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ราง TOR-2- 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการจัดซื้อและจางซอมแซมบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา จํานวน 200 คัน 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (องคการ) มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อและจางซอมแซมบํารุงรักษา
รถโดยสารไฟฟา จํานวน 200 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยเปนรถนําเขาสําเร็จรูปทั้งคันจากตางประเทศ
หรือรถที่ประกอบในประเทศไทย  
 

1. ความเปนมา 
เนื่องจากองค การขนส งมวลชนกร ุงเทพ (ขสมก.) ม ีหน าที่หล ักตามพ ันธก ิจเพ ื่อให ประชาชนสามารถ 

เข าถ ึงบร ิการได สะดวก รวดเร ็ว ประหย ัด และปลอดภัย ซึ่งรถโดยสารประจำทางที่ให บร ิการอยู ในป ัจจ ุบ ัน 
สวนใหญเกิน 60 % เปนรถที่มีอายุการใชงานเกินกวา 20 ป สงผลใหรถโดยสารประจําทางม ีสภาพที่ชําร ุดทร ุด 
โทรมและรถเสียจํานวนมากทําให ม ีจำนวนรถโดยสารไม เพ ียงพอ ขสมก. จ ึงม ีแนวทางในการจ ัดหารถโดยสาร 
ประจำทางเพ ิ่มเต ิม เพ ื่อทดแทนรถโดยสารเก าที่ใชพล ังงานด ีเซล ซึ่งกระทรวงคมนาคมได มอบหมายให ศ ึกษา
ความเหมาะสมของการใช เชื้อเพล ิงชน ิดต างๆ ที่ม ีความเป ็นไปได สําหร ับรถโดยสารประจำทางในส วนที่เหล ือ
ให เก ิดความคุ มค ามากที่ส ุด และคณะกรรมการพ ัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) โดยมต ิที่ประชุม 
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 ส ิงหาคม 2558 ไดมอบหมายให กระทรวงคมนาคมพ ิจารณาปร ับปร ุงเงื่อนไขการ
สั่งซื้อรถของ ขสมก. จากการใชพล ังงานก าซ NGV เปนรถไฟฟ า 
 

2. ว ัตถุประสงค 
2.1) เพ ื่อจ ัดซื้อรถโดยสารไฟฟามาทดแทนรถโดยสารค ันเด ิมที่ใช เครื่องยนต ส ันดาปภายในที่มี 

สภาพเกา ชํารุดทรุดโทรมตามอายุการใชงาน และปลอยควันดำเปนมลพ ิษในอากาศ 
2.2) เพ ื่อยกระด ับค ุณภาพและมาตรฐานในการให บร ิการ รวมทั้งความน าเชื่อถ ือ (Reliability) ใน

การบริการของรถโดยสารประจําทางสาธารณะ 
2.3)  เพ ื่อลดมลพ ิษ (ควันดํา) และรกัษาสิ่งแวดลอม 
2.4) เพ ื่อตอบสนองนโยบายด านการใช พล ังงานของร ัฐในการใช พล ังงานที่ประหย ัดและเป ็นม ิตร

ก ับสิ่งแวดลอม 
 

3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา ผูประสงคจะเสนอราคา ตองม ีคุณสมบัติด ังตอไปนี ้
3.1) ผู ประสงค จะเสนอราคาต องเป ็นผูม ีอาชีพในการขายและซ อมแซมบําร ุงร ั กษารถโดยสารไฟฟาที่

เสนอราคา 
3.2) ผู ประสงค จะเสนอราคาต องเปนนิต ิบุคคลที่จดทะเบียนจ ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หร ือกลุ ม

ก ิจการรวมคา (Joint Venture) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่รวมทุนระหวางน ิติบ ุคคลไทยดวยกัน หร ือนิติ
บ ุคคลไทยกับน ิติบ ุคคลตางประเทศ โดยต องแสดงหล ักฐานการร วมค ามาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้                           
นิต ิบ ุคคลท ุกรายจะต องร ับผ ิดร วมก ันและแทนก ันต อองค การอย างลูกหนี้รวม  

 
นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งในกลุมกิจการรวมคา ต องเป ็นผูม ีอาชีพในการขายรถโดยสารไฟฟาที่

เสนอราคา 
นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งในกลุมกิจการรวมคา ต องเป ็นผูม ีอาชีพในการซ อมแซมบําร ุงร ักษา   รถ

โดยสารไฟฟาที่เสนอราคา 
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หร ือกลุมน ิต ิบ ุคคลร วมทํางาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมที่รวมทุน
ระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมนิติบุคคลรวมทํางานจะตอง
กําหนดบริษัทหลัก (Lead Firm) ซึ่งเปนนิติบุคคลไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางองคการ 
โดยตองแสดงหลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับ
ผิดรวมกันและแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม 

นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งในกลุมน ิต ิบ ุคคลร วมทํางาน ต องเป ็นผูม ีอาชีพในการขายรถโดยสาร
ไฟฟาท่ีเสนอราคา 

นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งในกลุมน ิต ิบ ุคคลร วมทํางาน ต องเป ็นผูม ีอาชีพในการซ อมแซม
บําร ุงร ักษารถโดยสารไฟฟาท่ีเสนอราคา 

นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจให น ิต ิบ ุคคลใดลงนาม
แทนไดโดยใหแนบใบมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ครบถวนดวย 

3.3) น ิต ิบ ุคคลแต ละน ิต ิบ ุคคลซึ ่งประสงคจะเสนอราคาที่เข าร วมในกลุ มก ิจการร วมค า (Joint 
Venture) หร ือกลุ มน ิต ิบ ุคคลรวมทำงาน (Consortium) ไม สามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หร ือ
ร วมก ับน ิต ิบ ุคคลอ ื่นหร ือกลุ มกิจกรรมรวมค าหรือกลุมนิติบุคคลรวมอ ื่นไดอ ีก และจะเปลี่ยนแปลงนิต ิบุคคลในกลุม
กจิการร วมค าหร ือกลุ มน ิติบุคคลรวมทำงานในภายหล ังไมได 

3.4) กรณีที่ เ ปนนิติบุคคล  ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีท ุนจดทะเบียน (ชําระเต ็มจำนวน) ไม 
นอยกว า 200 ลานบาท หร ือกลุ มนิต ิบุคคลร วมทำงาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม 
บริษัทหลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวา 200 ลานบาท และตองเปนผูมี
รายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ  

3.5)  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร และมีผลงานการใหบริการ
ซอมแซมบํารุงรักษารถโดยสารมาแลวไมนอยกวา 5 ป ใหกับหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน
ภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ โดยผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงหลักฐานตนฉบับ หรือสําเนาสัญญา 
หรือหนังสือรับรองผลงานดังกลาวมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา 

 ในกรณีที่เปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หร ือกลุ มน ิต ิบ ุคคลรวมทำงาน (Consortium) 
ผลงานตามกรณีดังกลาวสามารถใชผลงานของกลุมบริษัทผูเขารวม โดยตองมีบันทึกเปนลายลักษณอักษรวาใช
ผลงานของผูเขารวมคารายใด 
 3.6) ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูท ี่ถูกระบ ุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเว ียนชื่อแล ว หร ือไม เป ็นผู ที่ได ร ับผลของการสั่งให น ิต ิบ ุคคลหร ือบ ุคคลอ ื่นเป ็นผู ทิ้งงานตามระเบ ียบของ
ทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ 

3.7) ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมก ันกับผูเสนอราคารายอ ื่น และหร ือต อง
ไม เป ็นผู ม ีผลประโยชน ร วมก ันระหว างผู เสนอราคา หร ือไม เป ็นผู กระทำการอ ันเป ็นการข ัดขวางการแข งข ันราคา 
อยางเปนธรรม 

3.8) ผู ประะสงค จะเสนอราคา ต องไม เป ็นผู ได ร ับเอกส ิทธิ์หร ือความคุ มก ัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม ยอมขึ้น 
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.9) น ิต ิบ ุคคลหร ือน ิต ิบ ุคคลในกลุ มก ิจการร วมค า (Joint Venture) หร ือกลุ มน ิต ิบ ุคคลร วมทำงาน 
(Consortium) ที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเปน
บุคคลลมละลายทุจริต 

3.10) น ิต ิบ ุคคลที่จะเข าเป ็นคู ส ัญญาต องไม อยู ในฐานะเป ็นผู ไม แสดงบ ัญชีรายร ับรายจ ายหร ือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไม ถกูตองครบถวนในสาระสำค ัญ 
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3.11) น ิต ิบ ุคคลที่จะเข าเป ็นคู ส ัญญาก ับหน วยงานของร ัฐซึ่งไดดําเนินการจ ัดซื้อจ ัดจ างด วยระบบ 
อ ิเล ็กทรอน ิกส (e-Government Procurement : e-GP) ต องลงทะเบ ียนในระบบอ ิเล ็กทรอน ิกส ของกรมบัญชี 
กลางที่เว็บไซตศ ูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

3.12) คู ส ัญญาต องร ับและจ ายเง ินผ านบ ัญชีธนาคาร เวนแต การจ ายเง ินแต ละครั้งซึ่งม ีม ูลค าไม เก ิน 
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดกไ็ด 

3.13)    ผูประสงคจะเสนอราคา ตองลงนามในขอตกลงคุณธรรมและยื่นเอกสารที่ลงนามพรอมกับ
เอกสารอื่นๆ โดยถือวาเปนสาระสําคัญในการพิจารณาคุณสมบัติ องคการสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไมแนบเอกสารที่ลงนามขอตกลงคุณธรรม และใหถือวาเปนผูไมผานคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่องการใชระบบขอตกลงคุณธรรมในการปองกันการทุจริต  

3.14)   ผูประสงคจะเสนอราคาที่เขารวมในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หร ือกลุ มน ิต ิบ ุคคลรวม
ทำงาน (Consortium) บริษัทหลักตองเปนผูมีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ 

3.15)    ผูประสงคจะเสนอราคาตองจัดทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะและคุณสมบัติที่
เสนอตามขอกําหนดขององคการ โดยระบุเอกสารอางอิงใหถูกตอง และตองขีดเสนใตระบุหมายเลขขอที่อางอิงให
ชัดเจน องคการสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมจัดทําตารางเปรียบเทียบ และไมขีดเสนใตระบุ
หมายเลขในเอกสารอางอิง ตามตารางตัวอยางดานลาง 

 

ตัวอยาง ตารางเปรียบเทียบ 
รายละเอียดที ่
ขสมก. กําหนด 

รายละเอียดที่ผูประสงค 
จะเสนอราคาเสนอ 

ตรงตามรายละเอียดท่ี 
ขสมก. กําหนด 

เอกสารอางอิง (ระบุเลขที่
หนา พรอมขีดเสนใต) 

    
    

 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
ชื่อผูติดตอ.........................(บริษัท).................................โทรศัพท....................... 
 

4. รูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 
รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารเสนอราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและเอกสารแนบดังนี้ 
4.1) คุณลักษณะของรถโดยสารไฟฟา ระบบอัดประจุไฟฟา (เอกสารหมายเลข 1) 
4.2) เงื่อนไขการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสารไฟฟา (เอกสาร

หมายเลข 2) 
4.3) เงือ่นไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา (เอกสารหมายเลข 3) 
4.4)     รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารไฟฟาตัวอยาง (เอกสารหมายเลข 4) 
4.5) การใหความรูเกี่ยวกับรถโดยสารไฟฟาและการซอมแซมบํารุงรักษา (เอกสารหมายเลข 5) 
 

5. ระยะเวลาการสงมอบรถโดยสาร 
ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบรถโดยสารไฟฟ า จำนวน 200 คัน โดยทยอยการสงมอบออกเปน 4 

งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
5.1) ง ว ด ที่  1  ภายใน 180 ว ัน น ับจากว ันลงนามในส ัญญา ผู ชนะการประกวดจะต องส งมอบ                                                                                                             

รถโดยสารไฟฟาจำนวน 50 คัน 
5.2) ง ว ดที ่  2  ภายใน 240 ว ัน น ับจากว ันลงนามในส ัญญา ผู ชนะการประกวดจะต องส งมอบ                                                                       

รถโดยสารไฟฟาเพิ่มอีกจํานวน 50 คัน 
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5.3) ง ว ดที ่  3  ภายใน 300 ว ัน น ับจากว ันลงนามในส ัญญา ผู ชนะการประกวดจะต องส งมอบ                                                                                             
รถโดยสารไฟฟาเพิ่มอีกจํานวน 50 คัน 

5.4) งวดที่ 4 ภายใน 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ผูชนะการประกวดจะตองสงมอบ                                                                            
รถโดยสารไฟฟาเพิ่มอีกจํานวน 50 คัน 

 

6. การตรวจรับ  
องคการจะทําการตรวจรับรถโดยสารไฟฟาที่มีค ุณลักษณะดังนี้ 
รถโดยสารไฟฟาที่จะส งมอบต องม ีค ุณล ักษณะถ ูกต องตามเงื่อนไขที่องคการกําหนด โดยรถโดยสาร

