาในการซอมบํารุงรักษารถโดยสารใหกับองคการ ดังนี้
(1) หนังสือค้ําประกันสัญญาจํานวนรอยละ 10 ของราคารถโดยสารที่เสนอ
ราคา
(2) หนั งสื อค้ํ า ประกั นการชํ า รุ ด เสี ย หายจากการใชง านตามปกติ ข องรถ
โดยสารอีกจํานวนรอยละ 15 ของราคารถโดยสารที่เสนอราคา โดยมีกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันเปนเวลา
5 ป
(3) หนังสือค้ําประกันสัญญาซอมบํารุง จํานวนรอยละ 10 ของคาจางซอม
บํารุงรถโดยสาร โดยมีกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันเปนเวลา 10 ป
(4) หนังสือค้ําประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงรักษา
เป นจํ านวนเงิ นเทา กั บ จํานวนเงิ นคาจ างซอ มบํ ารุ ง รั กษารถโดยสารในระยะเวลา 5 ป แรก โดยมีกํ าหนด
ระยะเวลาค้ําประกันเปนเวลา 5 ป และหนังสือค้ําประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงรักษา
เปนจํานวนเงินเทากับจํานวนเงินคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารในปที่ 6 ถึงปที่ 10 กอนสิ้นสุดสัญญาปที่ 5
โดยมีกําหนดระยะเวลาค้ําประกันเปนเวลา 5 ป
ทั้งนี้ องคการสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาที่มีขอเสนอที่เปน
ประโยชนตอองคการมากที่สุด
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6.4 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิด ความไดเปรียบเสียเปรีย บแกผูประสงคจะ
เสนอราคารายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เ กี่ยวของกับผูป ระสงคจะเสนอราคาได องคการมีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมสี ิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบ ริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลาวและองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญา
7.1 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาดัง
ระบุในขอ 1.4 กับองคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวั นที่ไดรับแจงจากองคการและตองวางหลักประกันสัญญา
ในขณะทําสัญญาเปนจํานวนเงินรอยละ 10 ของราคารถโดยสารที่ประมูลได และหนั งสือค้ําประกันการชํารุด
บกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสาร (Warranty Period) จํานวนรอยละ 15 ของราคารถโดยสารที่
ประมูลได เพื่อใหองคการยึดถือไวเปนระยะเวลา 5 ปนับถัดจากวันสงมอบรถโดยสารครบทั้งจํานวนตามสัญญา
โดยผูชนะการประกวดราคาสามารถใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 5.1
7.2 ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําสัญญาจางซอมบํารุงรถโดยสารเปนระยะเวลา 10 ป
ตามแบบสัญญาที่องคการกําหนดกับองคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากองคการ โดยตองวาง
ปลักประกัน ดังนี้
7.2.1 ตองวางหลักประกัน สัญญาในขณะทํ าสั ญญาเป นจํานวนเงินรอยละ 10 ของ
คาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสาร เปนระยะเวลา 10 ป
7.2.2 ตองวางหลักประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงเปนจํานวน
เงินเทากับจํานวนเงินคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารเพื่อใหองคการยึดถือไวเต็มจํานวน ในระยะเวลา 5 ป
แรก นับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับมอบรถโดยสาร และกอนสิ้นสุดสัญญาปที่ 5 ผูช นะการประกวดราคาตอง
วางหลักประกันความเสียหายของรถโดยสารจากการซอมบํารุงเปนจํานวนเงินเทากับจํานวนเงินคาจางซอม
บํารุงรักษารถโดยสารเพื่อใหองคการยึดถือไวเต็มจํานวน ของปที่ 6 ถึงปที่ 10
7.3 หลักประกันสัญญาและหลักประกันการชํารุดเสียหายตามขอ 7.1 และ 7.2 องคการจะ
คืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
7.4 ผูชนะการประกวดราคา จะตองลงนามในสัญญาตามขอ 7.1 และขอ 7.2 ในคราวเดียวกัน
8. อัตราคาปรับ
ผูช นะการประกวดราคาจะต อ งส งมอบรถโดยสารตามแผนการส งมอบให แ ลวเสร็จตาม
กําหนดระยะเวลาการสงมอบ หากไมสงมอบรถโดยสารตามที่กําหนด องคการจะปรับเปนรายคันตอวันตาม
จํานวนรถที่สงไมครบ ในอัตรารอยละ 0.20 ของวงเงินตอคันตอวันและปรับคาสูญเสียโอกาสในการหารายได
จํานวน 10,000 บาทตอคันตอวัน ไปจนถึงวันรับมอบรถเสร็จสิ้น
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9. การจายเงิน
9.1 การจายเงินลวงหนา
องคการอาจจายเงินลวงหนาใหแกผูชนะการประกวดราคา เปนเงินจํานวนรอยละ 15 (สิบ
หา) ของวงเงินตามสัญญาซื้อขายรถโดยสารทั้งหมด ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา โดยผูชนะการ
ประกวดราคาจะตองสงมอบหลักประกันการรับเงินลวงหนาใหแกองคการ เพื่อใชเปนหลักประกันการรับเงิน
ลวงหนา โดยตองยื่นหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาในขณะทําสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับวงเงินที่รับลวงหนาโดยหนังสือค้ําประกันตองไมแบงสวนความรับผิดระหวางนิติบุคคลใน
กลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium)
องคการจะคืนหลักประกันการรับเงินลวงหนาโดยไมมีด อกเบี้ยใดๆ ทั้งสิ้น ใหแกผูชนะ
การประกวดราคา เมื่อ ผู ช นะการประกวดราคาได ส ง มอบรถโดยสารครบตามจํ า นวนเงิ นล วงหน า และ
คณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับรถโดยสารจํานวนดังกลาวไวเปนที่เรียบรอยแลว
9.2 การจายเงิน
องคการจะจายเงินคารถโดยสารใหแกผูชนะการประกวดราคาเมื่อองคการไดรับมอบรถ
โดยสารตามจํานวนคันที่สงมอบ และคณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับรถโดยสารจํานวนดังกลาวไวเปน
ที่เรียบรอยแลว
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคารถโดยสารสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินกูโดยกระทรวงการคลังเปนผูค้ํา
