
 
 

(ร่าง)  
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) 
ประกวดราคาเช่ารถใช้งานส านักงานพร้อมอุปกรณ์  (ครั้งที่ 2)  จ านวน  28 คัน 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
-------------------------------- 

1. ความเป็นมา 

   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะด าเนินการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 28 คัน 

เพื่อไว้ใช้ในราชการและรองรับภารกิจการเดินทางไปปฏิบัติงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทั้งในและนอก

สถานที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง   

2. วัตถุประสงค์ 

   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถใช้งานส านักงานพร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน  28  คัน  เพื่อใช้งานในองค์การ โดยรถดังกล่าวจะต้องเป็นรถใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และจะต้องมี

คุณสมบัติตามที่องค์การก าหนด ประกอบด้วย 

   2.1 รถยนต์นั่ง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี  (สีขาว) จ านวน  2 คัน 

   2.2 รถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี  (สีขาว) จ านวน  3 คัน 

   2.3 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน  รถกระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ 4 ประตู (แบบดับเบิ้ลแคบ) ขนาด 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี (สขีาว) จ านวน 19 คัน 

   2.4 รถโดยสาร 12 ที่นั่ง  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  (สีขาว)  จ านวน   4 คัน 

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

   3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้บริการงานที่ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ 

  3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ    

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ 

ทางราชการ 

 
/2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา..... 
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   3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนหรือ 

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

   3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล 

ไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

   3.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ 

แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

   3.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

   3.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ 

ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้        

   3.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 

   3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหนา่ยโดยตรงของผู้ผลิต หรือผู้มีอาชีพให้ 

เช่ารถที่จดทะเบียนกับกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการให้เช่ารถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  

นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา 

   3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของส านักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ีออกให้ก่อนหน้าวันยื่นเอกสารไม่เกิน  6 เดือน  
  3.11 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการจัดหารถ ตามจ านวนท่ีระบุตามประกาศ และ 
มีหนังสือยินยอมอนุญาตให้รถยนต์ที่เช่า สามารถเข้ารับการซ่อมบ ารุงในศูนย์บริการจากผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อท่ีเสนอ 
ส่งมอบให้แก่องค์การ 
   3.12 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่ง Specification ของรถท่ีน าเสนอ และแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน 
เป็นภาษาไทย  ระบุยี่ห้อ รุ่น ของรถพร้อมท าตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติท่ีเสนอตามข้อก าหนดขององค์การ 
ตัวอย่าง  ตารางเปรียบเทียบ 

ล าดับ รายละเอียดท่ี ขสมก. ก าหนด รายละเอียดท่ีผู้เสนอราคาเสนอ ยี่ห้อ / รุ่น 

    

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ชื่อผู้ติดต่อ..........................(บริษัท)...........................โทรศัพท์...................(บริษัท).................... 
                                                                                                                                                     /4.ค านิยาม.... 
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4. ค านิยาม 

   “ค่าเช่า”  หมายความรวมถึง ค่าเช่าใช้และค่าบ ารุงรักษารถ 

   “ค่าบ ารุงรักษา” หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

   “การบ ารุงรักษา” หมายความรวมถึง การซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวกับรถให้ 

สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เช่า 

   “การซ่อมแซม”  หมายความรวมถึง การท าให้รถกลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยขึ้นอยู่กับ 

การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เช่าของผู้เช่า 

   “การเช่า”  หมายความรวมถึง การที่ผู้เช่าสามารถใช้รถโดยไม่จ ากัดชั่วโมงและกิโลเมตรการใช้งาน 

ในแต่ละเดือน 

   “คณะกรรมการผู้เช่า”  หมายความรวมถึง ผู้เช่า หรือ คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้เช่า 

   “คณะกรรมการผู้เสนอราคา”  หมายความรวมถึง ผู้เสนอราคาหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

ผู้เสนอราคา 

   “การประกันภัยประเภทชั้น 1” หมายความรวมถึง  การประกันภัยตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

พ.ศ. 2535 ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่ผู้เช่า 

ให้ความเห็นชอบ และต้องมอบส าเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวัน 

ท าสัญญาเช่าและทุกคร้ังที่มีการต่อทะเบียนภาษีประจ าปีของรถยนต์ที่เช่า  โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการคุ้มครอง 

ต่อไปนี้ 

   4.1  คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน 1,000,000.- บาท/คน (หนึ่งล้าน 

บาท) และไม่เกิน 10,000,000.- บาท/ครั้ง (สิบล้านบาท) 

   4.2  คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน  5,000,000.- บาท/ครั้ง (ห้าล้านบาท) 

   4.3  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการเสียชีวิตส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอาประกันภัย 

ในวงเงินไม่ต่ ากว่า  200,000.- บาท/คน (สองแสนบาท) 

5. การเสนอราคา 

   5.1    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธี 

การทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า(Minimum Bid)  

แต่ละคร้ังในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หากค านวณแล้ว 

มีเศษของหลักหน่วยนับใด ๆให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ และการเสนอ 

เสนอราคาในคร้ังถัด ๆไป  ต้องเสนอราคาลดไม่น้อยกว่าร้อยละ  0.2 จากราคาคร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ดังนี้ 
/5.1.1  รถประจ าต าแหน่ง..... 