ไฟฟาที่จะถูกสงมอบตองเป ็นแบบและรุ นที่ผ านการทดสอบ ผ านการตรวจสภาพการชำระภาษ ีและดำเน ินการ
ด านทะเบ ียนจากกรมการขนส งทางบกเร ียบร อยแล ว โดยผู ชนะการประกวดราคาเป ็นผู ร ับผ ิดชอบค าใช จ าย
ดําเนินการทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ผูชนะการประกวดราคาตองสงมอบรถโดยสารไฟฟาทั้งหมดตามงวดงานที่กําหนดภายในระยะเวลา 
365 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้การตรวจรับรถโดยสารไฟฟาในแตละงวดจะเริ่มนับตั้งแตวันที่องคการ
ไดรับมอบรถโดยสารไฟฟาที ่ชําระภาษ ีจดทะเบียนและผานการทดสอบ เรียบรอยแลว 

 

7. วงเงินในการจัดหา วงเงินโครงการจํานวน 2,702,936,960.00 บาท 
 

8. การจายเงิน 
 องคการจะจายเงินใหแกผูชนะการเสนอราคา ดังนี้ 

8.1) การจายเงินคารถโดยสารไฟฟา 
เมื่อไดรับงบประมาณจากรัฐบาลแลว องคการจายเงินคารถโดยสารไฟฟาใหแกผูชนะการ

ประกวดราคาเมื่อไดรับมอบรถโดยสารไฟฟาครบตามจํานวนรถที่จะตองจัดสงในแตละงวด โดยองคการจะจายเงิน
ดังกลาวภายใน 30 วันนับแตวันที่คณะกรรมการตรวจรับรถโดยสารไฟฟาเรียบรอยแลว 

8.2) การจายเงินคาจางซอมรถโดยสารไฟฟา 
องคการจะจายเงินคาจางบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา ปที่ 1 ถึงปที่ 5 และคาจางซอมแซมและ

บํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา ปที่ 6 ถึงปที่ 10 ใหแกผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาเปนรายเดือน เมื่อ
คณะกรรมการไดตรวจสอบและตรวจการจางเรียบรอยแลว โดยใหยื่นใบแจงหนี้ ภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป 
และองคการจะจายเงินตามรอบบัญชีขององคการภายใน 30 วัน นับแตวันที่องคการไดรับใบแจงหนี้ 

 

9. เงื่อนไขอ ื่นๆ 
9.1) ผู ชนะการประกวดราคาจะต องปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบ ียบของทาง 

ราชการที่เก ี่ยวของโดยเครงครัด 
9.2)  เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการอางอิงที่เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย การ

รับรองคําถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทยให เปนไปตามกฎกระทรวง(พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 26 วรรคสอง ขอ 1 การรับรองความถูกตองของ
คําแปลเปนภาษาไทย ใหกระทําโดย 

(1)   คนไทยที่จบการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรี ในหลักสูตรที่ใชภาษาที่ปรากฏใน
เอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียนการสอน 

(2) อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเปนผูสอนภาษาที่ปรากฏในเอกสาร
นั้นในสถาบันการศึกษาดังกลาว 

(3) สถานทูต หรือสถานกงสุลตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย โดยประกาศนั้นใชภาษาที่
ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาราชการ 

(4) สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ 
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10. ขอสงวนสิทธิ์ 
 10.1) ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่องคการ
กําหนด องคการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่นๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ เวนแต
เปนกรณีที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบตอการลงทุนจนเปนเหตุใหผูมีสิทธิเสนอราคาไมสามารถลงนามสัญญาได ไมเปนเหตุใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคาถูกริบหลักประกันซอง 
 10.2) องคการสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 10.3) ผูมีสิทธิเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 
 10.4) องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมคัดเลือกขอเสนอหรือจะยกเลิกโครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟาและ
สถานีจายไฟฟาที่ยังมิไดลงนามในสัญญาไดทุกเมื่อ และองคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทําสัญญาซื้อ                                                
รถโดยสารไฟฟาและสถานีจายไฟฟา จากผูมีสิทธิเสนอราคาไดทุกเมื่อ โดยผูมีสิทธิเสนอราคาไมมีสิทธิฟองรอง
เรียกคาเสียหายใด ๆ จากองคการ 
 10.5) ขอเสนอทั้งหมดของผูมีสิทธิเสนอราคาไมกอใหเกิดขอผูกพันแกองคการ เวนแตจะไดมีการลง
นามในสัญญาเพื่อดําเนินการแลว 
 10.6) เมื่อไดรับขอเสนอแลว เอกสารขอเสนอท้ังหมดจะถือวาเปนกรรมสิทธิ์ขององคการ โดยองคการมี
สิทธิที่จะใชสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอได 
 

11. ปญหาการขัดแยงหรือการตีความ 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่โตแยงในประกาศประกวดราคา หรือเอกสาร
ประกวดราคา หรือในเอกสารอื่นใดก็ตาม ซึ่งมีความจําเปนตองวินิจฉัยตัดสิน เพื่อใหการประกวดราคาครั้งนี้
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคการสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูตีความและวินิจฉัยขอ
ขัดแยง ซึ่งใหถือเปนอันเด็ดขาดและถึงที่สุด 
 

12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
 นายเกษม  ไหลงาม              โทรศัพท 0 2246 2180  
 

         หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกลาว โปรดใหความเห็นเปนลาย
ลักษณอักษร หรือ ทาง e-mail : somsakna@bmta.co.th มายังองคการโดยเปดเผยตัว  
 
 
   
                                                                   (ลงชื่อ)       ประยูร   ชวยแกว     ประธานกรรมการ 
                                                                               (นายประยูร   ชวยแกว)  
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เอกสารหมายเลข 1 
ค ุณลักษณะของรถโดยสารไฟฟา ระบบอัดประจ ุไฟฟา 

  

1. ค ุณลักษณะของรถโดยสารไฟฟา  
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะซ ื้อรถโดยสารไฟฟา จำนวน 200 ค ัน โดยอ ุปกรณ และ

ชิ้นส วนที่ใชประกอบรถตองเป ็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนสงทางบก หรือ UNECE และกรมการขนสงทางบก
ใหความเห็นชอบ ซึ่งคุณลักษณะของรถโดยสารไฟฟาที่จะถูกนําเสนอจะตองมีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้ 
1.1. คุณลักษณะท ั่วไป 

1.1.1. เป ็นรถโดยสารปร ับอากาศชั้นเด ียว ไม ม ีบ ันได (No Step Bus) 4 ล อ (ยาง 6 เส น) ขนาดไม
นอยกวา 11.5 เมตร และไมเกิน 12.00 เมตร โดยขนาดความกวาง ความสูง และระยะหางชวงลอใหเปนไป 
เปนไปตามมาตรฐานของกรมการขนสงทางบก หรือ UNECE ข ับเคลื่อนด วยมอเตอร ไฟฟา ระบบขับเคลื่อนเปน
ระบบขับเคลื่อนลอหลัง หรือขับเคลื่อน 4 ลอ สามารถขับเคลื่อนรถโดยสารไฟฟาท่ีมนี้ําหนักบรรทุกรวม (GVW) ไม
นอยกวา 17,000 กิโลกรัม และจะตองติดตั้งอ ุปกรณประจำรถ ดังนี้ 
  (1) คอนทุบกระจกจำนวนไม ต่ํากวา 6 อ ัน 

(2) เครื่องด ับเพล ิง ขนาด 5 ปอนด ไม น อยกวา 2 ถ ัง และขนาด 10 ปอนด ไม น อยกวา 2 
ถ ัง ไดมาตรฐาน มอก. และใหมีขนาดทีก่รมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

(3) ประตูฉกุเฉิน ตองมคี ุณสมบัติและขนาดสัดสวนเป ็นไปตามกรมการขนสงทางบกกำหนด 
(4) ประตขู ึ้น-ลงสำหรับพนักงานข ับรถ 
(5) เขม็ขัดนิรภัยสาหรับพนักงานข ับรถ จำนวน 1 เสน 

1.1.2 ลักษณะของตัวรถ โครงสรางรถโดยสาร ภายในรถโดยสารและที่นั่ง ใหเปนไปตามมาตรฐานของ
กรมการขนสงทางบก หรือ UNECE (รวมที่นั่งสําหร ับคนพ ิการชน ิดพ ับเก ็บได อยางนอย 2 ที่นั่ง) และราวจับ
สําหรับผูโดยสาร 

1.1.3 ภายในห องโดยสาร ต องม ีความส ูงภายในตามที่กรมการขนส งทางบกประกาศกำหนด หร ือให
ความเห ็นชอบ โดยม ีการบ ุผน ังตกแต งภายในใหมีความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานของกรมการขนสงทางบก 
หรือ UNECE ม ีฉนวนก ันเส ียงรบกวนและความร อนจากพ ื้นผน ังและเพดานหล ังคารถ (Noise and Heat 
Insulation on Floor Wall and Ceiling) 

1.1.4 รถโดยสารต องประกอบจากโรงงานผล ิตที่ได มาตรฐานโดยตองแนบสําเนาหนังสือใบรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 

1.1.5 รถโดยสารจะต องออกแบบให สามารถวิ่งบร ิการประชาชนในพ ื้นที่กร ุงเทพมหานครและ
ปร ิมณฑลตามสภาพของถนนและสะพานในเส นทางเด ินรถถนนสายหล ักในป ัจจ ุบ ัน โดยเมื่อม ีการบรรท ุกเต ็ม
อ ัตราบรรท ุก ตองไมมีสวนหนึ่งสวนใดของรถเวนแตยางของรถสัมผัสหรือกระแทกกับพื้นถนนหรือสะพาน ในขณะวิ่งใช
งานต องม ีพ ื้นที่สําหร ับผู โดยสารย ืนไม น อยกวาร อยละ 35 ของพ ื้นที่ห องโดยสารขณะวิ่งใชงาน ปกติสูงจากพ ื้น
ถนนไม เกิน 45 เซนติเมตร กรณีพ ื้นที่หองโดยสารขณะวิ่งใชงานปกต ิส ูงจากพ ื้นถนนเก ินกวา 40 เซนติเมตร ตองมี
ระบบปรับลดระดับความส ูงของรถ (Kneeling system) ขณะจอดร ับ-ส งผู โดยสารให ม ีระด ับ พ ื้นรถเมื่อวัดจาก
ขอบประตูทางขึ้น-ลงของผูโดยสารสูงจากพ ื้นถนนไมเก ิน 40 เซนติเมตร 

1.1.6 รถโดยสารไฟฟาจะตองมีเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่มาพรอมกับตัวรถโดยสารไฟฟา 

1.2. คุณลักษณะเฉพาะของโครงสรางรถโดยสารไฟฟา 
1.2.1 ต ัวถ ังรถโดยสารจะต องใช วัสด ุม ีมาตรฐาน เมื่อประกอบเป ็นต ัวถ ังรถโดยสารแล วจะต องม ีความ 

มั่นคง แข ็งแรง ทนทานต อการผ ุกร อน และปลอดภัยในการใชงาน และผู เสนอราคาจะต องเสนอรายละเอ ียด 
แบบของต ัวถ ังรถโดยสาร และว ัสด ุที่ใช ประกอบต ัวถ ังรถโดยสารว าเป ็นว ัสด ุชน ิดใดบ างม ีขนาด ความหนา 
เทาใดและม ีการออกแบบตัวถังรถโดยสารวามคีวามกวาง ความยาว ความสูงเทาใด 
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1.2.2 เปนรถโดยสารมีร ูปล ักษณที่สะทอนถึงเทคโนโลย ีการออกแบบตัวรถและการออกแบบดานความ
ปลอดภัยที่ทันสมัยมีเอกลักษณและเปนลักษณะรถโดยสารตอนเดียว 

1.2.3 โครงค ัสซ ีต องเป ็นโครงค ัสซ ีใหม ไม เคยใชงานมาก อนทำด วยโลหะแข ็งแรง โดยเป ็นค ัสซีที่ได ร ับ 
การออกแบบจากผูผลิตใหเปนคัสซีรถโดยสาร และม ีมาตรฐานตามที่กรมการขนส งทางบกกำหนด และจะต อง
ไดรับอนุญาตหรือความเห็นชอบใหเปนคัสซีรถโดยสารจากกรมการขนสงทางบกกอนการสงมอบรถโดยสาร 

1.2.4 ค ัสซ ีม ีระบบรองร ับน้ําหน ักแบบถ ุงลม (Air Suspension) พร อมระบบก ันกระเท ือนที่มีโชคอัพ 
(shock absorber) ชวยลดแรงกระแทก 