ประกันเงินกู หรือกระทรวงการคลังจัดหาเงินกูใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพกูตอ องคการจะจายเงินตอเมื่อ
องคการไดรับเงินกูแลวเทานั้น
10.2 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาซึ่ ง ได ยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสตอองคการแลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมี
สิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.9 (4) (5)
(6) และ (7) มิ ฉะนั้ นองค การจะริ บหลั กประกัน ซองจํ านวนร อยละ 2.5 ของวงเงิ นที่จัด หาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
10.3 ผูมีสิท ธิเสนอราคาซึ่งองคก ารไดคัดเลือกแลว ไมไปทํ าสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกั นซองหรือเรี ยกร องจากผู ออกหนัง สือค้ํ า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสีย หายอื่นๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางองคการ เวนแตเปนกรณีที่สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
สัญญาในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตอการลงทุนจนเปนเหตุใหผูมีสิทธิเสนอราคาไมสามารถลง
นามสัญญาได ไมเปนเหตุใหผูมีสิทธิเสนอราคาถูกริบหลักประกันซอง
10.4 องคการสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
10.5 ผูมีสิทธิเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเ สธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
10.6 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมคัดเลือกขอเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิไดลงนาม
ในสัญญาไดทุกเมื่อ และองคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทําสัญญาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารจากผูมี
สิทธิเสนอราคาไดทุกเมื่อ โดยผูมีสิทธิเสนอราคาไมมีสิทธิฟองรองเรียกคาเสียหายใดๆ จากองคการ
10.7 ขอเสนอทั้งหมดของผูม ีสทิ ธิเสนอราคาไมกอ ใหเกิดขอผูกพันแกองคการ เวนแตจะได
มีการลงนามในสัญญาเพื่อดําเนินการแลว
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10.8 เมื่อไดรับขอเสนอแลว เอกสารขอเสนอทั้งหมดจะถือวาเปนกรรมสิท ธิ์ข ององคการ
โดยองคการมีสิทธิที่จะใชสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอได
11. ปญหาการขัดแยงหรือการตีความ
ในกรณีที่ มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมี ขอความใดที่โต แยงในประกาศประกวด
ราคา หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอื่นใดก็ตาม ซึ่งมีความจําเปนตองวินิจฉัยตัด สิน เพื่อใหการ
ประกวดราคาครั้งนี้เปนไปดวยความเรีย บรอย บรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคการสงวนสิทธิที่จะเปนผู
ตีความ และวินิจฉัยขอขัดแยง ซึ่งใหถือเปนอันเด็ดขาดและถึงที่สุด
12. การแกไขเอกสารประกวดราคา
12.1 ก อ นวั น ยื่ น ซองประกวดราคา หากมี ค วามจํ า เป น องค ก ารสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคา
12.2 การแกไขเอกสารประกวดราคาตางๆ องคการจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทราบ
โดยทั่วกันทุกรายเปนลายลักษณอักษร
12.3 หากองคการพิจารณาเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาตางๆ มีเหตุ
ทําใหผูมีสิท ธิเสนอราคาจะตองใชเวลาในการพิจารณาและจัด เตรียมเอกสารตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อความ
ถูกตองครบถวน องคการอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารประกวดราคาไดตามความจําเปน
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
............./................/...............
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- ราง เอกสารหมายเลข 1
คุณลักษณะของรถโดยสารปรับอากาศใชเชือ้ เพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)
องคการขนสง มวลชนกรุงเทพ มีค วามประสงค จะซื้ อรถโดยสารปรั บอากาศใช เชื้ อเพลิ งก าซ
ธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คั น โดยอาจเปนรถที่ ป ระกอบสํ า เร็ จรู ปพร อมใช งานก็ได โดยอุป กรณแ ละ
ชิ้นสวนที่ใชประกอบรถเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิตและกรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ ดังนี้
1. คุณลักษณะทัว่ ไป
1.1 เปนรถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียว ไมมีบันได (No Step Bus) ขนาด 2 เพลา 4 ลอ
(ยาง 6 เสน) ขนาด 12 เมตร (ความยาวของรถจากกันชนหนาถึงกันชนทายไมนอยกวา 11.50 เมตรและไมเกิน
12.00 เมตร) ขับเคลื่อนด วยเครื่องยนตที่ใชกาซธรรมชาติอั ดเปนเชื้อเพลิง มีกําลั งเครื่ องยนตไมนอยกว า
174kW สามารถรับน้ําหนักบรรทุกรวม (GVW) ไมนอยกวา 16,000 กิโลกรัมและจะตองติด ตั้งอุปกรณประจํา
รถ ดังนี้
1) ฆอนทุบกระจกจํานวนไมต่ํากวา 6 อัน
2) เครื่องดับเพลิง ขนาด 5 ปอนด ไมนอยกวา 2 ถัง และขนาด 10 ปอนด ไมนอยกวา
2 ถัง ไดมาตรฐาน มอก.และใหมีขนาดที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
3) ประตูฉุกเฉิน ตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละขนาดสัดสวนเปนไปตามกรมการขนสงทางบกกําหนด
4) ประตูขึ้น-ลงสําหรับพนักงานขับรถ
5) เข็มขัดนิรภัยสําหรับพนักงานขับรถจํานวน 1 เสน
1.2 ลักษณะของตัวรถและโครงสรางรถโดยสารใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมการขนสง
ทางบกโดยภายในรถโดยสารมีที่นั่งไมนอยกวา 35 ที่นั่ง (รวมที่นั่งสํา หรั บ คนพิ ก ารชนิ ด พั บ เก็ บ ได 2 ที่ นั่ ง )
และราวจับสําหรับผูโดยสารยืนสามารถรับผูโดยสารรวมทั้งหมดไมนอยกวา 60 คน รูปแบบการจัด วางที่นั่ง
ผูโดยสารระยะหางระหวางที่นั่งและจํานวนผูโดยสารโดยรวมใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศ
กําหนดหรือใหความเห็นชอบ
1.3 ภายในหองโดยสาร ตองมีความสูงภายในตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
หรื อให ความเห็นชอบ โดยมี การบุผ นัง ตกแตง ภายในตามมาตรฐานของผู ผลิ ต มี ฉ นวนที่ ไม ล ามไฟและไม
กอใหเกิดควันพิษเมื่อไดรับความรอน กันเสียงรบกวนและความรอนจากพื้นผนังและเพดานหลังคารถ (Noise
and Heat Insulation on Floor Wall and Ceiling)
1.4 รถโดยสารตองประกอบจากโรงงานผลิตที่ไดมาตรฐาน หากเปนโรงงานตางประเทศตอง
ไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO หากเปนโรงงานในประเทศตองไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO และไดรับอนุญาต
จากกระทรวงอุ ต สาหกรรม และมี ผ ลงานในการผลิต รถโดยสารสํ า หรั บ ใช ง านในการขนสง ผู โ ดยสารกั บ
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนมากอน
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1.5 รถโดยสารจะต องออกแบบให สามารถวิ่ง บริการประชาชนในพื้ นที่กรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลตามสภาพของถนนและสะพานในเส นทางเดิ น รถถนนสายหลั กในป จจุบั น ประกอบด ว ย
พหลโยธิ น, สุ ขุ มวิ ท , ลาดพร า ว, เพชรบุ รี, พั ฒ นาการ, พระราม 6, พระราม1 และเพลิ นจิต , สามเสน,
พระราม 4, ราชดําเนิน, เจริญกรุง, วงแหวนตะวัน ออก, วงแหวนตะวันตก, เพชรเกษม และอินทรพิทักษ ,
บางนาตราด, รามอิ น ทรา, ตากสิน , ประชาธิ ป ก, ติว านนท , พระราม 2, เอกชั ย -จอมทอง, แจ ง วั ฒ นะ,
รัตนาธิเบศร, งามวงศวาน, บรมราชชนนี, รัชดาภิเษก และอโศกมนตรี, รามคําแหง, สุขสวัสดิ์, วิภาวดีรังสิต ,
ประดิษฐมนูธรรม และราชพฤกษ ได โดยเมื่อมีการบรรทุกเต็มอัตราบรรทุกตองไมมีสวนหนึ่งสวนใดของตัวรถ
เวนแตยางของรถสัมผัสหรือกระแทกกับพื้นถนนหรือสะพานในขณะวิ่งใชงาน ตองมีพื้นที่สาํ หรับผูโ ดยสารยืนไม
นอยกวารอยละ 35 ของพื้นที่หองโดยสารขณะวิ่งใชงานปกติสูงจากพื้นถนนไมเกิน 45 เซ็นติเมตร กรณีพื้นที่
หองโดยสารขณะวิ่งใชงานปกติสูงจากพื้นถนนเกินกวา 40 เซ็นติเมตร ตองมีระบบปรับลดระดับความสูงของรถ
(Kneeling system) ขณะจอดรับ-สงผูโดยสารใหมีระดับพื้นรถเมื่อวัดจากขอบประตูทางขึ้น-ลงของผูโดยสาร
สูงจากพื้นถนนไมเกิน 40 เซ็นติเมตร
2. คุณลักษณะเฉพาะของโครงสรางรถโดยสาร
2.1 ตัวถังรถโดยสารจะตองใชวัสดุทมี่ ีมาตรฐาน เมื่อประกอบเปนตัวถังรถโดยสารแลวจะตอง
มีค วามมั่ นคง แข็ งแรง ทนทานต อการผุกร อน และปลอดภั ย ในการใชง าน และผูเ สนอราคาจะต องเสนอ
รายละเอียดแบบของตัวถังรถโดยสาร และวัสดุที่ใชประกอบตัวถังรถโดยสารวาเปนวัส ดุชนิดใดบางมีข นาด
ความหนาเทาใดและมีการออกแบบตัวถังรถโดยสารวามีความกวาง ความยาว ความสูงเทาใด
2.2 เปนรถโดยสารมีรูปลักษณที่สะทอนถึงเทคโนโลยี การออกแบบตัวรถและการออกแบบ
ดานความปลอดภัยที่ทันสมัยมีเอกลักษณและเปนลักษณะรถโดยสารตอนเดียว
2.3 โครงคัสซีตองเปนโครงคัสซีใหมไมเคยใชงานมากอนทําดวยโลหะแข็งแรง โดยเปนคัส ซี
ที่ไดรับการออกแบบจากผูผลิตใหเปนคัสซีรถโดยสาร และมีมาตรฐานตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนดและ
จะต องได รับ อนุญ าตหรื อความเห็ นชอบใหเ ป นคั ส ซีรถโดยสารจากกรมการขนส ง ทางบกก อนการสง มอบ
รถโดยสาร
2.4 คัสซีมีระบบรองรับน้ําหนักแบบ Air Suspension
2.5 มีประตูท างเขา-ออกทางดานซายสําหรับผูโดยสาร 2 ประตู บริเวณดานหนาและตรง
กลางรถโดยตองไมกีดขวางการจัดวางที่นั่งและการขึ้น-ลงของผูโดยสาร พรอมอุปกรณปองกันความปลอดภัย
ตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
2.6 ภายในหองโดยสารมีที่นั่งสําหรับผูโดยสารออกแบบใหโคงเวารับกับสรีระของทานั่ง มี
ความสวยงาม แข็งแรง และนุมสบาย โดยในสวนของเบาะที่นั่งและพนักพิง บุดวยฟองน้ําหนาและหุมดวยหนังเทียม
ความหนาของเบาะที่นั่งและพนักพิงในตําแหนงบางสุด ไมนอยกวา 3 เซนติเมตร บุดวยฟองน้ําหรือโฟมชนิด
หนา มีความหนาแนนไมนอยกวา 33 บวกลบ 3 กิโลกรัมตอ ลบ.เมตร และตองวัสดุที่ไมลามไฟและไมกอใหเกิด
ควันพิ ษเมื่ อได รับ ความรอน โดยมีแบบและการจัด วางที่ นั่งผู โดยสาร ตามที่ก รมการขนสงทางบกประกาศ
กําหนดหรือใหความเห็นชอบ
2.7 พื้นรถภายในหองโดยสารเรียบ มีความลาดเอีย งบางพื้นที่ กรณีที่ตองเปนทางลาดหรือ
เปลี่ยนระดับจะตองออกแบบใหมีความปลอดภัยในการเดินของผูโดยสารทั่วไป โดยใหเปนไปตามขอกําหนด
ของกรมการขนสงทางบก
2.8 มีเครื่องอุปกรณและสวนควบอื่นๆ ถูกตอง ครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงหรือ
เปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ เพื่อใหส ามารถจดทะเบีย นเปนรถโดยสารตามมาตรฐาน
ของกรมการขนสงทางบกได
2.9 สีของรถโดยสารเปนสีฟา ตามที่องคการกําหนด
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3. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องยนตรถโดยสาร
3.1 เครื่องยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง ระบายความรอนดวยน้ํามีมาตรฐานไอเสีย
ตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนดหรือใหความเห็นชอบกําลังเครื่องยนตไมนอยกวา174 kW ตามขอกําหนด
ของกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ (UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSTION FOR
EUROPE ; UNECE) ขอที่ 85 วาดวยเรื่องกําลังมาสุทธิ (NET POWER) ของเครื่องกําเนิดที่ใชในการขับเคลื่อน
หรือตามขอกําหนดประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EUROPEAN ECONOMICS COMMISSION; EEC) (EUROPEAN
ECONOMICS COMMISSION 80/1269/ECE;ENGINE POWER OF MOTOR VEHICLE)โดยจะตองระบุ
รายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้
- ความจุของ กระบอกสูบ (CC.)
- เสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke)
- กําลังเครื่องยนตสูงสุด (Maximum Engine Power)
- แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต(Maximum Engine Torque)
- อัตราสวนการอัด (Compression Ratio)
3.2 ถังกาซ เครื่องอุปกรณและสวนควบสําหรับกาซธรรมชาติอัดและการติดตั้งใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
3.2.1 ถังกาซหรือภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติอัด ตองเปนไปตามาตรฐาน มอก.2311
หรือ ISO 11439 หรือ ECE R 110 หรือ ANSI/CSA NGV 2 และตองยึดใหแ นนกับตัวรถในบริเวณที่มีความ
แข็งแรง โดยมีขนาดหรือจํานวนถังกาซที่ติด อยูที่รถโดยสารตามมาตรฐานของผูผลิต และสามารถบรรจุกาซ
ธรรมชาติอัดไดไมนอยกวา 900 ลิตร (ไมนอยกวา 180 กิโลกรัมกาซ)
3.2.2 การติดตั้งเครื่องอุปกรณและสวนควบของระบบกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง
ตองเปนไปตามมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) ขอกํ าหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุ โรปแห งสหประชาชาติ
เลขที่ ECE R 110
(2) มาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไวตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ระบบการใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงในยานยนต มาตรฐานเลขที่ มอก. 2333 ดังนี้
(ก) เลม 1 ขอกําหนดดานความปลอดภัย
(ข) เลม 2 วิธีทดสอบ
(3) มาตรฐานขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน เลขที่ ISO 15501
3.3 เครื่องยนตที่นํามาใชประกอบเปนรถโดยสารจะตองสามารถใชกาซธรรมชาติอัด (CNG)
ที่มีจําหนายภายในประเทศไทย
3.4 มาตรฐานไอเสีย เปนไปตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑอุ ตสาหกรรมรถยนต ข นาดใหญที่ ใช
เครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดาน
ความปลอดภัย :สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 1 (มอก.2320-2552) (ยูโร 3) หรือสูงกวา (ยูโร 4, ยูโร 5)
4. คุณลักษณะเฉพาะของระบบสงกําลังรถโดยสาร
4.1 เปนระบบเกียรอัตโนมัติ (Automatic Transmission)
5. คุณลักษณะเฉพาะของระบบหามลอรถโดยสาร
5.1 ระบบหามลอเทา เปนแบบใชล มอัด หรือลมดันน้ํามัน และมีเครื่องวัดความดันลมหรือ
สัญญาณเตือนติดตั้งไวในที่ซึ่งผูขับขี่สามารถมองเห็นไดงาย
5.2 มีระบบเบรกแบบAntilock Brake System (ABS) ทั้งลอหนาและลอหลัง
5.3 มีหามลอมือตามแบบมาตรฐานของผูผลิต
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5.4 ระบบเบรกทั้งหมดจะตองมีประสิทธิภ าพตามมาตรฐานของผูผ ลิตซึ่งไมต่ํากวาเกณฑที่
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
6. คุณลักษณะเฉพาะของระบบบังคับเลี้ยวรถโดยสาร
6.1 พวงมาลัยอยูดานขวาสามารถปรับระดับสูงต่ําและมุมเอียงได
6.2 มีระบบชวยผอนแรง (Power Steering)
7. คุณลักษณะเฉพาะของระบบกงลอและยางรถโดยสาร
7.1 กงลอและยางตองใชขนาดเดียวกันทุกลอ และเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต
7.2 จัดใหมีกงลอพรอมยางอะไหลขนาดเดียวกัน1 ชุดตอคัน ณ อูจอดรถตามที่องคการกําหนด
7.3 ยางเปนยางชนิดเรเดียล (Radial)
8. คุณลักษณะเฉพาะของระบบไฟฟา ปรับอากาศ และระบายอากาศรถโดยสาร
8.1 ระบบไฟฟา 24 โวลท ขนาดของแบตเตอรี่ ไมนอยกวา 200 Ah จํานวนไมนอยกวา 4 ลูก
8.2 ตัวกําเนิดไฟฟา (Alternator) เปนชนิดกระแสสลับ สามารถผลิต กระแสไฟฟาเพีย งพอ
ตอการใชงาน
8.3 สายไฟฟาตองเปนชนิดที่มีฉนวนหุมสาย และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสทีใ่ ชงาน
โดยมีความปลอดภัยในการปองกันเพลิงไหม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด
8.4 มีโ คมไฟแสงสว า งและโคมไฟสั ญญาณต าง ๆ ครบถ วนตามที่ กรมการขนส ง ทางบก
ประกาศกําหนด
8.5 มีมาตรวัดวามเร็ว ระยะทาง เชื้อเพลิง ความรอนและสัญญาณเตือนอื่น ๆ ตามมาตรฐาน
ของผูผลิตและตามกฎหมายกําหนด
8.6 ระบบปรับอากาศจะตองสามารถทําความเย็นในหองโดยสารไดสม่ําเสมอที่ 22-25
องศาเซลเซียส (วัด ในเวลากลางวัน) แมในขณะมีผูโดยสารเต็มความจุของตัวรถ หรือในขณะที่รถจอดอยูกับ ที่
หรื อเคลื่อนตั วโดยใช เ ทอรโ มสตั ท (Thermostat) ที่ มีค วามแม นยํา ใช น้ํา ยาชนิ ดที่ไม ทํ าลายมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอม มีชองระบายอากาศบนหลังคาไมนอยกวา 2 ชอง ควบคุมโดยคนขับดวยระบบไฟฟา พรอมทั้ง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนหลังคา และเมื่อรวมความสูงกับตัวรถตองมีความสูงไมเกินกวาที่กรมการขนสงทาง
บกประกาศกําหนด
9. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมืออุปกรณประกอบการทํางานรถโดยสาร
9.1 เครื่องขยายเสียงขนาด 20 วัตต พรอมไมโครโฟนตองถูกออกแบบใหสะดวกตอการใช
งานเพื่อใชประกาศเสียงบนรถโดยสารพรอมลําโพงขนาด 4 นิ้ว 8 โอมห จํานวน 8 ตัว ในตําแหนงที่เหมาะสมที่
ผูโดยสารภายในรถสามารถไดยินอยางชัดเจน
9.2 กระจกมองขาง 2 บาน ซาย-ขวา ปรับมุมไดดวยระบบไฟฟา และกระจกมองหลังภายใน
1 บาน ขนาดใหญเหมาะสมกับการใชงานไดดีโดยใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก
9.3 ปายสัญญาณ (Signage) มีรายละเอียดดังนี้
9.3.1 ป า ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส บอกหมายเลขเส นทางและชื่ อ ต นทาง-ปลายทาง ติ ด ตั้ ง
ดานหนารถและดานหลังรถ ขนาดไมนอยกวา 45x120 เซนติเมตร และบริเวณดานขางซาย, ดานบนของประตู