4 

  5.1.1   รถประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ   ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน  2,000  ซีซี    
จ านวน   2 คัน  ค่าเชา่คันละ  26,000  บาท/เดือน  ค่าเช่า  1 ป ี เป็นเงิน   624,000  บาท  ค่าเช่า  5 ปี  เป็นเงิน  3,120,000  บาท 

  5.1.2    รถยนต์น่ังส่วนกลาง   ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่เกิน   1,600 ซีซี   จ านวน   3  คนั  
ค่าเช่าคันละ  18,250  บาท/เดือน   ค่าเช่า  1 ปี  เป็นเงิน  657,000  บาท  ค่าเช่า  5 ป ี เป็นเงิน   3,285,000  บาท 

  5.1.3    รถบรรทุก  ขนาด  1  ตนั  แบบ 4  ประตู  (แบบดับเบิ้ลแคบ)  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า   2,400 ซีซี  จ านวน  19  คัน  ค่าเช่าคันละ  15,650  บาท/เดือน  ค่าเช่า 1 ปี  เป็นเงิน  3,568,200  บาท  ค่าเช่า  5 ปี   
เป็นเงิน   17,841,000 บาท 

   5.1.4    รถโดยสาร   12  ที่น่ัง   ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า  2,400   ซีซี   จ านวน   4  คัน     
ค่าเช่าคันละ   24,750  บาท/เดือน   ค่าเช่า  1 ปี  เป็นเงิน  1,188,000  บาท   คา่เช่า  5  ปี  เป็นเงิน  5,940,000  บาท 

       ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช่ารถใช้งานส านักงานพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  28  คัน  

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงินรวมท้ังสิ้น   30,186,000.-บาท  จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)  

ไม่น้อยกว่าครั้งละ  60,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา  และการเสนอลดราคาคร้ังถัดๆ ไป ต้องเสนอ 

ลดราคาคร้ังละไม่น้อยกว่า   60,000.- บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 

   5.2   อัตราค่าเช่าที่เสนอจะต้องรวมค่าประกันภัยและค่าซ่อมแซม  ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

เรียบร้อยแล้ว 

6. ก าหนดเวลาเช่า 
   ก าหนดระยะเวลาเช่า  5 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับรถพร้อมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว 

7. ค่าเช่าและการช าระเงิน 

   ผู้เช่าตกลงช าระค่าเช่ารถพร้อมอุปกรณ์ให้แก่ผู้ให้เช่าตามสัญญาเป็นรายเดือน นับตั้งแต่คณะกรรมการ 

ผู้เช่าสรุปรายงานเสนอภายใน 10 วันท าการ หลังรับใบแจ้งหนี้แต่ละคันที่ระบุในเอกสารใบเสนอราคา 

   การเช่ารถและอุปกรณ์นี้เป็นการเช่าแบบไม่จ ากัดชั่วโมงและกิโลเมตร  การใช้งานในแต่ละเดือนผู้เช่าจะ 

แบ่งช าระค่าเช่ารถทั้งหมด  จ านวน   60 งวด  (5 ปี)  โดยช าระเป็นรายเดือน 

8.  การส่งมอบ 

   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว จะต้องส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์  จ านวน   28  คัน 

 ไม่เกิน  30 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจะต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกและช าระภาษี 

ประจ าปี พร้อมทั้งท าประกันภัยประเภทชั้น 1 ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า ให้แล้วเสร็จก่อนวันส่งมอบรถยนต์ที่เช่า 

ให้กับผู้เช่า  ณ ที่ท าการส านักงานของผู้เช่าตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

9.  ข้อก าหนดท่ัวไป 

   9.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสัญญาว่า จะให้ผู้เช่ารวมทั้งบุคลากรของผู้เช่าใช้ประโยชน์ในรถที่เช่าได้ 

ตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ทุกประการ 
/9.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา..... 
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   9.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสัญญาว่า  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ และ/หรือผู้มี 
สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในรถที่ให้เช่า และมีสิทธิน ารถดังกล่าวทุกรายการออกให้เช่าแก่ผู้เช่าได้ไม่ใช่การให้เช่าช่วง 
   9.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสัญญาว่า  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้มีสิทธิในรถ  ซึ่งเป็นทรัพย์ที่เช่า 
โดยชอบด้วยกฎหมาย  หากมีความเสียหายหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคคลภายนอก  อันเน่ืองมาจากการใช้ 
สิทธิตามสัญญานี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
   9.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสัญญาว่า  หากผู้เช่าถูกรอนสิทธิหรือมีบุคคลใดอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ 
รถที่เช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบเป็นหนังสือทันที  ในการน้ีผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเข้าไป 
ปกป้องคุ้มครองสิทธิในรถที่เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ประสงค์จะเสนอราคาเอง  โดยผู้เช่าจะให้ความร่วมมือกับผู้ให้เช่า 
เกี่ยวกับการดังกล่าวนี้ด้วย 
  9.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสัญญาว่ารถที่ให้เช่ามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นของใหม่  
ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เว้นแต่การเดินเคร่ืองเพื่อทดลองการใช้งานเท่านั้น และมีการรับประกันคุณภาพโดยเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือการใช้งานของทรัพย์สินที่ให้เช่าแต่ละรายการ 
   9.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องจัดท าประกันภัยประเภทชั้น 1 ส าหรับรถที่ให้องค์การเช่าทุกคัน 
10.  รายละเอียดการให้บริการ 
   10.1 รายละเอียดของรถที่เสนอ 

     10.1.1 รถยนต์นั่ง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี (สีขาว) จ านวน 2 คัน  

ต้องเป็นยี่ห้อ รุ่น เดียวกัน 

    10.1.2 รถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600  ซีซี  (สีขาว)

จ านวน  3  คัน ต้องเป็นยี่ห้อ รุ่น เดียวกัน 

     10.1.3 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน รถกระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ 4 ประตู (แบบดับเบิ้ลแคบ)  

ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี (สีขาว) จ านวน 19  คัน ต้องเป็นยี่ห้อ รุ่น เดียวกัน 

    10.1.4  รถโดยสาร  12 ที่นั่ง  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี  (สีขาว) จ านวน   

4 คัน  ต้องเป็นยี่ห้อ รุ่น เดียวกัน 

   10.2 การช าระค่าบริการจะช าระเป็นรายเดือน  โดยผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข 

   10.3 ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

   10.4 สภาพของรถยนต์ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยตามหลักวิศวกรยานยนต์ 

   10.5 ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์ไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนวันส่งมอบและสามารถใช้งานได้ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

   10.6 ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการท าประกันภัยคันที่ให้เช่าประเภทชั้น 1 

   10.7 เป็นรถยนต์ที่มีระบบพวงมาลัยควบคุมด้านขวา 

 

/10.8 หากรถยนต์.... 
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   10.8 หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือในกรณีที่ผู้ให้เช่าน า 

รถยนต์ที่ให้เช่าไปบ ารุงรักษา  ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนเพื่อด าเนินการดังนี้  

     10.8.1 กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรถหาย หรืออ่ืนใด ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผู้ให้เช่า 

จะต้องน ารถยนต์มาทดแทนภายใน 12 ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง 

     10.8.2 กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรถหาย หรืออ่ืนใด ในส่วนภูมิภาค  ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์มา 

ทดแทนภายใน  24  ชั่วโมง  นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง 

     10.8.3 กรณีน ารถยนต์เข้าท าการตรวจเช็คตามก าหนดระยะเวลาที่บริษัทก าหนดไว้ 

        - การจัดหารถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถคันใหม่ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่า 

หรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันดังกล่าวจะพร้อมใช้งาน และผู้ให้เช่าต้องน ารถยนต์คันที่น ามา 

ทดแทนให้ผู้เช่าถึงสถานที่ใช้งาน และผู้ให้เช่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง  หากผู้ให้ 

เช่าละเลยไม่จัดรถยนต์คันใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่ช ารุด  ผู้ให้เช่าจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  

0.2 ของราคาเช่ารถยนต์เฉลี่ยต่อวันต่อคัน  แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 1,000 บาท (หน่ึงพันบาท)  และผู้เช่าต้องหักค่าเช่า 

เป็นรายวันในกรณีไม่มีรถยนต์ทดแทน  กรณีผู้เช่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน  ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อ่ืนมาทดแทน 

ในวันนั้นได้  โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย 

   10.9 การน ารถยนต์ไปซ่อมหรือบ ารุงรักษา  ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ ามันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด 

เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่าน้ ามันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ ากว่าเดิมผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ใน 

ระดับเดิมด้วย 

   10.10 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ที่ตกลงเช่า หรือรถยนต์ที่จะน ามาเปลี่ยนในกรณี ข้อ 10.8  

ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า 

   10.11 ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบ ารุงรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถยนต์  ค่าท าประกันภัย 

รถยนต์  และค่าเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 

   10.12 รถยนต์ที่ให้เช่าจะต้องมียางอะไหล่ และเคร่ืองมือประจ ารถยนต์ที่จ าเป็น ยางรถยนต์จะต้องเป็น 

ยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน และเมื่อผ่านการใช้งานจ านวน 40,000 กม.แล้ว  ผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการจัดเปลี่ยนยางรถ 