1.2.5 ม ีประต ูทางเข า-ออก ทางด านซ ายสำหร ับผู โดยสาร 2 ประต ู บร ิเวณด านหน าและตรงกลางรถ 
โดยต องไม ก ีดขวางการจ ัดวางที่นั่งและการขึ้น-ลงของผู โดยสาร พร อมอ ุปกรณ ความปลอดภ ัย ตามที่กรมการ
ขนสงทางบกประกาศกำหนด 

1.2.6  ภายในห องโดยสารม ีที่นั่งสําหร ับผู โดยสารออกแบบให โค งเว าร ับก ับสร ีระของท านั่ง ม ีความ 
สวยงาม แข ็งแรง และนุ มสบาย โดยม ีแบบและการจ ัดวางที่นั่งผู โดยสารเปนไปตามมาตรฐานของกรมการขนสง
ทางบก หรือ UNECE  

1.2.7 พ ื้นรถภายในห องโดยสารเร ียบ ม ีความลาดเอ ียงบางพ ื้นที ่ กรณ ีที่ต องเป ็นทางลาดหร ือ เปลี่ยน
ระด ับจะต องออกแบบให ม ีความปลอดภ ัยในการเด ินของผู โดยสารทั่วไป โดยให เป ็นไปตามข อกำหนดของ
กรมการขนสงทางบก 

1.2.8 ม ีเครื่องอ ุปกรณ และส วนควบอ ื่นๆ ถ ูกต อง ครบถ วนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงหร ือเป ็นไป
ตามที่กรมการขนส งทางบกให ความเห ็นชอบ เพ ื่อให สามารถจดทะเบ ียนเป ็นรถโดยสารตามมาตรฐานของ
กรมการขนสงทางบกได 

1.2.9 สีของรถโดยสารเปนส ีทีอ่งค การกําหนด 

1.2.10  ภายในหองโดยสารติดตั้งผามานบังแสงแดดแบบหีบเพลงชักรอบคัน ยกเวนดานหนา โดยเปน
วัสดุอยางดีเปนไปตามมาตรฐานของกรมการขนสงทางบก หรือ UNECE และสีเปนไปตามความเหมาะสมกับสีของ
รถโดยสาร 

1.3 คุณลักษณะเฉพาะของระบบขับเคลื่อนไฟฟา 

รถโดยสารไฟฟาจะตองใชมอเตอร ไฟฟ าในการข ับเคลื่อน ไม ม ีเครื่องยนต ไม ใชเชื้อเพล ิง ไม ม ีการปล อย                 
ไอเส ีย ปราศจากมลพ ิษ ตามที่กรมการขนส งทางบกกำหนดหร ือให ความเห ็นชอบ ม ีกำล ังสูงสุดของมอเตอร 
รวมกันไม น อยกว า 174 ก ิโลว ัตต (Maximum power) มอเตอรไฟฟ าที่ใชในการข ับเคลื่อนรถโดยสารไฟฟา
จะตองระบุรายละเอ ียดดังตอไปนี้ 

1.3.1 มอเตอรไฟฟาซิงโครนัสชนิดแมเหล็กถาวร (permanent magnet synchronous motor) ชนิด 3 
เฟส หรือ มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําชนิดกรงกระรอก (squirrel cage rotor induction motor) ชนิด 3 เฟส มีกําลัง
ขับสูงสุด รวมไมต่ํากวา 174 ก ิโลว ัตต (Maximum power) 

1.3.2 มอเตอร ไฟฟ าตองสามารถทํางานภายใตอุณหภูมิแวดลอมตางๆ ไดดี โดยไมทําใหเกิดความ
เสียหายโดยผานการทดสอบตามมาตรฐานสากลที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ เชน ISO, IEC, IEEE เปนตน  

ในกรณีที่จําเปนตองมีระบบระบายความรอนเพื่อปองกันความเสียหายจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจาก
การทํางานตามปกติ ใหมีวิธีการระบายความรอนเปนไปตามมาตรฐานสากลที่ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ 
เชน ISO, IEC, IEEE เปนตน  
 1.3.3 มอเตอรไฟฟาจะตองมีระดับการปองกันฝุนและน้ํา ไมต่ํากวา IP 67 
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1.3.4 อ ุปกรณ และชุดข ับเคลื่อนมอเตอร ไฟฟ าต องเป ็นชุดข ับเคลื่อนที่ทําจากวงจรอ ิเล ็กทรอน ิกสกําลัง 
(Power Electronics) โดยม ีกล องควบค ุมการจ ายกําล ังไฟฟ า (Power Distribution Box) และช ุดควบคุมการ
ขับเคลือ่นซึ่งประกอบดวย 

1.3.4.1 ชุดควบคุมความเร ็วของมอเตอร ไฟฟ า (Motor Speed Controller) พรอมระบบระบาย
ความร อน ม ีหน าทีค่วบค ุมการทำงานของมอเตอร ในท ุกสภาวะการทํางาน 

1.3.4.2 อุปกรณและสวนควบคุมระบบไฟฟาตลอดจนการติดตั้งตองเปนไปเปนไปตาม
มาตรฐานสากลที่ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ เชน ISO, IEC, IEEE เปนตน  

1.3.5 แบตเตอรี่ที่นํามาประกอบเปนแหลงจายพลังงานไฟฟาสำหรับมอเตอรไฟฟ าของรถโดยสารไฟฟา 
ตองสามารถรับการอัดประจุไฟฟาที่สถานีจายไฟฟา (Charging Station) ไดอยางสะดวกสําหรับผูปฏิบัติงานในการ
ปฏิบัติงานอัดประจุแบตเตอรี่ใหแกรถโดยสารไฟฟา 

 

1.4 คุณลักษณะเฉพาะของระบบควบคุม 

1.4.1 ชุดควบค ุมการทำงานด วยวงจรอ ิเล ็กทรอน ิกส ECU (Electronic Control Unit) สําหร ับ
อ ุปกรณ ไฟฟ ากระแสตรงที่ต องการแรงด ันไฟฟ าต่ํา และส วนควบค ุมต างๆ ที่ติดตั้งอยู  ภายในรถโดยสาร ใหทํางาน
สัมพ ันธกันอยางลงตัวและม ีประสิทธิภาพ 

1.4.2 ระบบบร ิหารจ ัดการ ว ิเคราะห ข อม ูล และประเม ินผลให แหล งจ ายพล ังงานไฟฟ าหลัก BMS 
(Battery Management System) และมีระบบระบายความรอนของแบตเตอรี่ 

1.4.3 ระบบสื่อสารร ับส ัญญาณ และส งข อม ูลระหว างเคร ือข ายต างๆ ภายในรถผ านระบบ CAN  
bus (Control Area Network) 

 

1.5 สมรรถนะในการขับเคลื่อน 

1.5.1 ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ (Battery Electric Bus, BEB) เพียงอยางเดียว 

1.5.2 ความเรว็สูงสุดไมนอยกวา 60 กม/ชม. 

1.5.3 ตองสามารถขับเคลื่อนรถโดยสารไฟฟาใหสามารถวิ่งบนสะพานแขวน (สะพานพระราม 9) ได 
ในขณะบรรทุกผูโดยสารไมนอยกวา 80 คน ตามสภาพการจราจรจริง 

1.5.4 มีระบบอำนวยความสะดวกการขึน้ลงรถสำหรับคนพ ิการ 

1.5.5 มีคาการใชพลังงานสําหรับระบบขับเคลื่อนและระบบปรับอากาศเฉลี่ยของภายใตสภาวะที่เปด
เครื่องปรับอากาศเต็มพิกัดแลว ไมเกิน 1.0 กิโลวัตต-ชั่วโมง/กิโลเมตร โดยทําการทดสอบอางอิงตามขอกําหนด 
ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ (UNITIED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR 
EUROPE; UNECE) ขอที่ 101 หรือเทียบเทา โดยที่ระยะทางที่วิ่งไดตอการอัดประจุไฟฟาหนึ่งครั้งไมต่ํากวา 250 กม.  

1.5.6 มุมปะทะไมนอยกวา 7.5 องศา มุมจากไมนอยกวา 7.5 องศา 
 

1.6 คุณลักษณะเฉพาะของระบบสงกำลังรถโดยสาร 
ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาเทานั้น 

 

1.7 คุณลักษณะเฉพาะของระบบห ามลอรถโดยสาร 
1.7.1 มีระบบเบรกไฟฟ าชนิดที่พล ังงานค ืนกล ับ (Regenerative Braking System) และใชในการอัด

ประจุแบตเตอรี่ ในขณะที่รถเบรก 
1.7.2 ระบบห ามล อเท า เป ็นแบบใชลมอ ัดหร ือลมด ันน้ําม ัน และม ีเครื่องวัดความด ันลมหร ือส ัญญาณ

เตือนติดตั้งไวในที่ซึ่งผูขับขี่สามารถมองเห็นไดงาย เพื่อความปลอดภัย 
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1.7.3 มีระบบเบรกแบบ Antilock Brake System (ABS) ทั้งลอหนาและลอหลัง 
1.7.4 มีหามลอม ือเปนไปตามมาตรฐาน UNECE  
1.7.5 ระบบเบรกทั้งหมดจะต องม ีประส ิทธ ิภาพ เปนไปตามมาตรฐาน UNECE ซึ่งไมต่ํากว าเกณฑ ที่

กรมการขนสงทางบกประกาศกำหนด 
 

1.8 คุณลักษณะเฉพาะของระบบบังคับเลี้ยวรถโดยสาร 
1.8.1 พวงมาลัยอยูดานขวา สามารถปรับระดับสูงต่ําและมมุเอ ียงได 
1.8.2 มีระบบช วยผอนแรง (Power Steering) 

1.8.3 รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไมเกิน 12 ม. 
 

1.9 คุณลักษณะเฉพาะของระบบกงลอและยางรถโดยสาร 
1.9.1 กงลอและยางตองใชขนาดเดียวกันทกุลอ และเปนไปตามมาตรฐานของกรมการขนสงทางบก 

หรือ UNECE  
1.9.2 ยางเปนยางชนิดเรเดียล (Radial) 

 

1.10 คุณลักษณะเฉพาะ ชนิดและขนาดของแบตเตอรี่ที่ใชในการขับเคลือ่นรถโดยสารไฟฟา 
1.10.1 แบตเตอรี่ที่ใชสําหรับเก็บสะสมพลังงานในการขับเคลื่อนและระบบปรับอากาศ จะตองเปน

แบตเตอรี่ตระกูลลิเธียมหรือดีกวา  

1.10.2 แบตเตอรี่ตองสามารถทํางานภายใตอุณหภูมิแวดลอมตางๆ ไดดีโดยไมทําใหเกิดความเสียหาย
โดยอางอิงตามมาตรฐานสากลที่ไดรับการยอมรับจากนานาชาติ เชน ISO, IEC, UL เปนตน  

ในกรณีที่จําเปนตองมีระบบระบายความรอนเพื่อปองกันความเสียหายจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการ
ทํางานตามปกติ ใหมีวิธีการระบายความรอนเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต 

1.10.3 แบตเตอรี่จะตองผานมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลที่ไดรับการยอมรับจาก
นานาชาติ เชน ISO, IEC, UL เปนตน   

1.10.4 ชุดตัวถังและโครงสรางของแบตเตอรี่จะตองสามารถปองกันน้ํา อันเนื่องมาจากการใชงานใน
สภาวะฝนตก และมีน้ําทวมสูงถึง 40 เซนติเมตร 
 

1.11 คุณลักษณะของการอัดประจแุบตเตอรี่ 
1.11.1 รถโดยสารตองสามารถรองร ับการอัดประจ ุแบตเตอรี่โดยอาศ ัยการอัดประจ ุผ านสายชาร จโดยมี

หัวจายเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 2749 หรือมาตรฐาน IEC 
1.11.2 การทํางานของระบบอัดประจุและการทํางานของระบบขับเคลื่อนตองไมสามารถทํางานในเวลา

เดียวกัน 
 

1.12 คุณลักษณะเฉพาะของระบบไฟฟา นอกเหนือจากระบบขับเคลื่อนและระบบปรับอากาศ 
1.12.1 แบตเตอรี่  ขนาด 24 V ที่สามารถจายภาระทางไฟฟาอื่นๆ ได เพียงพอกับการใช งาน 

นอกเหนือจากระบบขับเคลื่อนและระบบปรับอากาศ 
1.12.2 มีแหลงจายแรงดันไฟตรง-ไฟตรง แบบสวิทชิ่ง เพื่อการอัดประจุแบตเตอรี่ขนาด 24 V 
 
1.12.3 สายไฟฟ าต องเป ็นชน ิดที่ม ีฉนวนหุ มสาย และม ีขนาดเหมาะสมก ับปร ิมาณกระแสที่ใชงานโดยมี 

ความปลอดภัยในการปองก ันเพลิงไหม ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายกำหนด 
1.12.4 มโีคมไฟแสงสวางและโคมไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
1.12.5 ม ีมาตรวัดความเร ็ว ระยะทาง ความร อนและส ัญญาณเต ือนอ ื่นๆ เปนไปตามมาตรฐานของ