ทางขึ้น-ลง ขนาดไมนอยกวา 20x75 เซนติเมตร ใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก
9.3.2 ปายอิเล็กทรอนิกส บอกหมายเลขเสนทาง และแสดงรายละเอียดเสนทาง ติดตั้ง
ดานขาง ระหวางประตูทางขึ้นและทางลง ขนาดไมนอยกวา 20x75 เซนติเมตร ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กรมการขนสงทางบก
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9.3.3 จัด เตรี ย มพื้น ที่ สํา หรั บ ติ ด ตั้ ง ระบบสายไฟ สายสั ญญาณ และช องต อ สายไฟ
สัญญาณเพื่อรองรับการตอเชื่อมสําหรับจอแสดงภาพแบบแอลซีดี (Liquid Crystal Display) ที่จะติดตั้งบริเวณ
ดานหนาและตรงกลางของรถโดยสาร
9.3.4 เตรียมพื้นที่สําหรับติดตั้งอุปกรณระบบไฟฟา สายสัญญาณและอื่นๆ ที่เกี่ย วของ
เพื่อสามารถรองรับสื่อสารขอมูลภายในตัวรถ (Vehicle Communications System)
9.3.5 จัดเตรียมพื้นที่ระบบสายไฟ สายสัญญาณและชองตอสายไฟสัญญาณเพื่อรองรับ
การตอเชื่อมสําหรับติดตั้ง ระบบ e-Ticket บริเวณทางขึ้นดานหนาและตรงกลางของรถโดยสาร
10. คุณลักษณะของอุปกรณดานความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกใหกับคนพิก าร
บนรถโดยสาร
10.1 ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (Close Circuit Television: CCTV) ภายใน รถ
โดยสาร ใหสามารถมองเห็นการขึ้น-ลงของผูโ ดยสารทั้งทางขึ้นและทางลง และติดตั้งภายนอกรถโดยสารดานหลัง
เพื่อชวยในการถอยรถสําหรับพนักงานขับรถ และมีจอแสดงภาพสีแบบแอลซีดี ขนาดไมต่ํากวา 4 นิ้ว แสดงภาพ
ของกลองวงจรปด โดยมีความละเอียดของภาพไมนอยกวา 300,000 ฟกเซล ความคมชัดของกลองไมนอยกวา
400 TVL สามารถบันทึกภาพไดไมนอยกวา 15 วัน และสามารถเชื่อมตอระบบภาพออนไลนไดดวย
10.2 การจัดอุปกรณอํานวยความสะดวกใหกบั คนพิการบนรถโดยสาร
10.2.1 มีประตูทางเขา-ออกทางดานซายสําหรับผูโดยสาร 2 ประตู บริเวณดานหนา
และตรงกลางรถ โดยประตูรถบริเวณตรงกลางรถใหมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ไมมีเสาหรือสิ่ง
กีดขวางการขึ้น-ลงของผูโดยสารพิการ และตองมีแสงสองสวางเพียงพอสําหรับการใชงานในเวลากลางคืน
10.2.2 ติ ด ตั้ ง ทางลาดที่ มี ลั ก ษณะ ขนาด และคุ ณ สมบั ติ ตามที่ กํ า หนดไว ต าม
ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณสําหรับรถที่จะมี
ไวใชอํานวยความสะดวกแกคนพิการ พ.ศ.2555 ขอ 8 ดังนี้
ขอ 8 ทางลาดตองมีลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติดังนี้
(1) มีความกวางไมนอยกวา 80 เซนติเมตร โดยเมื่อวางเทียบกับทางเทา
ตองมีความลาดชันไมเกินกวา 1 ตอ 8 ในแนวตั้งตอแนวราบ และกรณีที่วางเทีย บกับระดับพื้นดินตองมีความ
ลาดชันไมเกินกวา 1 ตอ 3 ในแนวตั้งตอแนวราบ โดยตองรับน้ําหนักคนพิการและรถคนพิการไดอยางเหมาะสม
และปลอดภัยเมื่อใชงาน กรณีที่มีความยาวมากกวา 1.20 เมตร ตองมีอุปกรณปองกันมิใหรถคนพิการตกจาก
ทางลาดดวย
(2) ระบบจะทํางานตอเมื่อรถจอดหยุดนิ่ง
(3) มีอุปกรณปองกันมิใหรถคนพิการตกจากทางลาด โดยขอบมุมของทาง
ลาดตองไมมีสวนแหลมคม
(4) ในกรณี ที่ เ ป น แบบถอดได ต องติ ด ตั้ งอย างมั่ นคงแข็ ง แรง มี ค วาม
ปลอดภัยในการใชงานและตองจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม”
10.2.3 จัดใหมีพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการอยางนอย 2 ที่ อยูใกลบริเวณประตูตรง
กลางรถ โดยมีความกวางxยาวไมนอยกวา 80 เซนติเมตร x 1.3 เมตร ตอ 1 ที่ และใหติดตั้งอุปกรณสําหรับยึด
ตรึงเกาอี้เข็นคนพิการเพื่อปองกันการลื่นไถลของเกาอี้เข็น (ที่สามารถปลดออกไดงาย) พรอมติดภาพสัญลักษณ
คนพิการบริเวณเหนือพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการ
10.2.4 จั ด ให มีที่ นั่ง สํา หรั บ คนพิก ารชนิ ด พั บ เก็ บ ได จํา นวนไม น อ ยกว า 2ที่ นั่ ง
และไม เกิน 4 ที่นั่ง ภายในบริเวณพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการ โดยเมื่อพับเก็บแลวตองไมกดี ขวางหรือยืน่ ล้ําเขา
ไปในพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการ และใหติดภาพสัญลักษณคนพิการบริเวณเหนือที่นั่งพับเก็บไดพรอมขอความ
ที่แสดงใหผูโดยสารทั่วไปทราบวาเมื่อมีผูโดยสารที่ใชเกาอี้เข็นคนพิการขึ้นมาบนรถโดยสาร ควรสละที่นั่งและ
พับที่นั่งเก็บ เพื่อใหเปนพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการ
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10.2.5 ใหติดตั้งกริ่งสัญญาณหยุดรถ ภายในบริเวณที่นั่งสําหรับคนพิการ โดยอยูสูง
จากพื้นที่ไมนอยกวา 70 เซนติเมตร แตไมเกินกวา 1.20 เมตร และเมื่อกดกริ่งสัญญาณแลว ใหมีสัญญาณเสียง
ที่ตางจากสัญญาณเสียงกดกริ่งใหรถจอดของคนทั่วไป พรอมกับมีสัญญาณไฟกระพริบแสดงบริเ วณใกลๆ กริ่ง
สัญญาณเพื่อใหคนพิการหูหนวกรับทราบวากริ่งสัญญาณทํางานและพนักงานขับรถไดยนิ เสียงกริ่งสัญญาณแลว
10.2.6 ติดภาพสัญลักษณคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีข นาดไมนอยกวา
25 x 25 เซนติเมตร ทั้งที่ ดานหนา ดานขาง และดานหลังตัวรถ เพื่อแสดงวารถโดยสารคันนี้ คนพิการสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนได
11. ชิ้นสวนที่ใชในการประกอบรถโดยสาร
11.1 โลหะและวัสดุ เกาอี้และยางที่นํามาใชประกอบเปนโครงสรางตัวถังรถโดยสาร ตอง
เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO
11.2 กระจกรถโดยสารต องเป นไปตามที่ กรมการขนสงทางบกประกาศกํา หนดหรือ ให
ความเห็นชอบ