ให้อยู่ในสภาพใหม่เช่นเดิม และห้ามใช้ยางหล่อดอกอย่างเด็ดขาด 

    - ในกรณีที่ยางรถยนต์ที่เช่าเกิดการช ารุดไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าซ่อมทุกกรณี 

   10.13 ต้องมีเคร่ืองมือประจ ารถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน 

   10.14 ภายในรถแต่ละคันต้องมีเคร่ืองดับเพลิงผลเคมีแห้งที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ ามันและก๊าซ 

ส าหรับใช้กับรถยนต์  1 ชุด  เพื่อสะดวกแก่การใช้กรณีฉุกเฉิน  ลักษณะและส่วนประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต 

   10.15 ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ใช้สารท าความเย็นชนิด R134A  

พร้อมติดฟิล์มกรองแสง 
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  10.16 ในการส่งมอบรถคร้ังแรก  ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า  ¾ ถัง  และต้อง       

เติมก๊าซ  NGV ไม่น้อยกว่า ¾ ถัง  สถานที่ส่งมอบรถจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

11.  การสิ้นสุดสัญญาและส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืน 

  หากสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้เช่าจะส่งมอบรถคืนตามสภาพการใช้งาน ณ ขณะนั้น 

12. คุณลักษณะเฉพาะ  (เอกสารแนบ 1,2,3 และ 4) 

13. วงเงินในการจัดหา 

  วงเงินงบประมาณ ประจ าปี   2558   จ านวน  22,132,000.00 บาท  (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่น 

สองพันบาทถ้วน)  

 ราคากลาง โครงการเช่ารถใช้งานส านักงานพร้อมอุปกรณ์จ านวน  28  คัน ระยะเวลาเช่า  5 ปี  เป็นเงิน  

30,186,000.-บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคา 

ขั้นต่ า  (Minimum  Bid)  ไมน่้อยกว่าครั้งละ   60,000.- บาท   จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  60,000.- บาท  จากราคา 

คร้ังสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว      

14.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

                ชื่อผู้ติดต่อ                :  นางธัญญ์นรี   ภู่ทอง 

             อีเมล์ แอดเดรส        :  mayuree@bmta.co.th 

                     โทรศัพท์,โทรสาร     :  0-2246-0339 ต่อ 1224  โทรสาร  0-2246-5374 

                     ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ  :  กลุ่มงานบริการ  ส านักบริการและจัดซื้อ 

                     หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเช่ารถใช้งานดังกล่าว โปรดให้

ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซด์มายังหน่วยงาน โดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น 

                                                    (ลงชื่อ)                ยุกต์   จารุภูมิ                 ประธานกรรมการ 
                    (นายยุกต์        จารุภูมิ)       ช.ผอก.ฝบร. 

(ลงชื่อ)             ประยูร   ช่วยแก้ว              กรรมการ   (ลงชื่อ)               จันทนี  อนุโยธา              กรรมการ 
                   (นายประยูร       ช่วยแก้ว)      ผอก.ขดร.1            (นางจันทนี  อนุโยธา )          ผอ.สบจ. 
 

(ลงชื่อ)          รุ่งโรจน์   วงศ์บุญอุปถัมภ์    กรรมการ     (ลงชื่อ)         สมศักดิ์    นาคะปักษิราช       กรรมการ 
              (นายรุ่งโรจน์   วงศ์บุญอุปถัมภ์)   ห.กซบ.                               (นายสมศักดิ์     นาคะปักษิราช)   นิติกร 5 
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(ร่าง) 
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ............... /2558 
โครงการเช่ารถใช้งานส านักงาน พร้อมอุปกรณ์ (คร้ังท่ี 2) จ านวน  28 คัน 

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
                                                                   ลงวันท่ี ...................................... 

----------------------------------------- 
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การ” มีความประสงค์จะประกวดราคา         
เช่ารถใช้งานส านักงานพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  28  คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ 
    1. รถยนต์นั่ง 4 ประตู  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี (สีขาว) จ านวน  2  คัน 

   2. รถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 ประตู  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี (สีขาว) จ านวน  3  คัน 

       3.  รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน  รถกระบะขับเคลื่อน  2 ล้อ  แบบ 4 ประตู  (แบบดับเบิ้ลแคบ) 

                                 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  (สีขาว)   จ านวน  19  คัน 

       4.  รถโดยสาร  12 ที่นั่ง  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400  ซีซี  (สีขาว)  จ านวน  4  คัน 

  ซึ่งพัสดุท่ีจะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะ
ใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบ  1,2,3  และ 4) , ราคากลาง 
       1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                               1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                               1.4  แบบสัญญาเช่า 
                               1.5  แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                     (1) หลักประกันซอง 
                                     (2) หลักประกันสัญญา 
        1.6  บทนิยาม 
                                    (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม     
                 1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                                    (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

         /2. คุณสมบัติ......... 