UNECE และตามกฎหมายกำหนด 
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 1.12.6 มีการแสดงคาตัวแปรตางๆ ของแบตเตอรี่ โดยอางอิงตามระบบจัดการแบตเตอรี (BMS) ใน
รูปแบบตัวเลข หรือกราฟฟค 
 

1.13 คุณลักษณะเฉพาะของระบบปรับอากาศ 
1.13.1 ระบบปร ับอากาศจะต องสามารถทําความเย ็นในห องโดยสารได สม่ําเสมอที่ 22-25 องศา 

เซลเซ ียส (วัดในเวลากลางวัน) แม ในขณะม ีผู โดยสารเต ็มความจ ุของต ัวรถ หร ือในขณะที่รถจอดอยู ก ับที่หร ือ
เคลื่อนตัว ใชน้ํายาชน ิดที่ไมทําใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดล อม ม ีช องระบายอากาศบนหล ังคาไม น อยกว า 2 ช อง 
ควบค ุมโดยคนข ับด วยระบบไฟฟ า พร อมทั้งต ิดตั้งเครื่องปร ับอากาศบนหล ังคา และเมื่อรวมความส ูงก ับต ัวรถ
ต องม ีความส ูงไม เก ินกวาทีก่รมการขนส งทางบกประกาศกําหนด 

1.13.2 ระบบปรับอากาศเปนระบบปรับอากาศชนิดไฟฟา คอมเพรสเซอรถูกขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟา 3 เฟส ซึ่งมอเตอรดังกลาวจะตองถูกขับเคลื่อนดวยระบบขับเคลื่อนไฟฟาที่ออกแบบมาสําหรับระบบปรับ
อากาศ 

 

1.14 คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องม ืออ ุปกรณประกอบการทํางานรถโดยสารไฟฟา 
1.14.1 เครือ่งขยายเสียง ในตำแหน งที่เหมาะสมที่ผ ูโดยสารภายในรถสามารถไดยินอยางชัดเจน 
1.14.2 กระจกมองขาง 2 บาน ซาย-ขวา ปรับมุมไดดวยระบบไฟฟ า และกระจกมองหล ังภายใน 1 บาน

ขนาดใหญเหมาะสมกับการใชงานไดดีโดยใหเปนไปตามข อกำหนดของกรมการขนสงทางบก 
1.14.3 ปายสัญญาณ (Signage) มีรายละเอ ียดดังนี้ 

(1) ปายอ ิเล็กทรอนิกสบอกหมายเลขเสนทางและชื่อต นทาง -ปลายทาง ต ิดตั้งด านหนารถ 
ดานหลังรถ และเหนือประตูทางขึ้น-ลง ในสวนของดานหนาและดานหลังรถใหมีขนาดใหญ
มองเห็นไดชัดเจน โดยใหมีขนาดความยาวเต็มหนากระจกรถ ความสูงใหเหมาะสมกับความ
ยาว สามารถปรับเปลี่ยนขอความตามความตองการขององคการ  

(2) ปายอิเล็กทรอนิกสบอกหมายเลขเสนทาง และแสดงรายละเอ ียดเส นทาง ต ิดตั้งด านข าง
ระหวางประต ูทางขึ้นและทางลง ใหมีขนาดใหญมองเห็นชัดเจน สามารถปรับเปลี่ยน
ขอความตามความตองการขององคการ  

(3) จ ัดเตร ียมพ ื้นที่สําหร ับต ิดตั้ง ระบบสายไฟ สายส ัญญาณ และชองต อสายไฟส ัญญาณ เพ ื่อ
รองร ับการต อเชื่อมสำหร ับจอแสดงภาพแบบแอลซ ีดี (Liquid Crystal Display) ที ่ จ ะ
ติ ด ตั้ ง บ ริ เ ว ณ ดานหนาและตรงกลางของรถโดยสาร 

(4) เตร ียมพ ื้นที่สําหร ับต ิดตั้งอ ุปกรณ ระบบไฟฟ า สายส ัญญาณและอ ื่นๆ ที ่เกี ่ยวข องเพ ื่อ
สามารถรองรับสื่อสารขอมูลภายในตัวรถ (Vehicle Communications System) 

(5) จ ัดเตร ียมพ ื้นที่ระบบสายไฟ สายส ัญญาณและชองต อสายไฟส ัญญาณ เพ ื่อรองร ับการ
เชื่อมตอสําหรับติดตั้ง ระบบ e-Ticket บริเวณทางข ึ้นดานหนาและตรงกลางของรถโดยสาร 

 

1.15 การจัดอ ุปกรณอำนวยความสะดวกใหกับคนพ ิการบนรถโดยสาร 
1.15.1 ม ีประต ูทางเข า-ออก ทางด านซ ายสำหร ับผู โดยสาร 2 ประต ูบร ิเวณด านหน า และตรงกลางรถ 

โดยประต ูรถบร ิเวณตรงกลางรถให ม ีความกวางส ุทธิไม น อยกวา 90 เซนต ิเมตร ไม ม ีเสาหร ือสิ่งก ีดขวางการข ึ้น-
ลงของผูโดยสารพกิาร และตองมแีสงสองสว างเพ ียงพอสําหรับการใชงานในเวลากลางคืน 

1.15.2 ต ิดตั้งทางลาดที่ม ีล ักษณะ ขนาด และค ุณสมบ ัต ิ ตามที่กําหนดไวตามประกาศกรมการขนสง
ทางบก เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด และค ุณสมบัติของเครื่องอ ุปกรณสำหรับรถที่จะมีไวใชอำนวยความสะดวกแก 
คนพ ิการ พ.ศ. 2555 ขอ 8 ดังนี้ 
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ขอ 8 ทางลาดตองมีลักษณะ ขนาด และค ุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) ม ีความกวางไม น อยกวา 80 เซนต ิเมตร  โดยเมื่อวางเท ียบก ับทางเท า ต องมีความ

ลาดชันไม เก ินกวา 1 ต อ 8 ในแนวตั้งต อแนวราบ และกรณ ีที่วางเท ียบก ับระด ับ
พ ื้นด ินต องม ีความลาดชันไม เก ินกว า 1 ตอ 3 ในแนวตั้งตอแนวราบ โดยต องรับ
น้ําหน ักคนพ ิการและรถคนพ ิการได อย างเหมาะสม และปลอดภ ัยเมือ่ใชงาน กรณี
ที่มีความยาวมากกวา 1.20 เมตร ต องม ีอ ุปกรณ ป องก ันม ิให รถคนพ ิการตกจาก    
ทางลาดดวย  

(2) ระบบจะทำงานตอเมือ่รถจอดหยุดนิ่ง 
(3) ม ีอ ุปกรณ ป องก ันม ิให รถคนพ ิการตกจากทางลาด โดยขอบม ุมของทางลาดต องไมม ี

สวนแหลมคม 
(4) ในกรณ ีที่เป ็นแบบถอดได  ต องต ิดตั้งอย างมั่นคงแข ็งแรง ม ีความปลอดภัยในการใช

งานและตองจัดเก็บในท ี่ที่เหมาะสม 
1.15.3 จัดใหมพี ื้นที่จอดเก าอ ี้เข็นคนพกิารอย างน อย 2 ที ่อยู ใกล บร ิเวณประต ูตรงกลางรถ และให ต ิดตั้ง

อ ุปกรณ สําหร ับย ึดตร ึงเก าอ ี้เข ็นคนพ ิการเพ ื่อป องก ันการลื่นไถลของเก าอ ี้เข ็น (ทีส่ามารถปลดออกได ง าย) พร อม
ต ิดภาพส ัญล ักษณ คนพ ิการบริเวณเหนือพ ื้นที่จอดเก าอ ี้เข็นคนพ ิการ 

1.15.4 จ ัดให ม ีที่นั่งสําหร ับคนพ ิการชน ิดพ ับเก ็บได จำนวนไม น อยกวา 2 ที่นั่ง และไม เก ิน 4 ที่นั่ง 
ภายในบร ิเวณพ ื้นที่จอดเก าอ ี้เข ็นคนพ ิการ โดยเมื่อพ ับเก ็บแล วต องไม ก ีดขวางหร ือยื่นล้ําเข า ไปในพื้นที่จอด 
เก าอ ี้เข ็นคนพ ิการ และให ต ิดภาพส ัญล ักษณ คนพ ิการบร ิเวณเหน ือที่นั่งพ ับเก ็บได พร อมข อความที่แสดงให 
ผูโดยสารทั่วไปทราบวาเมื่อมีผูโดยสารที่ใชเกาอ ี้เข็นคนพิการขึ้นมาบนรถโดยสาร ควรสละที่นั่งและพ ับที่นั่งเก ็บ 
เพ ื่อใหเปนพื้นที่จอดเกาอ ี้เข็นคนพ ิการ 

1.15.5 ให ต ิดตั้งกริ่งส ัญญาณหย ุดรถภายในบร ิเวณที่นั่งสําหร ับคนพ ิการ โดยอยู ส ูงจากพ ื้นที่ไมนอยกวา 
70 เซนต ิเมตร แต ไม เก ินกวา 1.20 เมตร และเมื่อกดกริ่งส ัญญาณแล ว ให ม ีส ัญญาณเส ียงที่ต างจากส ัญญาณเส ียง
กดกริ่งให รถจอดของคนทั่วไป พร อมก ับม ีส ัญญาณไฟกะพร ิบแสดงบร ิเวณใกล ๆ กริ่งส ัญญาณเพื่อใหคนพิการ              
หูหนวกรับทราบวากริ่งสัญญาณทํางานและพนักงานขับรถไดยินเสียงสัญญาณแลว 

1.15.6 ต ิดภาพส ัญล ักษณ คนพ ิการตามทีก่ฎหมายกำหนด โดยม ีขนาดไม น อยกวา 25 x 25 เซนต ิเมตร
ทั้งที่ด านหน า ด านข าง และด านหล ังของต ัวรถ เพ ื่อแสดงว ารถโดยสารค ันนี้คนพ ิการสามารถเขาถ ึงและใช
ประโยชนได 

 

1.16 ชิ้นสวนที่ใชในการประกอบรถโดยสาร 
1.16.1 โลหะและวัสดุเกาอ ี้และยางท ี่นำมาใชประกอบเปนโครงสรางตัวถังรถโดยสารตองเปนไปตาม

มาตรฐานของกรมการขนสงทางบก หรือ UNECE  
1.16.2 กระจกรถโดยสารตองเป ็นไปตามทีก่รมการขนสงทางบกประกาศกำหนดหร ือใหความเห็นชอบ 
1.16.3 แบตเตอรี่ตองรับประกันอายุการใชงานไมนอยกวา 10 ป 
 

1.17 รายละเอยีดของรถโดยสารพรอมแคตตาล็อก 
รายละเอียดของรถโดยสารพรอมดวยแคตตาล็อกเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิตรถโดยสารไฟฟา โดยผู

ประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอรายละเอียดของรถโดยสารไฟฟาโดยละเอียดพรอมแคตตาล็อกมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา 

 
…………………………..........  
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เอกสารหมายเลข 2 
เงื่อนไขการร ับประกันการชำร ุดบกพรองจากการใชงานตามปกต ิ                                        

ของรถโดยสารไฟฟา (Warranty Period) 
 