11.3 แบตเตอรี่ตองรับประกันอายุการใชงานไมนอยกวา 18 เดือน
12. รายละเอียดของรถโดยสารพรอมแคตตาล็อกเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิต รถโดยสารแต
ละยี่หอ โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอรายละเอียดของรถโดยสารโดยละเอียดพรอมแคตตาล็อกมา
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
13. กระบวนการผลิตเครื่องยนต เกียร และคัสซี จะตองมีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้
13.1 Quality Management System (TQM)
13.2 มี PDCA เก็บขอมูล วิเคราะห แกไข ปรับปรุง ประเมิน
13.3 ทํา TA (Type Approval)
13.4 ทํา COP (ConformityofProduction)
14. รถโดยสารปรับ อากาศที่เ สนอราคาต องมีรายละเอีย ด คุณลัก ษณะเฉพาะ ตามประกาศ
กรมการขนสงทางบก และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ประกาศและบังคับใชในปจจุบัน ประกอบดวย
14.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญทใี่ ชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวย
ประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษ
จากเครื่องยนต ระดับที่ 1 (มอก.2320-2552)
14.2 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง การใหความเห็นชอบแบบคัส ซีและจดทะเบีย น
รถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปน
เชื้อเพลิงตองเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2554
14.3 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง ชนิด ประเภท และขนาดของเครื่องดับเพลิงที่
ตองมีไวประจํารถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร พ.ศ.2542
14.4 ประกาศกรมการขนส งทางบก เรื่อง เกณฑของระดั บเสีย งที่เ กิดจากเครื่องกําเนิ ด
พลังงานของรถ พ.ศ.2530
14.5 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผูโดยสารของรถที่ใชใน
การขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็ก พ.ศ.2549
14.6 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดมาตรฐานเครื่องอุปกรณแ ละสวนควบ
ของรถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก พ.ศ.2550
14.7 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดสวนประกอบของตัวถังที่เปนกระจกของ
รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีเครื่องปรับอากาศ พ.ศ.2551
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14.8 ประกาศกรมการขนส งทางบก เรื่ อง กํ า หนดคุ ณลั กษณะ ระบบการทํา งานและ
ประสิทธิภาพหามลอ และการใหความเห็นชอบแบบคัสซีสําหรับรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกพ.ศ.2554
14.9 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื่อง
อุปกรณ สําหรับรถที่จะมีไวใชอํานวยความสะดวกแกคนพิการ พ.ศ.2554
14.10 กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนสงทางบก พ.ศ.2522
14.11 กฎกระทรวง กําหนดเครื่องอุปกรณแ ละสวนควบของรถที่ใชในการขนสงที่ใชกาซ
ธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง พ.ศ.2550
14.12 ผูชนะการประกวดราคาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบของ
ทางราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
………………………………..
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- ราง เอกสารหมายเลข 2
เงื่อนไขการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสารใชกาซธรรมชาติ
(NGV)(Warranty Period)
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติข องรถ
โดยสารทั้งคัน เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป (โดยไมจํากัดระยะทางการใชงาน) และจะตองมีรายละเอีย ด
ชิ้นสวน อุปกรณ ที่จะตองรับประกันไมนอยกวาขอกําหนดดังตอไปนี้
1.1 เครื่องยนต
1.2 เกียร
1.3 คัสซี
1.4 ถังกาช ระบบ และอุปกรณใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (CNG)
1.5 ตัวถังรถโดยสาร
1.6 ระบบสายไฟภายในรถโดยสาร
1.7 ประตูอัตโนมัติ
1.8 ระบบปรับอากาศ
1.9 ระบบปดน้ําฝน
1.10 อุปกรณทางลาดและอุปกรณยึดตรึงเกาอี้เข็นรถคนพิการ
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองยืนยันการสํารองอะไหลไวบริการในการซอมบํารุงใหเพียงพอกับ
การซอมบํารุงรถโดยสารไมนอยกวา 10 ป และพรอมที่จะใหองคการตรวจสอบไดตลอดเวลา
3. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับผิดชอบการซอมบํารุงจากการชํารุดบกพรองจากการใชงาน
ตามปกติของรถโดยสาร ในทันทีที่รับแจงจากผูรับจางซอมบํารุงขององคการ ดวยคาใชจายของผูประสงคจะ
เสนอราคา
4. ในกรณีที่ รถโดยสารเกิ ดความชํ ารุด บกพร อ งจากการใช งานตามปกติจนไม ส ามารถนํ า รถ
โดยสารออกวิ่งได ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองชดเชยความเสีย หายจากการขาดรายไดคาโดยสาร จํานวน
10,000 บาทตอ คันตอ วั น โดยองคการมี สิทธิ หักคา ขาดรายได จากหลักประกันการชํา รุดบกพรองของรถ
โดยสารได โดยใหถือวาคาขาดรายไดดังกลาวเปนคาเสียหายเบื้องตนเทานั้น และหากมีความเสีย หายอื่นใด
เพิ่มเติมผูประสงคจะเสนอราคาจะตองชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแกองคการเพิ่มเติมดวย
5. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําหลักประกันการชํารุดบกพรองมาวางเพิ่มใหครบเต็มจํานวน
ภายใน 15 วัน นับจากวันไดรับแจงจากองคการ
.............................................