 
  2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                              2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้บริการงานที่ประกวดราคาเช่า         

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

     2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 

     2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย

อ่ืนหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่า

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

           2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

     2.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะ

เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

     2.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e-GP)   ต้องลงทะเบียนใน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

     2.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงิน

แต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้     

    2.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

    2.9  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงของผู้ผลิต หรือผู้มีอาชีพ

ให้เช่ารถท่ีจดทะเบียนกับกรมทะเบียนการค้า  กระทรวงพาณิชย์  เกี่ยวกับการให้เช่ารถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ปี นับ

ถึงวันยื่นซองเสนอราคา 

   2.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของส านักงาน

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ีออกให้ก่อนหน้าวันยื่นเอกสารไม่เกิน 6  เดือน   

   2.11  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการจัดหารถตามจ านวนท่ีระบุตามประกาศ และ

มีหนังสือยินยอมอนุญาตให้รถยนต์ท่ีเช่าสามารถเข้ารับการซ่อมบ ารุงในศูนย์บริการจากผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อท่ีเสนอ ส่ง

มอบให้แก่องค์การ 

 
/2.12  ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา...... 



 

 

   2.12 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่ง Specification ของรถท่ีน าเสนอ และแจ้งรายละเอียด           

ให้ชัดเจนเป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ  พร้อมท าตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติท่ีเสนอตามข้อก าหนดขององค์การ 

ตัวอย่าง  ตารางเปรียบเทียบ 

ล าดับ รายละเอียดท่ี ขสมก. ก าหนด รายละเอียดท่ีผู้เสนอราคาเสนอ ยี่ห้อ / รุ่น 
  

 

  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ชื่อผู้ติดต่อ..........................(บริษัท).................................โทรศัพท์...........................(บริษัท)......................................... 

  3.  หลักฐานการเสนอราคา 

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น  2 ส่วน คือ 
       3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                            (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                            (ข)  บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    
นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                  (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   
        (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1) 
                                  (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   
                (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
  3.2  ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                  (1)  แคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  4.4 
                                   (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยต้องลงนาม 
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  จ านวน  3 ชุด  
 

/(3) หนังสือมอบอ านาจ..... 
 



 
 

                                   (3)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ผู้รับมอบอ านาจ  
                                  (4)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  5 
                                  (5)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
         (6)  เอกสารตามข้อ  2.9  -  2.12 
                                  (7)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
       4.    การเสนอราคา 
  4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี 
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
    4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180  วันนับแต่วันยืนราคาสุดท้าย 
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และ  
จะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องก าหนดเวลาส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์  จ านวน   28   คัน ไม่เกิน   
30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  โดยจะต้องจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก  และช าระภาษีประจ าปีพร้อม
ทั้งท าประกันภัยประเภทชั้น 1 ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า  ให้แล้วเสร็จก่อนวันส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้กับผู้เช่า   
ณ ที่ท าการส านักงานของผู้เช่า ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา        

4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายการละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของรถใช้งานส านักงานพร้อมอุปกรณ์ (ตามเอกสารแนบ 1-4)ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1  และเอกสารส่วนที่ 2  
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  
           ส าหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา จะต้องเป็นแค็ตตาล็อก ฉบับจริง  (ห้ามถ่ายเอกสาร)  
  4.5   ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจ 
ดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตาม 
ประกาศประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ............ /2558”   ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตาม
โครงการ ในวันที่ …………………..……..…ตั้งแต่เวลา  09.30  น.  ถึงเวลา  10.30  น. ณ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ  อาคารเลขที่  131  ถนนวัฒนธรรม  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  
 
 

/คณะกรรมการ..... 



 

 
  คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ละราย
ว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์
จะเสนอราคารับทราบแล้ว ภายในวันท่ี.....................................  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.6 (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และองค์การ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน         
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวน การเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเร่ิมต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา   
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้
           (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                                (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี ้จะต้องเร่ิมต้น     
ท่ี   30,186,000.- บาท  (สามสิบล้านหน่ึงแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

/(3) ราคาที่เสนอ..... 



 

 
                            (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
ไว้ด้วยแล้ว 
                           (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน  
เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
                               (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง  LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
                               (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่  LOG  IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ 
ในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และ  จะต้อง
เสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ   60,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ   
การเสนอลดราคาคร้ังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 60,000.-บาท จากราคาคร้ังสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 
         (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
                             (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
     (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ในวันที่
......................................ตั้งแต่เวลา...................น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป 
                   (10)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา  สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ของผู้ให้ 
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องท าการ
ทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
         5.    หลักประกันซอง 
     ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน   
1,510,000 .-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่  
วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
         5.1 เงินสด 
                              5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือ   
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันท าการ  ของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค)  
                              5.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ที่มีอายุการค้ าประกันไม่น้อยกว่า  180 วัน ตามแบบ 
หนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ  1.5 (1) 
        5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียน
ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน   ข้อ 1.5  (1) 
 