1. ผู ประสงคจะเสนอราคา ตองรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของ               
รถโดยสารไฟฟาทั้งคัน (โดยไม จำก ัดระยะทางการใชงาน) ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนผูประสงคจะเสนอราคาไมตอง
รับผิดชอบในคาใชจายในวัสดุสิ้นเปลือง เชน สารหลอลื่น น้ํามันเบรก ยาง วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ คาทําความสะอาดรถ 
คาแรง ซึ่งไมรวมอยูในการรับประกันชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติ เปนระยะเวลา 5 ป 
 2. กรณีรถโดยสารไฟฟาเกิดความชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติ ตามขอ 1 ผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ตองดําเนินการซอมแซมแกไขในทันทีที่ไดรับแจงจากองคการ ดวยคาใชจายของ 
ผูประสงคจะเสนอราคา 
 3. กรณีตรวจพบรถชํารุดบกพรองหรือเสียกอนนํารถออกวิ่งใหบริการในแตละวัน ระยะเวลาในการ
ดําเนินการซอมแซมแกไขตามขอ 2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเริ่มดําเนินการซอมภายใน 15 นาที นับแตเวลาที่
รับแจงเปนหนังสือ โดยตองซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จ และใหรถโดยสารไฟฟาสามารถวิ่งใชงานไดตามปกติภายใน 
2 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง เวนแตกรณีมีเหตุจําเปน องคการอาจใชดุลยพินิจขยายเวลาใหได หากไมสามารถ
ดําเนินการซอมแซมแกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนด องคการจะคิดคาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 
600 บาทตอคัน นับแตเวลาที่ไดรับแจงจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ และหากดําเนินการซอมแซมแกไขใหแลว
เสร็จเกินกวา 8 ชั่วโมง นับแตเวลาที่รับแจง องคการจะคิดคาปรับเปนการเหมาจายในอัตราวันละ 10,000 บาท
ตอคัน ทั้งนี้เศษของชั่วโมงใหคิดเปน 1 ชั่วโมง โดยหักคาขาดรายไดดังกลาวจากคาจางบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา
หรือหลักประกันสัญญา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาไมตองเสียคาปรับใหแกองคการตามวรรคแรกหากผูประสงคจะเสนอ
ราคาไดจัดใหมีรถโดยสารสํารองท่ีมีคุณสมบัติเดียวกัน 
 4. ในกรณีที่รถโดยสารไฟฟาเกิดความชํารุด บกพรองจากการใชงานตามปกติจนไมสามารถนํา               
รถโดยสารออกวิ่งได ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจะตองชดเชยความเสียหายจากการขาดรายได
คาโดยสาร จํานวน 10,000 บาทตอคันตอวัน โดยองคการมีสิทธิหักคาขาดรายไดจากคาจางบํารุงรักษารถโดยสาร
ไฟฟา หรือหลักประกันสัญญาได โดยใหถือวาขาดรายไดดังกลาวเปนคาเสียหายเบื้องตนเทานั้น และหากมีความ
เสียหายอืน่ใดเพ่ิมเติม ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแกองคการเพิ่มเติมดวย 
  หากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูประสงคจะเสนอราคาที่
ชนะการเสนอราคาจะตองนําหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญามาวางเพิ่มใหครบเต็มจํานวนภายใน 15 วัน นับ
จากวันที่ไดรับแจงจากองคการ 
 5. ผู ประสงคจะเสนอราคาตองรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของ                         
รถโดยสารตั้งแตวันที่องคการไดรับมอบรถโดยสารไฟฟาคันแรก และสิ้นสุดการรับประกันพรอมกันเมื่อครบ
กําหนดระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่มอบรถโดยสารไฟฟาคันสุดทาย 

6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของแบตเตอรี่
ไมนอยกวา 10 ป นับตั้งแตวันที่องคการไดรับมอบรถโดยสารไฟฟาคันแรก และสิ้นสุดการรับประกันพรอมกันเมื่อ
ครบกําหนดระยะเวลา 10 ป นับจากวันที่มอบรถโดยสารไฟฟาคันสุดทาย 

 
…………………………..........  
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เอกสารหมายเลข 3 
เงื่อนไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา (Maintenance) 

 
คํานิยาม 

“การบํารุงรักษา” หมายถึง การบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟาใหสามารถใชงานไดดีตลอดเวลา ตลอดทั้ง
การบํารุงรักษาอุปกรณที่จําเปนเกี่ยวกับมอเตอรไฟฟา ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟา ระบบอัดประจุแบตเตอรี่และ 
แบตเตอรี่ ใหเปนไปตามหลักการของการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) แลว จะตองให
ครอบคลุมถึงการวิเคราะหมอเตอร ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟา ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ หรือ
อุปกรณตางๆ เพื่อวัดความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกอนกําหนดอายุการใชงาน หรือเพื่อปองกันมิใหเกิดการยืดอายุ
การใชงานของอุปกรณตางๆ 

“การซอมแซม” หมายถึง การซอมแซมอุปกรณของรถโดยสารไฟฟาที่ชํารุดบกพรอง หรือใชงานไมได
ตามปกตใิหกลับมาใชงานไดตามปกติ เชน การซอมตัวถังรถโดยสารไฟฟา ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัด
ประจุแบตเตอรี่ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับมอเตอรไฟฟา ระบบชวงลาง ระบบสงกําลัง ระบบเบรก ระบบ
ไฟฟา ระบบปรับอากาศของรถโดยสาร และสภาพตัวถัง 
 

1. เงื่อนไขหลัก  
ผูประสงคจะเสนอราคาตองปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 ตองซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟาเปนระยะเวลา 10 ป 
1.2 ตองสงหนังสือยืนยันการสํารองอะไหลใหเพียงพอกับการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร

ไฟฟาไมนอยกวา 10 ป นับแตวันที่สงมอบรถโดยสารไฟฟาคันสุดทาย และพรอมที่จะใหองคการตรวจสอบได
ตลอดเวลา 

1.3 ตองใชสถานที่ซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟาภายในสถานที่จอดเก็บรถโดยสารไฟฟา
ขององคการ จํานวนไมนอยกวา 4 แหง ตามที่องคการกําหนด โดยตองมีอุปกรณดังตอไปนี ้

1) จัดใหมีอุปกรณ อะไหล ชิ้นสวน สวนประกอบของมอเตอรไฟฟาและระบบขับเคลื่อน
มอเตอรไฟฟา หรือที่ เกี่ยวเนื่องกับมอเตอรไฟฟา และระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบปรับอากาศ 
น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเบรก วัสดุและสิ่งตางๆ ที่ตองใชในการซอม ใหเหมาะสมเพียงพอในสถานที่ซอมกับจํานวนรถ
โดยสารไฟฟาที่จะตองซอม 

2) จัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใชในการตรวจสอบสภาพการทํางานของมอเตอรไฟฟา 
ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟาและระบบตางๆ รวมทั้งที่จะใชในการซอมที่เหมาะสมกับจํานวนรถโดยสารไฟฟาที่
จะตองซอม รวมทั้งวิเคราะหสภาพมอเตอรไฟฟาและระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา หรือ อุปกรณตางๆ เพื่อวัด
ความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกอนกําหนดอายุการใชงานหรือเพื่อปองกันมิใหเกิดการยืดอายุการใชงานของอุปกรณ
ตางๆ จนกระทั้งมอเตอรไฟฟาและระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟาเสียหายหรือเกิดเหตุขัดของ 

3) กรณีตรวจพบรถเสียในอูจอดรถที่องคการกําหนดกอนนํารถออกวิ่งใหบริการ ผูประสงคจะ
เสนอราคาตองดําเนินการซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จ และใหรถโดยสารไฟฟาสามารถวิ่งใชงานไดตามปกติภายใน 
2 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง หากไมสามารถดําเนินการซอมแซมแกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนด องคการ
จะคิดคาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 600 บาทตอคัน นับแตเวลาที่ไดรับแจงจนกวาจะดําเนินการแลว
เสร็จ และหากดําเนินการซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จเกินกวา 8 ชั่วโมง นับแตเวลาที่รับแจง องคการจะคิดคาปรับ
เปนการเหมาจาย ในอัตราวันละ 10,000 บาทตอคัน ทั้งนี้เศษของชั่วโมงคิดเปน 1 ชั่วโมง โดยหักคาขาดรายได
ดังกลาวจากคาจางบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟาหรือหลักประกันสัญญา 

 
 



 

- 14 - 
 

4) จัดใหมีรถลากหรือรถยก จํานวน 4 คัน (อูละ 1 คัน) ซึ่งมีอุปกรณในการยกและลาก                           
รถโดยสารไฟฟาได รวมทั้งมีอุปกรณที่ใชในการซอมบํารุงนอกสถานที่ไดครบถวน และชางผูชํานาญในการตรวจ
ซอมประจํารถยกหรือรถลากนั้น หรือหากผูประสงคจะเสนอราคาไมอาจจัดใหมีรถลากหรือรถยกเปนของตนเองได 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองจัดหาผูมีอาชีพในการลากหรือยกรถไว โดยตองจัดสงสัญญาจางลากรถหรือยกรถใหแก
องคการ ณ วันทําสัญญา ซึ่งพรอมที่จะลากหรือยกรถโดยสารไฟฟาไดตลอดเวลาไมวาการลากหรือการยก                    
รถโดยสารไฟฟานั้นตกอยูในความรับผิดชอบของคูสัญญาฝายใด 

กรณีรถเสียในเสนทาง จะตองมีผูชํานาญเขาไปดําเนินการในทันทีเพื่อไมใหกีดขวาง
การจราจรและทําใหองคการเสียภาพลักษณ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเรงรัดการจัดซอมหรือเคลื่อนยาย                        
รถโดยสารไฟฟาออกจากจุดที่รถจอดเสียภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเกินเวลาที่กําหนด องคการจะปรับเปนราย
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาทตอคัน ตั้งแตชั่วโมงแรกที่แจง จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ ทั้งนี้เศษของชั่วโมง   
คิดเปน 1 ชั่วโมง โดยหักจากคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟาหรือหลักประกันสัญญา 

กรณีตรวจพบรถชํารุดบกพรองหรือเสียในเสนทางตามวรรค 2 ระยะเวลาในการ 
ดําเนินการซอมแซม ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาตองเริ่มดําเนินการซอมภายใน 15 นาที นับ
แตเวลาที่ไดเคลื่อนยายรถโดยสารไฟฟามาถึงอูจอดรถ โดยตองซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จและใหรถโดยสารไฟฟา
สามารถวิ่งใชงานไดตามปกติภายใน 2 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดเคลื่อนยายรถโดยสารไฟฟามาถึงอูจอดรถ เวนแต
กรณีมีเหตุจําเปน องคการอาจใชดุลพินิจขยายเวลาใหได หากไมสามารถดําเนินการซอมแซมแกไขไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด องคการจะคิดคาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 600 บาทตอคัน นับตั้งแตพนเวลาที่จะ
ซอมแซมภายใน 2 ชั่วโมง ดังกลาวจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ และหากดําเนินการซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จ
เกินกวา 8 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดเคลื่อนยายรถโดยสารมาถึงอูจอดรถ องคการจะคิดคาปรับเปนการเหมาจายใน
อัตราวันละ 10,000 บาทตอคัน ทั้งนี้เศษของชั่วโมงใหคิดเปน 1 ชั่วโมง โดยหักคาขาดรายไดดังกลาวจากคาจาง
บํารุงรักษารถโดยสารไฟฟาหรือหลักประกันสัญญา 

ผูประสงคจะเสนอราคาไมตองเสียคาปรับใหแกองคการตามวรรคแรกหากผูประสงคจะ
เสนอราคาไดจัดใหมีรถโดยสารสํารองท่ีมีคุณสมบัติเดียวกัน 

1.4 ตองรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่บํารุงรักษาและซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร
ไฟฟาและติดตั้งอุปกรณตางๆ ตามขอ 1.3 ในอัตราขั้นตนไมนอยกวาตารางเมตรละ 30 บาทตอเดือน หรือเปนไป
ตามอัตราที่องคการประกาศ คาน้ําประปา เหมาจาย 5.-บาทตอคันตอวัน คาไฟฟาและคาใชจายอื่นใด (หากมี) จาย
ตามการใชจริง หากมีความประสงคจะใชพื้นที่มากกวาที่กําหนดจะตองแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษร 

1.5 องคการจะนํารถโดยสารไฟฟา วิ่งรับ-สงผูโดยสาร จํานวน 250 กิโลเมตรตอคันตอวัน และผู
ประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอราคาจางเหมาซอมบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา โดยคํานวณจากระยะทางการวิ่ง
ใชงานของรถโดยสารไฟฟาไมเกินจํานวน 250 กิโลเมตรตอคันตอวัน 

1.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอแผนการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟาปที่ 1 ถึงปที่ 
10 โดยจะตองมีรายละเอียดอยางนอยประกอบดวย 

(1) การบํารุ งรักษา (Maintenance) TPM มีแผนการบํารุงรักษาที่มีมาตรฐาน และมี
ประสบการณที่นาเชื่อถือ 

(2) ตองมีคูมือปฏิบัติงาน (Operation Manual) และคูมือการบํารุงรักษา (Maintenance 
Manual) โดยตองมีรายละเอียดของกระบวนการทํางาน (Flow Chart) แผนผังวงจร (Circuit Diagram) และ
ระบบควบคุม (Control System) 

1.7 รถโดยสารไฟฟาตองอยูในสภาพพรอมใชงาน และอยูในเงื่อนไขทั้งหมดตองผานเกณฑการตรวจ
สภาพประจําปตามกฎหมายกําหนด หากไมผานจะตองทําการแกไข 
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2. เงื่อนไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา 
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองใชอะไหลอุปกรณชิ้นสวนตางๆ ที่เปนของแทของใหม ไมเคยถูกใช

งานมากอนและไมเปนของเกาเก็บ ซึ่งรวมทั้งสารหลอลื่นทั้งปวง ทั้งนี้ ตองใชถูกตองตามขอกําหนดรายการและ
คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารไฟฟาตามที่ผูผลิตรถโดยสารไฟฟากําหนดไว 

 ยางลอหนาตองใชยางที่ไมหลอดอก สวนยางลอหลัง 4 เสน อาจใชยางหลอดอกไดเทาที ่
จําเปน และตองมีสภาพที่ใชการไดดีและปลอดภัย โดยไดรับความเห็นชอบจากองคการหรือตัวแทนของ 
องคการแลว 

 ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาไมใชอะไหล อุปกรณ ชิ้นสวนตางๆ น้ํามันและสารหลอลื่น หรือ
ยางใหถูกตองตามที่กําหนดไวในสองวรรคแรก องคการจะปรับผูประสงคจะเสนอราคาเปนเงินในอัตรา 2 (สอง) เทา
ของราคาทองตลาดของสิ่งของที่ถูกตองดังกลาวแตละรายการ โดยองคการมีสิทธิหักเงินจากคาจางตามสัญญาได 

 ผูประสงคจะเสนอราคาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชสิ่งของตางๆ หรือการใชยางดังกลาว 
เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ ขึ้น รวมทั้งกรณีความชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะความบกพรอง
ทางเทคนิคของอะไหลอุปกรณชิ้นสวนดังกลาว ผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

2.2 ตรวจสภาพอุปกรณตางๆ ของรถโดยสารไฟฟา เชน ยางรถ แบตเตอรี่ ผาเบรก ระบบกันสะเทือน 
พวงมาลัย หามลอ โคมไฟ ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ และอุปกรณอื่นๆ เพื่อใหมีสภาพที่ใชการไดดี และ
ปลอดภัยตลอดเวลา และเมื่ออุปกรณดังกลาวครบอายุการใชงาน หรืออุปกรณสวนใดเสื่อมสภาพหรือใชการไมไดดี
ตามปกติ หรือไมอาจใชไดโดยปลอดภัย ผูประสงคจะเสนอราคามีหนาที่ตองซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณนั้นใหมทันท ี

2.3 ตรวจสภาพและซอมแซมแกไขปรับปรุงมอเตอรไฟฟา ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัด
ประจุไฟฟา แบตเตอรี่ และสวนประกอบของมอเตอรไฟฟา ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัดประจุไฟฟา 
และแบตเตอรี่ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับมอเตอรไฟฟา ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัดประจุไฟฟา และ 
แบตเตอรี่ ใหใชงานไดดีตลอดเวลา ในกรณีที่ชิ้นสวนหรือสวนประกอบของมอเตอรไฟฟา ระบบขับเคลื่อนมอเตอร
ไฟฟา ระบบอัดประจุไฟฟา และแบตเตอรี่ หรือท่ีเกี่ยวเนื่องกับมอเตอรไฟฟา ระบบขบัเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบ
อัดประจุไฟฟา และแบตเตอรี่ ชิ้นใดหมดอายุการใชงาน หรือมีสภาพที่ทําใหการทํางานของ มอเตอรไฟฟา ระบบ
ขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัดประจุไฟฟา และแบตเตอรี่ หรือระบบที่เกี่ยวของเปนไปโดยไมสะดวก ผูประสงค
จะเสนอราคามีหนาที่ตองเปลี่ยนชิ้นสวนดังกลาวเปนของใหมทันที 

 ตรวจสอบและซอมแซมสภาพของตัวถังและโครงสรางของตัวถังรถโดยสารไฟฟา ซึ่งรวมถึง 
หนาตาง ประตู ราวยึดบันได และอุปกรณอ่ืนๆ ของตัวถังรถโดยสารไฟฟาทั้งดานนอกและภายในรถโดยสารไฟฟา
เพื่อใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา ตลอดทั้งการดูแลรักษาและตกแตง สีของตัวถัง เครื่องหมาย และเลขประจํารถ
ใหอยูในสภาพท่ีดีดูใหมตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ 

2.4 ในระหวางการดําเนินการซอม ถามอเตอรไฟฟา ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัดประจุ
ไฟฟา และแบตเตอรี่ รวมถึงอุปกรณ ตัวถัง และโครงสรางของรถโดยสารไฟฟา ชํารุดบกพรองไมเปนไปตามกฎ
จราจรหรือกฎขอบังคับอ่ืนของทางราชการหรือมาตรฐานความปลอดภัยอื่นๆ ไมวาจะเกิดข้ึนในเวลาใด ถาตองจาย
คาปรับเพราะเหตุบกพรองดังกลาว ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับผิดในคาปรับ และถาไมเปนไปตามกฎ
จราจรหรือกฎขอบังคับอื่นของทางราชการหรือมาตรฐานความปลอดภัยอื่นๆ เปนเหตุใหถูกจับกุมและไดมีคําสั่ง
ของเจาพนักงานหามนํารถดังกลาวออกใชประโยชน ผูประสงคจะเสนอราคาตองชดเชยคาเสียหายใหองคการดวย 
ทั้งนี้เวนแตทั้งสองฝายรวมกันพิสูจนไดวา มอเตอรไฟฟา ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัดประจุไฟฟา และ 
แบตเตอรี่ รวมถึงอุปกรณ ตัวถัง และโครงสรางของรถโดยสารไฟฟา มิไดชํารุดบกพรองจริงตามขอกลาวหา หรือ
มิไดเกิดจากความผิดของผูประสงคจะเสนอราคา 

2.5 ชิ้นสวนและอะไหลของรถโดยสารไฟฟาที่ถูกเปลี่ยนจากการซอมบํารุงตามสัญญา ใหตกเปน
กรรมสิทธิ์ขององคการ และองคการมีสิทธิในการจําหนายได 
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2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองจัดเก็บสารหลอลื่นใชแลว ซากอุปกรณและชิ้นสวนของมอเตอรไฟฟา 
ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัดประจุไฟฟา และแบตเตอรี่ รวมถึงอุปกรณ ตัวถัง และโครงสรางของ                    
รถโดยสารไฟฟา ที่ใชการไมไดแลวไวใหองคการ ณ สถานที่ซอมบํารุง เมื่อเห็นวา สารหลอลื่นใชแลว ซากอุปกรณ
และชิ้นสวนของมอเตอรไฟฟา ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัดประจุไฟฟา และ แบตเตอรี่ รวมถึงอุปกรณ 
ตัวถัง และโครงสรางของรถโดยสารไฟฟา ดังกลาวมีจํานวนมากใหแจงองคการไปรับสิ่งของนั้น 

2.7 การทําความสะอาดรถโดยสารไฟฟาประจําวันใหปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ในแตละวันตองทําความสะอาดใหแลวเสร็จกอนถึงเวลาเริ่มนํารถโดยสารไฟฟาแตละคัน

ออกใชงานในการรับสงคนโดยสารไมนอยกวา 30 (สามสิบ) นาที โดยรถโดยสารไฟฟาทั้งดานนอกและภายใน
จะตองมีความสะอาดปราศจากกลิ่นเหม็นหรืออับชื้น และอยูในสภาพเรียบรอยเหมาะสมกับการใชรับสงผูโดยสาร 
ถาผูประสงคจะเสนอราคามิไดทําความสะอาดรถโดยสารไฟฟาคันใดกอนนํารถนั้นออกรับสงผูโดยสาร หรือทํา
ความสะอาดไมเรียบรอยเพียงพอ ผูประสงคจะเสนอราคาตองรีบแกไขทําความสะอาดใหเรียบรอย และตามที่
พนักงานขององคการแจงใหดําเนินการ (หากมี) แตทั้งนี้ตองไมเปนการขัดตอการที่องคการจะนํารถออกใชงาน 

พนักงานองคการและผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรวมกันทําการตรวจสอบความ
สะอาดและความเรียบรอยของรถโดยสารไฟฟาดังกลาวในวรรคกอนในแตละวัน และเมื่อตรวจสอบแลวเห็นวา             
รถโดยสารไฟฟามีความสะอาด และอยูในสภาพเรียบรอยแลว ทั้งสองฝายตองรวมกันลงนามในเอกสารการ
ตรวจสอบตามแบบทีอ่งคการกําหนด ซึ่งจัดทําเปน 2 ชุด (ตนฉบบั 1 ชุด สําเนา 1 ชุด) โดยองคการจะจัดสงสําเนา
การตรวจสอบดังกลาวใหผูประสงคจะเสนอราคาในวันถัดไป 

(2) ถาผูประสงคจะเสนอราคาไมอาจดําเนินการไดตามขอ (1) หรือปรากฏวาการทําความ
สะอาดรถโดยสารระบบไฟฟาจะเปนเหตุใหไมสามารถนํารถโดยสารไฟฟาออกใชงานไดตามปกติ ผูประสงคจะ
เสนอราคายินยอมรับผิด ดังนี้ 

(ก) ถารถโดยสารไฟฟาที่มิไดทําความสะอาดหรือทําความสะอาดไมเรียบรอยมี
จํานวนไมเกินรอยละ 10 (สิบ) ของรถโดยสารไฟฟาที่ตองออกใชงานในวันนั้น ผูประสงคจะเสนอราคายินยอมให
องคการหักเงิน คาจางเปนคาทําความสะอาด คันละ………. บาท (…………………………..) ตอวัน 

(ข) ถารถโดยสารไฟฟาที่มิไดทําความสะอาดหรือทําความสะอาดไมเรียบรอยมี
จํานวนเกินรอยละ 10 (สิบ) ของรถโดยสารไฟฟาที่ตองออกใชงานในวันนั้น ผูประสงคจะเสนอราคายินยอมให
องคการหักเงินคาจางเปนคาทําความสะอาด คันละ………. บาท (…………………………..) ตอวัน 

2.8 หากมีคาใชจายในการบํารุงรักษาและคาตอบแทนการใชสถานที่จอดรถเพื่อบํารุงรักษา ผูประสงค
จะเสนอราคามีหนาที่ออกคาใชจายทั้งสิ้น 

2.9 รายละเอียดนอกเหนือจากขอความขางตนเปนไปตามสัญญา 
 

3. การบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟาในปที่ 1 ถึงปท่ี 5 
 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับผิดชอบการบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟาทั้งคัน (ชวงรับประกันการชํารุด
บกพรอง) โดยตองเปนไปตามแผนบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา ตามหลักการของการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 
(Preventive Maintenance) ซึ่งนอกจากการบํารุงรักษาในลักษณะประจําวัน (Daily Maintenance) บํารุงรักษา
ในลักษณะตามกําหนดเวลาการใชงาน (Periodic Maintenance) แลว จะตองใหครอบคลุมถึงการวิเคราะห
มอเตอรไฟฟา ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัดประจุไฟฟา และแบตเตอรี่ หรืออุปกรณตางๆ เพื่อวัดความ
เสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกอนกําหนดอายุการใชงาน หรือเพื่อปองกันมิใหเกิดการยืดอายุการใชงานของอุปกรณตางๆ
จนกระทั่ง มอเตอรไฟฟา ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัดประจุไฟฟา และ แบตเตอรี่ เสียหายหรือเกิด
เหตุขัดของ ตลอดจนจัดอัตรากําลังพนักงานชางที่ชํานาญในการตรวจซอมใหเพียงพอ ใชอุปกรณและผลิตภัณฑ
เปนไปตามมาตรฐานของ UNECE รวมทั้งตองจัดทําบันทึกประวัติการซอม และการบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟาทุก
คันใหเปนปจจุบัน เพื่อรายงานใหองคการทราบในแตละเดือนตลอดระยะเวลา 
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 รายละเอียดการบํารุงรักษา ประกอบดวย สารหลอลื่น น้ํามันเบรก ยาง วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุที่สึกหรอ
จากการใชงาน คาทําความสะอาดรถ คาแรง รายละเอียดนอกเหนือจากที่กลาวใหรวมอยูในการรับประกันชํารุด
บกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสารไฟฟา (Warranty Period) 
 หากมีขอความใดที่โตแยงและมีความจําเปนตองตีความนอกเหนือจากสัญญา ซึ่งมีความจําเปนตอง
วินิจฉัยตัดสิน คําวินิจฉัยขององคการถือเปนอันเด็ดขาดและถึงท่ีสุด 
 

4. การซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟาในปที ่6 ถึงปท่ี 10 
 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับผิดชอบการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟาทั้งคัน โดยตอง
เปนไปตามแผนซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา รวมถึงการซอมตัวถังรถโดยสารไฟฟา มอเตอรไฟฟา 
ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัดประจุไฟฟา แบตเตอรี่ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับมอเตอรไฟฟา 
ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัดประจุไฟฟา แบตเตอรี่ ระบบชวงลาง ระบบเบรก ระบบไฟฟา ระบบปรับ
อากาศของรถโดยสารไฟฟาและสภาพตัวถัง และตองดําเนินการตามเงื่อนไขหลัก และเงื่อนไขการบํารุงรักษา                    
รถโดยสารในปที่ 1 ถึงปที่ 5 หรือไมนอยกวานี้ 
 

………………………….......... 
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เอกสารหมายเลข 4 
รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารไฟฟาตัวอยาง 

 
การทดสอบภายหลังผานการประกวดราคาแลว องคการจะทําการทดสอบรถโดยสารไฟฟาเพื่อทําการ

ตรวจเช็ครถโดยสารไฟฟากอนทําการสงมอบ โดยมีรายละเอียดการทดสอบ ดังนี้ 
 

1.   การทดสอบภายในหองปฏิบัติการ 
ผูชนะการประกวดราคาตองนําบุคคลที่องคการมอบหมายไปดูผลการทดสอบในหองปฏิบัติการของ