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- ราง เอกสารหมายเลข 3
รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารตัวอยาง
องคก ารจะทํ า การทดสอบรถโดยสารตั วอย า ง มี กําหนดระยะเวลา 3 วัน ต อเนื่อ งกั น โดยมี
รายละเอียดการทดสอบดังนี้
1. นํารถโดยสารตัวอยาง ไปวิ่งใหบริการประชาชนตั้งแตเวลา 04.00 น. – 22.00 น. เปนประจํา
ทุกๆ วัน ตอเนื่องกันเปนระยะเวลา 3 วัน โดยบรรทุกผูโดยสารเต็มจํานวนที่สามารถบรรทุกได
2. ใช พนั กงานขับ รถโดยสารขององค การ เป นผูทํ าการขับ ขี่รถโดยสาร และมี เจ าหนาที่ด า น
เทคนิคของกรมการขนสงทางบก และผูแทนขององคการ รวมทดสอบการใชงานของรถโดยสารตัวอยาง
3. ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติอัด (CNG) ที่จําหนายภายในประเทศไทย
4. คณะกรรมการตรวจรับรถจะทํ าหนาที่ท ดสอบรถโดยสารตัวอยาง และสรุปรายงานผลการ
ทดสอบรถโดยสารตัวอยาง โดยรถโดยสารตัวอยางตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
4.1 เครื่องยนต เกียร คัส ซี และทางลาดสําหรับ อํานวยความสะดวกใหกับผูพิการ ตองมี
คุณสมบัติถูกตองตรงตามขอกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา
4.2 เครื่องยนตดังกลาว สามารถใชงานกับกาซธรรมชาติอัด (CNG) ที่จําหนายในประเทศ
ไทยได
4.3 เครื่องยนต เกียร ตองสามารถวิ่งบนสะพานแขวน (สะพานพระรามเกา) ในขณะบรรทุก
ผูโดยสารไมนอยกวา 80 คน ตามสภาพการจราจรจริง
4.5 รถโดยสารตัวอยางสามารถวิ่งบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ตามสภาพของถนนและสะพานในเสนทางเดินรถถนนสายหลักในปจจุบัน
........................................
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- ราง เอกสารหมายเลข 4
เงื่อนไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารใชกาซธรรมชาติ (NGV) (Maintenance)
ผูป ระสงคจะเสนอราคาที่ช นะการประกวดราคาจะต องรั บ จา งซอมบํ ารุ ง รัก ษารถโดยสารใน
ระยะเวลา 10 ปและตองถือปฏิบัติดังนี้
1. ตองทําการซอมแซมบํารุงรถโดยสารใชกาซธรรมชาติ (CNG) ใหเปนไปตามแผนงานการซอม
บํา รุ งและให ห มายความรวมถึ งการบํ า รุง รั กษาให รถโดยสารใช กา ซธรรมชาติ (CNG) อยูในสภาพสะอาด
เรียบรอย และใชการไดตลอดเวลา การทําความสะอาดประจําวัน ตรวจซอม เปลี่ยนถายและเติมน้ํามันหลอลื่น
ทุกชนิด เชน น้ํามันเกีย ร น้ํามันเฟองทาย น้ํามันเพลา จารบีต ามจุด ตางๆ และรวมตลอดทั้งการบํารุงรักษา
อุปกรณที่จาํ เปนเกี่ยวกับเครื่องยนตใชกาซธรรมชาติ (CNG) ใหเปนไปตามหลักการของการซอมแซมบํารุงรักษา
เชิงปองกัน (Preventive Maintenance) ดังนี้
1.1 การบํารุงรักษาในลักษณะประจําวัน (Daily Maintenance) เพื่อใหรถโดยสารอยูใน
สภาพสะอาดเรียบรอย และใชการไดตลอดเวลา เชน การทําความสะอาดประจําวัน ลางอัดฉีด เปลี่ยนถายและ
เติมน้ํามันหลอลื่นทุกชนิด รวมทั้งน้ํามันเบรก น้ํามันเกียร น้ํามันเพลา ยาง แบตเตอรี่ การตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศและเสียง รวมตลอดทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณที่จําเปน
การบํารุงรั กษารถโดยสาร อยางนอยใหเปนไปตามหลัก การของการบํารุ งรักษาเชิ ง
ปองกัน (Preventive Maintenance) ซึ่งนอกจากจะบํารุงรักษาในลักษณะประจําวัน (Daily Maintenance) แลว
จะตองใหครอบคลุม ถึงการวิเคราะหสภาพเครื่องยนตหรืออุปกรณตาง ๆ เพื่อวัดความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกอน
กําหนดอายุการใชงาน
1.2 การซอมบํารุงรักษาในลักษณะตามกําหนดเวลาการใชงาน (Periodic Maintenance)
โดยการดําเนินการซอมบํารุงรถโดยสารใหเปนไปตามระยะเวลาหรืออายุการใชงานของวัสดุอุปกรณตางๆ เชน
การซอมตัวรถ เครื่องยนตรถ ระบบชวงลาง ระบบเกียร ระบบเบรก ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศเปนตน
การบํารุงรั กษารถโดยสาร อยางนอยใหเปนไปตามหลัก การของการบํารุ งรักษาเชิ ง
ปอ งกั น (Preventive Maintenance) ซึ่ ง นอกจากจะบํา รุ งรั กษาในลั กษณะตามกํ าหนดเวลาการใช ง าน
(Periodic Maintenance) แลว จะตองใหครอบคลุม ถึงการวิเคราะหสภาพเครื่องยนตหรืออุปกรณตางๆ เพื่อ
วัดความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกอนกําหนดอายุการใชงาน หรือเพื่อปองกันมิใหเกิด การยืดอายุการใชงานของ
อุปกรณตางๆ จนกระทั่งเครือ่ งยนตเสียหายหรือเกิดเหตุขัดของ
ในการซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาตามข อ 1.1 ให พิ จ ารณาใช อุ ป กรณ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศที่มีมาตรฐานกอน โดยจะตองเสนอแผนการบํารุงรักษาและการซอมบํารุง และเทคนิคการซอม
บํารุงประกอบพิจารณาดวย อีกทั้ง ตองจัดใหมีประวัติการบํารุงรักษาและการซอมบํารุงของรถโดยสารแตละ
คันไวใหพรอมที่จะใหตรวจสอบตลอดเวลา ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองจัดหาอุปกรณ อะไหล และชิ้นสวนที่
ใชเพื่อการบํารุงรักษาและการซอมบํารุงใหพอเพียงตลอดระยะเวลาในการบํารุงรักษาและการซอมบํารุง
2. ตองสํารองอะไหลไวบริการในการซอมบํารุงใหเพียงพอกับการซอมบํารุงรถโดยสารไมนอยกวา
10 ป และพรอมที่จะใหองคการตรวจสอบไดตลอดเวลา
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3. อุปกรณ ในการซอมบํ ารุง เชนสวนประกอบของเครื่องยนตใชกาซธรรมชาติ (CNG) หรือ ที่