 
 
                             5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                           หลักประกันซองตามข้อนี้องค์การจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  15 วัน  
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด     
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซอง 
ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย   
         6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
    6.1  ในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การจะพิจารณาตัดสินด้วย  
ราคารวมต่ าสุด 
    6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3   หรือยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ 4  แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเท่านั้น 
   6.3  องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธี 
การทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ  

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
               6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา  คณะ 
กรรมการประกวดราคา หรือองค์การมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริง  
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง 
    6.5   องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมด    
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดเช่าเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา  
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุ
ที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
 

/6.6  ในกรณีที่ปรากฏ... 
 



 

   
  6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา    
รายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วัน
ประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.6   องค์การมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การ 
จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
       7.  การท าสัญญาเช่า 
                            7.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของ 
ได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงเช่า  องค์การอาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได ้
  7.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ 
ได้ครบถ้วนภายใน  5 วันท าการ ของทางราชการ  หรือองค์การเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1  
ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.4  ภายใน     
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาสิ่งของ    
ที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (1)  เงินสด 
  (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน        
3 วันท าการ ของทางราชการ 
  (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ  1.5 
  (4  )หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียน
ชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2) 
  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแล้ว       
              8. อัตราค่าปรับ 
                         ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่า จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.20  ของราคาค่าเช่ารถเฉลี่ยต่อวันต่อคัน ที่ยัง 
ไม่ได้ส่งมอบ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 1,000.-บาท  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบจนกว่าจะส่งมอบเสร็จสิ้น 
               9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  9.1 เมื่อองค์การได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ให้เช่า  และได้ตกลงเช่ารถตามประกาศ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
 
 



 
 
 และของน้ันต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศก าหนด  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผูใ้ห้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้

(1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน         
7  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                 (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย 
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม   
การพาณิชยนาวี 
  9.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การ
แล้ว  จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ ราคาแล้วต้องเข้าร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6)  และ (7)   มิฉะนั้น องค์การจะริบ
หลักประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้าม)ี 
รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  9.3  ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งองค์การได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7  องค์การจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  9.4  องค์การสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 
 

                                                                          องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ              
 

ฝ่ายบริหาร 
ส านักบริการและจัดซื้อ 
กลุ่มงานจัดซื้อ  
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
 

คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ประกอบด้วย 

 รถยนต์นั่ง 4 ประตู  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี (สีขาว) จ านวน 2 คัน 

1. เคร่ืองยนต์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC ระบายความร้อยด้วยน้ า 
2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 1,900 ซีซี และไม่เกิน 2,000 ซีซี 
3. จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอีเล็คทรอนิกส์ 
4. ใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบ สามารถใช้ได้ทั้งน้ ามันเบนซิน และก๊าซธรรมชาติ (CNG) กรณีใช้ก๊าซ 

ธรรมชาติ ปริมาตรความจุของถังก๊าซธรรมชาติต้องไม่ต่ ากว่า 100 ลิตร (น้ า) โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบก๊าซธรรมชาติ 
(CNG) จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5. ชนิดเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนล้อหน้า 
6. ระบบรองรับ  หน้า   แบบอิสระเป็นคอยร์สปริง และโช๊คอัพพร้อมเหล็กกันโคลง 

                         หลัง   แบบอิสระเป็นคอยร์สปริง และโช๊คอัพพร้อมเหล็กกันโคลง 
7. ระบบเบรก เป็น ดิสก์เบรก หน้า-หลัง (ABS+EBD) 

8. พวงมาลัยเพาเวอร์  ผ่อนแรง 
9. ล้อรถเป็นแบบอัลลอย 
10. มีอุปกรณ์มาตรฐาน  ประกอบด้วย 

10.1 เคร่ืองปรับอากาศ 
10.2 ฟิล์มกรองแสง และกันความร้อน 60% (กระจกบานหน้าเต็มบาน) 
10.3 วิทยุ – ซีดี – MP3  พร้อมล าโพง 

11. อุปกรณ์ความปลอดภัย ประกอบด้วย 
11.1 ถุงลมนิรภัยคู่หน้า  
11.2 ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก 
11.3 ระบบกระจายแรงเบรก 
11.4 ระบบเสริมแรงเบรก 
11.5 ระบบไล่ฝ้ามีกรองแสง และโครงสร้างตัวถังมีระบบนิรภัย 

 
 

………………………………… 
 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
 

คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ประกอบด้วย 

 รถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 ประตู  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี  (สีขาว)  จ านวน  3 คัน 