โรงงานผูผลิตเพื่อตรวจสอบใหเปนไปตามขอกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) 
 

2.   การทดสอบภาคสนาม 
2.1  ผูที่ชนะการประกวดราคาตองนํารถโดยสารไฟฟาตัวอยางมาทําการทดสอบวิ่งในเสนทางที่

กําหนดโดยองคการ ตั้งแตเวลา 04.00 น. – 22.00 น. เป ็นประจำทุกวันตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลา 3 วัน โดยบรรทุกผูโดยสารเต็มหรือภาระจํานวนที่สามารถบรรทุกได 

2.2  ใชพน ักงานข ับรถโดยสารขององค การเป ็นผู ทำการข ับขี่รถโดยสาร และม ีเจ าหน าที่ด าน
เทคน ิคของกรมการขนสงทางบก และผูแทนขององคการรวมทดสอบการใชงานของ         
รถโดยสารตัวอยาง 

2.3  การประเมินผลการทดสอบจะกระทําโดยคณะกรรมการซึ่งเปนเจาหนาที่ขององคการและ
หนวยงานภายนอก โดยคณะกรรมการจะสรุปรายงานผลการทดสอบรถโดยสารไฟฟาตัวอยาง 
โดยรถโดยสารไฟฟาตัวอยางจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
2.3.1)  ระบบไฟฟ า ระบบสงกําลัง ค ัสซ ี และทางลาดสำหร ับอำนวยความสะดวกให ก ับ

คนพ ิการต องมีคณุสมบัติถกูตองตรงตามข อกำหนดร างขอบเขตของงาน (TOR) และ
เอกสารการประกวดราคา 

2.3.2) ระบบสงกําลังของรถโดยสารไฟฟาตองสามารถขับเคลื่อนรถโดยสารไฟฟาให
สามารถวิ่งบนสะพานแขวน (สะพานพระราม 9) ได ในขณะบรรทุกผูโดยสารไม
นอยกวา 80 คน ตามสภาพการจราจรจริง 

2.3.3) รถโดยสารตัวอยางสามารถวิ่งบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลตามสภาพถนนและสะพานในเสนทางเดินรถถนนสายหลักในปจจุบัน 

 
………………………….......... 
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เอกสารหมายเลข 5 
การใหความรูเกี่ยวกับรถโดยสารไฟฟาและการซอมแซมบํารุงรักษา 

 
ผูชนะการประกวดราคาตองจัดการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหแกพนักงานขององคการที่มีสวน

เกี่ยวของกับการใชงานรถโดยสารไฟฟากอนที่จะเริ่มมีการใชงานรถโดยสารไฟฟา ไดแก พนักงานขับรถ พนักงาน
อัดประจุแบตเตอรี่ พนักงานทําความสะอาด รวมถึงผูเกี่ยวของอื่นๆ ตามแตองคการจะกําหนด เพื่อใหมีความรู 
ความสามารถในการใชงานรถโดยสารไฟฟา และระบบอัดประจุแบตเตอรี่ไดอยางถูกตอง ปลอดภัย 

โดยผูชนะการประกวดราคาจะตองจัดหาคูมือเพ่ือประกอบการใชงานรถโดยสารไฟฟา และระบบอัดประจุ
แบตเตอรี่ ดังนี้ 

1. คูมือภาษาไทยแสดงการใชงานรถโดยสารไฟฟา และระเบียบวิธีปฏิบัติในการอัดประจุ
อยางนอย 1 ชุดตอคัน 

2. คูมือแผนเดียวเคลือบพลาสติกใสเปนภาษาไทย แสดงวิธีการใชรถโดยสารไฟฟาเบื้องตน
ติดประจํารถ 

3. คูมือแผนเดียวเคลือบพลาสติกใสเปนภาษาไทย แสดงวิธีการตอสายไฟเพื่ออัดประจุติด
ประจําเครื่องอัดประจุ 

ทั้งนี้  การจัดการอบรมในชวงปแรกตองดําเนินการใหพนักงานมีความรู ความชํานาญ เพียงพอ และในป
ตอๆ ไปตองจัดใหมีการอบรมตามที่องคการรองขอ โดยในแตละครั้งจะตองมีการทดสอบเพื่อใหเกิดความมั่นใจแก
ผูใชงานและองคการ  

 

...................................... 
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- ราง - 
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขที่          / 6025  
เรื่อง โครงการจัดซื้อพรอมวาจางซอมรถโดยสารไฟฟา จํานวน 200 คัน 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 

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

 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (องคการ) มีความประสงคจะจัดซื้อพรอมวาจางซอมรถโดยสารไฟฟา 
จํานวน 200 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยเปนรถนําเขาสําเร็จรูปทั้งคันจากตางประเทศหรือรถท่ีประกอบ
ในประเทศไทย  
 ผูประสงคเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน 135,200,000.00 บาท (หนึ่งรอย
สามสิบหาลานสองแสนบาทถวน)  
 

 1. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  
 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

1.1) ผู ประสงค จะเสนอราคาต องเป ็นผูม ีอาชีพและม ีวัตถ ุประสงค ในการขายและซ อม
บําร ุงร ักษารถโดยสารไฟฟาท่ีเสนอราคา 

1.2) ผู ประสงค จะเสนอราคาต องเปนนิต ิบุคคลที่จดทะเบียนจ ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หร ือ
กลุ มก ิจการรวมคา (Joint Venture) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่รวมทุนระหวางน ิติบ ุคคลไทยดวยกัน หร ือนิติ
บ ุคคลไทยกับน ิติบ ุคคลตางประเทศ โดยต องแสดงหล ักฐานการร วมค ามาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้                           
นิต ิบ ุคคลท ุกรายจะต องร ับผ ิดร วมก ันและแทนก ันต อองค การอย างลูกหนี้รวม  

นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งในกลุมกิจการรวมคา ต องเป ็นผูม ีอาชีพและม ีวัตถ ุประสงค ในการขาย 
รถโดยสารไฟฟาท่ีเสนอราคา 

นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งในกลุมกิจการรวมคา ต องเป ็นผูม ีอาชีพและม ีวัตถ ุประสงค ในการซ อม
บําร ุงร ักษารถโดยสารไฟฟาท่ีเสนอราคา 

หร ือกลุมน ิต ิบ ุคคลร วมทํางาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมที่รวมทุน
ระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมนิติบุคคลรวมทํางานจะตอง
กําหนดบริษัทหลัก (Lead Firm) ซึ่งเปนนิติบุคคลไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางองคการ 
โดยตองแสดงหลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับ
ผิดรวมกันและแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม 

นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งในกลุมน ิต ิบ ุคคลร วมทํางาน ต องเป ็นผูม ีอาชีพและม ีวัตถ ุประสงค ใน
การขายรถโดยสารไฟฟาท่ีเสนอราคา 

นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งในกลุมน ิต ิบ ุคคลร วมทํางาน ต องเป ็นผูม ีอาชีพและม ีวัตถ ุประสงค ใน
การซ อมบําร ุงร ั กษารถโดยสารไฟฟาที่เสนอราคา 

นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจให น ิต ิบ ุคคลใดลงนาม
แทนไดโดยใหแนบใบมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ครบถวนดวย 

1.3) น ิต ิบ ุคคลแต ละน ิต ิบ ุคคลซึ่งประสงคจะเสนอราคาที่เข าร วมในกลุ มก ิจการร วมค า (Joint 
Venture) หร ือกลุ มน ิต ิบ ุคคลรวมทำงาน (Consortium) ไม สามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หร ือ
ร วมก ับน ิต ิบ ุคคลอ ื่นหร ือกลุ มกิจกรรมรวมค าหรือกลุมนิติบุคคลรวมอ ื่นไดอ ีก และจะเปลี่ยนแปลงนิต ิบุคคลในกลุม
กจิการร วมค าหร ือกลุ มน ิติบุคคลรวมทำงานในภายหล ังไมได 
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1.4) กรณีที่ เปนนิติบุคคล ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีท ุนจดทะเบียน (ชําระเต ็มจำนวน) 
ไม นอยกว า 200 ลานบาท หร ือกลุ มนิต ิบุคคลร วมทำงาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม 
บริษัทหลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวา 200 ลานบาท และตองเปนผูมี
รายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ  

 1.5) ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร และมีผลงานการใหบริการ
ซอมแซมบํารุงรักษารถโดยสารมาแลวไมนอยกวา 5 ป ใหกับหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน
ภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ โดยผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงหลักฐานตนฉบับ หรือสําเนาสัญญา 
หรือหนังสือรับรองผลงานดังกลาวมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา 

 ในกรณีที่เปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนติิบุคคลรวมทํางาน (Consortium) 
ผลงานตามกรณีดังกลาวสามารถใชผลงานของกลุมบริษัทผูเขารวม โดยตองมีบันทึกเปนลายลักษณอักษรวาใช
ผลงานของผูเขารวมคารายใด 

1.6) ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูท ี่ถกูระบ ุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเว ียนชื่อแล ว หร ือไม เป ็นผู ที่ได ร ับผลของการสั่งให น ิต ิบ ุคคลหร ือบ ุคคลอ ื่นเป ็นผู ทิ้งงานตามระเบ ียบ
ของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ 

1.7) ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมก ันกับผูเสนอราคารายอ ื่น และหร ือ
ต องไม เป ็นผู ม ีผลประโยชน ร วมก ันระหว างผู เสนอราคา หร ือไม เป ็นผู กระทำการอ ันเป ็นการข ัดขวางการแข งข ัน
ราคาอยางเปนธรรม 

1.8) ผู ประะสงค จะเสนอราคา ต องไม เป ็นผู ได ร ับเอกส ิทธิ์หร ือความคุ มก ัน ซึง่อาจปฏิเสธไม ยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

1.9) น ิต ิบ ุคคลหร ือน ิต ิบ ุคคลในกลุ มก ิจการร วมค า (Joint Venture) หร ือกลุ มน ิต ิบ ุคคลร วม
ทำงาน (Consortium) ที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือไมเปนบุคคลลมละลาย 
หรือไมเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

1.10) น ิต ิบ ุคคลที่จะเข าเป ็นคู ส ัญญาต องไม อยู ในฐานะเป ็นผู ไม แสดงบ ัญชีรายร ับรายจ ายหร ือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไม ถกูตองครบถวนในสาระสำค ัญ 

1.11) น ิต ิบ ุคคลที่จะเข าเป ็นคู ส ัญญาก ับหน วยงานของร ัฐซึ่งไดดําเนินการจ ัดซื้อจ ัดจ างด วย
ระบบอ ิเล ็กทรอน ิกส (e-Government Procurement : e-GP) ต องลงทะเบ ียนในระบบอ ิเล ็กทรอน ิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศ ูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

1.12) ค ูส ัญญาต องร ับและจ ายเง ินผ านบ ัญชีธนาคาร เวนแต การจ ายเง ินแต ละครั้งซึ่งม ีม ูลค าไม 
เก ินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดกไ็ด 

1.13 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองลงนามในขอตกลงคุณธรรมและยื่นเอกสารที่ลงนามพรอมกับ
เอกสารอื่นๆ โดยถือวาเปนสาระสําคัญในการพิจารณาคุณสมบัติ องคการสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไมแนบเอกสารที่ลงนามขอตกลงคุณธรรม และใหถือวาเปนผูไมผานคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่องการใชระบบขอตกลงคุณธรรมในการปองกันการทุจริต 

 1.14 ผูประสงคจะเสนอราคาที่เขารวมในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติ
บุคคลรวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลักตองเปนผูมีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ 

1.15 ผูประสงคจะเสนอราคาตองจัดทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะและ
คุณสมบัติที่เสนอตามขอกําหนดขององคการ โดยระบุเอกสารอางอิงใหถูกตอง และตองขีดเสนใตระบุหมายเลขขอ
ที่อางอิงใหชัดเจน องคการสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมจัดทําตารางเปรียบเทียบ และไมขีด
เสนใตระบุหมายเลขในเอกสารอางอิง ตามตารางตัวอยางดานลาง 
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ตัวอยาง ตารางเปรียบเทียบ 
รายละเอียดที ่
ขสมก. กําหนด 

รายละเอียดที่ผูประสงค 
จะเสนอราคาเสนอ 

ตรงตามรายละเอียดท่ี 
ขสมก. กําหนด 

เอกสารอางอิง (ระบุเลขที่
หนา พรอมขีดเสนใต) 

    
    

 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
ชื่อผูติดตอ.........................(บริษัท).................................โทรศัพท....................... 