เกี่ยวกับเครื่องยนตใชกาซธรรมชาติ (CNG) อะไหลและอุปกรณสิ่งตางๆ ที่ตองใชในการซอมบํารุงและอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชในการซอมบํารุงตองจัดใหเหมาะสมกับจํานวนรถที่จะตองบํารุงรักษา กรณีรถเสียในเสนทาง
จําเปนตองลากหรือยก จะตองมีชางผูชํานาญในการเขาไปดําเนินการพรอมทั้งมี รถลากหรือยกได หากไมมีรถ
ลากหรือรถยกใหติดตอผูมีอาชีพ ลากหรือยกรถไวลวงหนา และพรอมที่จะรับจางลากหรือยกรถไดตลอดเวลา
ไมวาการลากหรือการยกรถนั้นตกอยูในความรับผิดชอบของฝายใด
4. ในระหวางดําเนินการซอมบํารุง ถาเครื่องยนต อุปกรณของรถโดยสารใชกา ซธรรมชาติ (CNG)
ชํารุดบกพรองไมเปนไปตามกฎจราจรหรือกฎขอบังคับอื่นของทางราชการและไมวาจะเกิดขึน้ ในเวลาใด ถาตอง
จายคาปรับเพราะเหตุบกพรองดังกลาว ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับผิดในคาปรับ และถาไมเปนไปตาม
กฎจราจรหรือกฎขอบังคับ อื่นของทางราชการเปนเหตุใหถูกจับ กุมและไดมีคําสั่งของเจาพนักงานหามนํารถ
ดังกลาวออกใชประโยชน ผูประสงคจะเสนอราคาตองชดเชยคาเสียประโยชนใหองคการดวย ทั้งนี้เวนแตทั้ง
สองฝายรวมกันพิสูจนไดวาเครื่องยนต อุปกรณของรถโดยสารใชกาซธรรมชาติ (CNG) มิไดชํารุดบกพรองจริง
ตามขอกลาวหา หรือมิไดเกิดจากความผิดของผูประสงคจะเสนอราคา
5. ชิ้ นส ว นและอะไหล ข องรถโดยสารที่ ถู ก เปลี่ ย นจากการซ อมบํา รุ งตามสั ญ ญา ให ต กเป น
กรรมสิทธิ์ขององคการ และองคการมีสิทธิในการจําหนายได
6. องคการจะนํารถโดยสารปรับอากาศวิ่งรับ-สง ผูโดยสารจํานวนประมาณ 300 กิโลเมตรตอคัน
ตอ วัน และผู ป ระสงคจะเสนอราคาจะตอ งเสนอราคาจา งซอ มบํ า รุง รัก ษารถโดยสารปรับ อากาศโดย
คํานวณจากระยะทางการวิ่งใชงานของรถโดยสารไมเกินจํานวน 300 กิโลเมตรตอคันตอวัน
7. รายละเอียดนอกเหนือจากขอความขางตนใหเปนไปตามสัญญาจางซอมแซมและบํารุงรักษา
รถโดยสาร
………………………………
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เอกสารแนบ
ตารางเสนอราคาคาซอมรถโดยสารปรับอากาศ (NGV) จํานวน 489 คัน
รายการ
1. คาอะไหล
2. คาน้ํามันหลอลืน่
3. ยาง
4. ตัวถัง
5. คาแรง
6. เครื่องปรับอากาศ
7. คาลางรถ
8. ประตูอัตโนมัติ
9. เกียรอัตโนมัติ
10. อื่นๆ
11. คาดําเนินการ
รวม
หมายเหตุ

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปที่ 6

1.
2.
3.
4.

ปที่ 7

ปที่ 8

ปที่ 9 ปที่ 10

คาซอมปที่ 1-5 เปนคาซอมทีอ่ ยุในชวงรับประกัน
คาอะไหลปท ี่ 1-5 หมายถึง อะไหลสิ้นเปลืองที่ใชในการบํารุงรักษารถโดยสาร
คาอะไหลปท ี่ 6-10 หมายถึง คาอะไหลที่ใชในการซอมบํารุงรักษารถโดยสาร
รายการที่ 6 เครือ่ งปรับอากาศ
- ปที่ 1-5 ใหเสนอเฉพาะราคาคาเติมน้ํายาเครื่องปรับอากาศ
- ปที่ 6-10 ใหเสนอราคาการซอมบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
5. รายการที่ 9 เกียรอัตโนมัติ
- ปที่ 1-5 ใหเสนอเฉพาะราคาเปลี่ยนถายน้ํามันเกียร
- ปที่ 6-10 ใหเสนอราคาการซอมบํารุงรักษาเกียรอัตโนมัติ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซือ้ รถยนตโดยสารปรับอากาศใชเชือ้ เพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน
1. ชือ่ โครงการ จัดซื้อรถยนตโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน
หนวยงานเจาของโครงการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2,200,500,000.- บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
รถปรับอากาศ 4,500,000.- บาท/คัน
4. แหลงทีม่ าของราคากลาง (ราคาอางอิง) คณะกรรมการฯ ในสวนของ ขสมก.ไดดําเนินการตามขั้นตอนของการ
กําหนดแหลงทีม่ าของราคากลาง โดยพิจารณาราคาตามมาตรฐานครุภัณฑของกรมบัญชีกลาง ซึ่งไมมีมาตรฐานของ
ราคารถโดยสาร หากไมมีใหใชราคาทีเ่ คยซื้อหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป ซึ่งในระยะเวลา 2 ปทผี่ า นมาองคการไมมี
การจัดซื้อรถโดยสารแตอยางใด หากไมมีใหสบื ราคาจากทองตลาด จึงไดมหี นังสือสอบถามราคารถโดยสารปรับ
อากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ไปยังบริษัท จํานวน 30 บริษัท เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2557 โดยใหตอบกลับ
ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีบริษทั ตอบกลับจํานวน 2 ราย คือ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด และ บริษัท
อินเตอรเนชั่นแนล บัส เซอรวิส จํากัด
เนื่องจาก บริษัทแจงราคารถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ สูงกวาราคางบประมาณที่ ครม.อนุมตั ิ
คณะกรรมการฯ ในสวนของ ขสมก. จึงนําราคาที่ ครม.อนุมตั ิกําหนดเปนราคากลางในครั้งนี้
5. รายชือ่ เจาหนาทีผ่ ูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
คณะกรรมการพิ จารณากํ าหนดร างขอบเขตของงานและรา งเอกสารการประกวดราคาโครงการจัด ซื้ อรถ
โดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 3,183 คัน ตามคําสั่งองคการที่ 454/2556 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2556 คําสั่งองคการที่ 19/2557 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557 และคําสั่งองคการที่ 271/2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม
2557 ในสวนของ ขสมก. ประกอบดวย
5.1 นายนเรศ บุญเปยม
ประธานกรรมการ
5.2 นายยุกต จารุภูมิ
กรรมการและเลขานุการ
5.3 นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภัทร ผูชวยเลขานุการ
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