1. เคร่ืองยนต์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC ระบายความร้อยด้วยน้ า 
2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 1,500 ซีซี และไม่เกิน 1,600 ซีซี 
3. จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอีเล็กทรอนิกส์ 
4. ใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบ สามารถใช้ได้ทั้งน้ ามันเบนซิน และก๊าซธรรมชาติ (CNG) กรณีใช้ก๊าซ 

ธรรมชาติ ปริมาตรความจุของถังก๊าซธรรมชาติต้องไม่ต่ ากว่า 100 ลิตร (น้ า) โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบก๊าซธรรมชาติ 
(CNG) จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5. ชนิดเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อนล้อหน้า 
6. ระบบรองรับ  หน้า   แบบอิสระเป็นคอยร์สปริง และโช๊คอัพพร้อมเหล็กกันโคลง 

                         หลัง   แบบอิสระเป็นคอยร์สปริง และโช๊คอัพพร้อมเหล็กกันโคลง 
7. ระบบเบรก เป็น ดิสก์เบรก หน้า-หลัง (ABS+EBD) 

8. พวงมาลัยเพาเวอร์  ผ่อนแรง 
9. ล้อรถเป็นแบบอัลลอย 
10. มีอุปกรณ์มาตรฐาน  ประกอบด้วย 

10.1 เคร่ืองปรับอากาศ 
10.2 ฟิล์มกรองแสง และกันความร้อน 60% (กระจากบานหน้าเต็มบาน) 
10.3 วิทยุ – ซีดี – MP3  พร้อมล าโพง 

11. อุปกรณ์ความปลอดภัย ประกอบด้วย 
11.1 ถุงลมนิรภัยคู่หน้า  
11.2 ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก 
11.3 ระบบกระจายแรงเบรก 
11.4 ระบบเสริมแรงเบรก 
11.5 ระบบไล่ฝ้ามีกรองแสง และโครงสร้างตัวถังมีระบบนิรภัย 

 
 

………………………………… 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 
 

คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ประกอบด้วย 

 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน  รถกระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบ 4 ประตู  (แบบดับเบิ้ลแคบ)  ขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี (สีขาว)  จ านวน  19  คัน 

1. เคร่ืองยนต์ 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC หัวฉีดอีเล็กทรอนิกส์ EFI 

2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี และไม่เกิน 2,700 ซีซี 
3. ห้องโดยสารดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู พร้อมกระบะหลังส าเร็จรูป 
4. ชนิดเกียร์ธรรมดา 5 สปีค 
5. ใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบ สามารถใช้ได้ทั้งน้ ามันเบนซิน และก๊าซธรรมชาติ (CNG) กรณีใช้ก๊าซ 

ธรรมชาติ ปริมาตรความจุรวมกันของก๊าซธรรมชาติต้องไม่น้อยกว่า 140 ลิตร (น้ า) โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบก๊าซ
ธรรมชาติ (CNG) จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

6. ระบบรองรับ  หน้า   แบบอิสระเป็นคอยร์สปริง และโช๊คอัพพร้อมเหล็กกันโคลง 
                         หลัง   แบบแหนบซ้อนพร้อมโช๊คอัพ 

7. ระบบเบรก เป็น ดิสก์เบรก หน้า-หลังดรัมเบรกพร้อมวาล์วปรับอัตโนมัติแรงดันน้ ามันเบรก  
พร้อมระบบ  Super  LSPV 

8. พวงมาลัยเพาเวอร์  ผ่อนแรง 
9. ล้อรถเป็นแบบอัลลอย 
10. ยางอะไหล่จัดเก็บภายในกระบะรถ 
11. มีอุปกรณ์มาตรฐาน  ประกอบด้วย 

11.1 เคร่ืองปรับอากาศ 
11.2 ฟิล์มกรองแสง และกันความร้อน 60% (กระจากบานหน้าเต็มบาน) 
11.3 วิทยุ – ซีดี – MP3 พร้อมล าโพง 

12. มีกระบะพร้อมหลังคาส าเร็จรูปชนิดท าด้วยไฟเบอร์กลาสทรงสูง 
13. มีช่องลมพร้อมกระจกบานเลื่อน 
14. ฝาปิดท้ายเปิดแบบโช๊คอัพแก๊ส 
15. มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น 
16. ติดตั้งกันชนท้ายชุบโครเมี่ยม 

 
 

………………………………… 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 4 
 

คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ประกอบด้วย 

 รถโดยสาร  12  ท่ีนั่ง  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี (สีขาว) จ านวน  4  คัน 

1. เคร่ืองยนต์ 4 สูบแถวเรียง  DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ า 
2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี และไม่เกิน 2,700 ซีซี 
3. จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอีเล็กทรอนิกส์ 
4. ใช้เชื้อเพลิง 2 ระบบ สามารถใช้ได้ทั้งน้ ามันเบนซิน และก๊าซธรรมชาติ (CNG) กรณีใช้ก๊าซ 

ธรรมชาติ ปริมาตรความจุของถังก๊าซธรรมชาติต้องไม่ต่ ากว่า 200 ลิตร (น้ า) โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบก๊าซธรรมชาติ 
(CNG) จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5. ชนิดเกียร์ธรรมดา 5 สปีด ขับเคลื่อนล้อหลัง 
6. ระบบรองรับ  หน้า   แบบอิสระใช้ทอร์ชันบาร์พร้อมโช๊คอัพและเหล็กกันโคลง 

                        หลัง   แบบแหนบซ้อนพร้อมโช๊คอัพ 
7. ระบบเบรก เป็น ดิสก์เบรก หน้า-หลังดรัมเบรก พร้อมระบบ Super  LSPV 

8. พวงมาลัยเพาเวอร์  ผ่อนแรง 
9. ล้อรถเป็นกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบ 
10. จ านวนที่นั่งห้องโดยสารหลังไม่ต่ ากว่า 9 ที่นั่ง 
11. ม่านกันแดดชนิดรางคู่ รอบคัน ยกเว้นกระจกบานหน้า 
12. มีอุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย 

12.1.1 ระบบปรับอากาศ 2 ตอน 
12.1.2 ฟิล์มกรองแสง และกันความร้อน 60% (กระจกบานหน้าเต็มบาน) 
12.1.3 วิทยุ – ซีดี – MP3 พร้อมล าโพง 

13. อุปกรณ์ความปลอดภัย ประกอบด้วย 
13.1 ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง 
13.2 คานกันกระแทกด้านข้างประตูหน้า และโครงสร้างตัวถังมีระบบนิรภัย 

 
 

………………………………… 
 
 
 
 

 
 
 



                       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มใิช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ   การเช่ารถใช้งานส านักงานพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  28 คัน 
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กลุ่มงานบริการ  ส านักบริการและจัดซื้อ   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปี  2558   จ านวน   22,132,000.00  บาท 
3. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    27   กุมภาพันธ์  2558 

3.1   รถประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ   ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน  2,000 ซีซี   จ านวน   2 คัน    
         ค่าเชา่คันละ  26,000  บาท/เดือน   ค่าเชา่  1 ป ี เป็นเงิน   624,000  บาท  ค่าเช่า  5 ปี  เปน็เงิน  3,120,000   บาท 
3.2    รถยนต์น่ังส่วนกลาง   ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่เกิน   1,600 ซีซี   จ านวน   3  คนั  
         ค่าเชา่คันละ  18,250  บาท/เดือน   ค่าเชา่  1 ป ี เป็นเงิน  657,000  บาท  ค่าเช่า  5 ปี  เปน็เงิน   3,285,000  บาท 
3.3    รถบรรทุก  ขนาด  1  ตัน  แบบ 4  ประตู  (แบบดับเบิ้ลแคบ)  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า   2,400 ซีซี  
         จ านวน   19  คัน  คา่เช่าคนัละ  15,650  บาท/เดือน   ค่าเช่า 1 ปี  เป็นเงิน  3,568,200  บาท  ค่าเช่า  5 ป ี เป็นเงิน  
         17,841,000 บาท 
3.4    รถโดยสาร   12  ที่น่ัง   ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า  2,400   ซีซ ี  จ านวน   4  คัน     
         ค่าเชา่คันละ  24,750  บาท/เดือน   ค่าเชา่  1 ป ี เป็นเงิน  1,188,000  บาท   ค่าเช่า  5  ปี  เป็นเงิน   5,940,000  บาท 

รวมรถที่จะเช่า    3.1-3.4   จ านวน  28  คัน   ค่าเช่า   1 ปี   เป็นเงิน   6,037,200.-  บาท   ตลอดอายุสัญญา  5 ปี  
 ค่าเช่า เป็นเงิน  30,186,000.- บาท   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   (รายละเอียด รูปแบบ  แนบท้ายเอกสารประกวดราคา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ราคาจากสรุปผลการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อวันท่ี  18   พฤศจิกายน  2557   

5. รายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1  นายยุกต์               จารุภูมิ                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
5.2  นายประยูร          ช่วยแก้ว                     ผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่ 1 
5.3  นางจันทนี           อนุโยธา                     ผู้อ านวยการส านักบริการและจัดซื้อ 
5.4  นายรุ่งโรจน์        วงศ์บุญอุปถัมภ์          หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบ ารุง ส านักบริหารการเดินรถ 
5.5  นายสมศักดิ์         นาคะปักษิราช           นิติกร 5  กลุม่งานนิติกรรม  ส านักกฎหมาย 
5.6  นางสาวมยุรี       คงคา                           พนักงานธุรการ  5 มอบหมายปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
                                                                      ส านักบริการและจัดซื้อ 
5.7  นางธัญญ์นรี       ภู่ทอง                        หัวหน้ากลุ่มงานบริการ   ส านักบริการและจัดซื้อ             
 

 