 

 2. วันเวลา สถานที ่ในการยื่นเอกสาร 
 กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่…………………………
ระหวางเวลา  09.00 น. ถึงเวลา 13.00 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาใน
วันที…่…………………………ตั้งแตเวลา…………….น. เปนตนไป 
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท 
(หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ  ชั้น 2  อาคารเลขที่ 131  ถนนวัฒนธรรม  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ระหวางวันที่
...............................ถึงวันที่................................ ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.   
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท        
0 2246 0974 ในวันและเวลาราชการ 

 
ประกาศ ณ วันที่           มิถุนายน  2560 

 

                                 
 

      (นายสมศักดิ์   หมมวง) 
   กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง 

    ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 

ฝายบริหาร 
สํานักบริการและจัดซื้อ   
กลุมงานจัดซื้อ 
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- ราง - 
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่ ........./2560 

การจัดซื้อพรอมวาจางซอมรถโดยสารไฟฟา จํานวน 200 คัน 
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ลงวันที่ .............................. 2560 
 

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

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (องคการ) มีความประสงคจะจัดซื้อพรอมวาจางซอมรถโดยสารไฟฟา 
จํานวน 200 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยเปนรถนําเขาสําเร็จรูปทั้งคันจากตางประเทศหรือรถท่ีประกอบ
ในประเทศไทย  
 ซึ่งรถโดยสารฯที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้  
 

 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.1.1 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
   1.1.2 คุณลักษณะของรถโดยสารไฟฟา (เอกสารหมายเลข 1) 
   1.1.3 เงื่อนไขการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสาร

ไฟฟา (Warranty Period) (เอกสารหมายเลข 2) 
 1.1.4 เงื่อนไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา (Maintenance) (เอกสาร

หมายเลข 3) 
   1.1.5 รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารไฟฟา (เอกสารหมายเลข 4) 
  1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และขอตกลงคุณธรรม 
  1.4  แบบสัญญาซื้อขายรถโดยสารไฟฟา พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร   
  1.5 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
    (1)  หลักประกันซอง 
    (2)  หลักประกันสัญญา 
 1.6 บทนิยาม 
     (1)  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
     (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
  (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 2. คุณสมบัติและผลงานของผูประสงคจะเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติและผลงาน ดังตอไปนี ้

 2.1) ผู ประสงค จะเสนอราคาต องเป ็นผูม ีอาชีพในการขายและซ อมบําร ุงร ั กษารถโดยสารไฟฟา
ที่เสนอราคา 
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2.2) ผู ประสงค จะเสนอราคาต องเปนนิต ิบุคคลที่จดทะเบียนจ ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หร ือ
กลุ มก ิจการรวมคา (Joint Venture) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่รวมทุนระหวางน ิติบ ุคคลไทยดวยกัน หร ือนิติ
บ ุคคลไทยกับน ิติบ ุคคลตางประเทศ โดยต องแสดงหล ักฐานการร วมค ามาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้                           
นิต ิบ ุคคลท ุกรายจะต องร ับผ ิดร วมก ันและแทนก ันต อองค การอย างลูกหนี้รวม  

นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งในกลุมกิจการรวมคา ต องเป ็นผูม ีอาชีพในการขายรถโดยสารไฟฟาที่
เสนอราคา 

นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งในกลุมกิจการรวมคา ต องเป ็นผูม ีอาชีพในการซ อมบําร ุงร ักษารถ
โดยสารไฟฟาที่เสนอราคา 

หร ือกลุมน ิต ิบ ุคคลร วมทํางาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมที่รวมทุน
ระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมนิติบุคคลรวมทํางานจะตอง
กําหนดบริษัทหลัก (Lead Firm) ซึ่งเปนนิติบุคคลไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางองคการ 
โดยตองแสดงหลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับ
ผิดรวมกันและแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม 

นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งในกลุมน ิต ิบ ุคคลร วมทํางาน ต องเป ็นผูม ีอาชีพในการขายรถโดยสาร
ไฟฟาท่ีเสนอราคา 

นิติบุคคลรายใดรายหนึ่งในกลุมน ิต ิบ ุคคลร วมทํางาน ต องเป ็นผูม ีอาชีพในการซ อมบําร ุงร ักษา
รถโดยสารไฟฟาท่ีเสนอราคา 

นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจให น ิต ิบ ุคคลใดลงนาม
แทนไดโดยใหแนบใบมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ครบถวนดวย 

2.3) น ิต ิบ ุคคลแต ละน ิต ิบ ุคคลซึ่งประสงคจะเสนอราคาที่เข าร วมในกลุ มก ิจการร วมค า (Joint 
Venture) หร ือกลุ มน ิต ิบ ุคคลรวมทำงาน (Consortium) ไม สามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หร ือ
ร วมก ับน ิต ิบ ุคคลอ ื่นหร ือกลุ มกิจกรรมรวมค าหรือกลุมนิติบุคคลรวมอ ื่นไดอ ีก และจะเปลี่ยนแปลงนิต ิบุคคลในกลุม
กจิการร วมค าหร ือกลุ มน ิติบุคคลรวมทำงานในภายหล ังไมได 

2.4) กรณีที่ เปนนิติบุคคล ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีท ุนจดทะเบียน (ชําระเต ็มจำนวน) 
ไม นอยกว า 200 ลานบาท หร ือกลุ มนิต ิบุคคลร วมทำงาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม 
บริษัทหลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวา 200 ลานบาท และตองเปนผูมี
รายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ 

 2.5) ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร และมีผลงานการใหบริการ
ซอมแซมบํารุงรักษารถโดยสารมาแลวไมนอยกวา 5 ป ใหกับหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน
ภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ โดยผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงหลักฐานตนฉบับ หรือสําเนาสัญญา 
หรือหนังสือรับรองผลงานดังกลาวมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา 

 ในกรณีที่เปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) 
ผลงานตามกรณีดังกลาวสามารถใชผลงานของกลุมบริษัทผูเขารวม โดยตองมีบันทึกเปนลายลักษณอักษรวาใช
ผลงานของผูเขารวมคารายใด 

2.6) ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูท ี่ถูกระบ ุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเว ียนชื่อแล ว หร ือไม เป ็นผู ที่ได ร ับผลของการสั่งให น ิต ิบ ุคคลหร ือบ ุคคลอ ื่นเป ็นผู ทิ้งงานตามระเบ ียบ
ของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ 

2.7) ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมก ันกับผูเสนอราคารายอ ื่น และหร ือ
ต องไม เป ็นผู ม ีผลประโยชน ร วมก ันระหว างผู เสนอราคา หร ือไม เป ็นผู กระทำการอ ันเป ็นการข ัดขวางการแข งข ัน
ราคาอยางเปนธรรม 
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2.8) ผู ประะสงค จะเสนอราคา ต องไม เป ็นผู ได ร ับเอกส ิทธิ์หร ือความคุ มก ัน ซึง่อาจปฏิเสธไม ยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.9) น ิต ิบ ุคคลหร ือน ิต ิบ ุคคลในกลุ มก ิจการร วมค า (Joint Venture) หร ือกลุ มน ิต ิบ ุคคลร วม
ทำงาน (Consortium) ที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือไมเปนบุคคลลมละลาย 
หรือไมเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

2.10) น ิต ิบ ุคคลที่จะเข าเป ็นคู ส ัญญาต องไม อยู ในฐานะเป ็นผู ไม แสดงบ ัญชีรายร ับรายจ ายหร ือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไม ถกูตองครบถวนในสาระสำค ัญ 

2.11) น ิต ิบ ุคคลที่จะเข าเป ็นคู ส ัญญาก ับหน วยงานของร ัฐซึ่งไดดําเนินการจ ัดซื้อจ ัดจ างด วย
ระบบอ ิเล ็กทรอน ิกส (e-Government Procurement : e-GP) ต องลงทะเบ ียนในระบบอ ิเล ็กทรอน ิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศ ูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.12) คู ส ัญญาต องร ับและจ ายเง ินผ านบ ัญชีธนาคาร เวนแต การจ ายเง ินแต ละครั้งซึ่งม ีม ูลค าไม 
เก ินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดกไ็ด 

2.13 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองลงนามในขอตกลงคุณธรรมและยื่นเอกสารที่ลงนามพรอมกับ
เอกสารอื่นๆ โดยถือวาเปนสาระสําคัญในการพิจารณาคุณสมบัติ องคการสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไมแนบเอกสารที่ลงนามขอตกลงคุณธรรม และใหถือวาเปนผูไมผานคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่องการใชระบบขอตกลงคุณธรรมในการปองกันการทุจริต 

 2.14 ผูประสงคจะเสนอราคาที่เขารวมในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติ
บุคคลรวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลักตองเปนผูมีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ 

2.15 ผูประสงคจะเสนอราคาตองจัดทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะและ
คุณสมบัติที่เสนอตามขอกําหนดขององคการ โดยระบุเอกสารอางอิงใหถูกตอง และตองขีดเสนใตระบุหมายเลขขอ
ที่อางอิงใหชัดเจน องคการสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมจัดทําตารางเปรียบเทียบ และไมขีด
เสนใตระบุหมายเลขในเอกสารอางอิง ตามตารางตัวอยางดานลาง 
ตัวอยาง ตารางเปรียบเทียบ 

รายละเอียดที ่
ขสมก. กําหนด 

รายละเอียดที่ผูประสงค 
จะเสนอราคาเสนอ 

ตรงตามรายละเอียดท่ี 
ขสมก. กําหนด 

เอกสารอางอิง (ระบุเลขที่
หนา พรอมขีดเสนใต) 

    
    

 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
ชื่อผูติดตอ.........................(บริษัท).................................โทรศัพท....................... 
 

 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 
  3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1)   ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อผูถือหุนบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง       
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   (2)  ในกรณีกลุมกิจการรวมคาหรือรวมทํางาน ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา หรือ
รวมทํางาน 
   (3)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (4) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
   (5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (7)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1) 
 

  3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
   (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสาร
ไฟฟาระบบอัดประจุไฟฟา คุณสมบัติและรายละเอียดดานเทคนิคของรถโดยสารไฟฟาทั้งคัน และชิ้นสวนตางๆ 
เปนผลิตภัณฑของประเทศใด และรายละเอียดของระบบขับเคลื่อนไฟฟา ระบบสงกําลัง คัสซี และรายงานการ
ทดสอบตามขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ หรือตามขอกําหนดของประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป หรือตามขอกําหนดของผูผลิต พรอมชื่อและที่อยูของหนวยงานที่ทําการทดสอบ 
   (2) แผนการสงมอบรถโดยสารฯ และแผนการดําเนินการดานทะเบียน ของผูประสงคจะ
เสนอราคา 
 (3) รายละเอียดแผนการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 1 ถึงปที่ 10 โดยจะตอง
มีรายละเอียดอยางนอย ประกอบดวย 

 (3.1) การซอมแซมบํารุงรักษา (Maintenance) TPM มีแผนการซอมแซมบํารุงรักษาที่
มีมาตรฐาน มีประสบการณท่ีนาเชื่อถือ 
    (3.2) ตองมีคูมือปฏิบัติงาน (OperationManual) และคูมือการบํารุงรักษา
(Maintenance Manual) โดยตองมีรายละเอียดของกระบวนการทํางาน (Flow Chart) แผนผังวงจร (Circuit 
Diagram) และระบบควบคุม (Control System) 
   (4)  หนังสือยืนยันและรับรองการมีอะไหลสํารอง (Spare Parts) ใหเพียงพอกับการ
ซอมแซมบํารุงรักษารถโดยสารฯไมนอยกวา 10 ป นับแตวันที่สงมอบรถโดยสารฯ คันสุดทาย 
   (5) หนังสือรับรองยืนยันการมีศูนยใหบริการและซอมแซมบํารุงรักษาตามมาตรฐานของ
บริษัทผูผลิตรถโดยสารฯ พรอมรายละเอียดที่ตั้งของศูนยบริการและซอมแซมบํารุงรักษาทั้งหมด โดยตองแจง 
สถานที่ตั้งของศูนยบริการซอมบํารุง  
    (6)   ผูประสงคจะเสนอราคาตองแจงวาใชโรงงานใดประกอบรถโดยสารฯ หากเปนโรงงาน
ตางประเทศตองแนบสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หากเปนโรงงานในประเทศตองแนบสําเนา
หนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และสําเนาใบอนุญาตของโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปนเอกสาร
ประกอบ  พรอมทั้งแจงแผนการประกอบรถโดยสาร และผลงานการประกอบรถโดยสารฯของโรงงานที่ใชในการ
ประกอบรถโดยสารฯ ในครั้งนี้  โดยใหโรงงานผูประกอบรถโดยสารฯเปนผูรับรองแผนและผลงานดังกลาว และมอบ
ใหผูประสงคจะเสนอราคานํามาใชเปนเอกสารประกอบในการยื่นเสนอราคา   
  (7) ผลงานการจําหนายรถโดยสารฯใหกับหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ 
  (8)  ผลงานการใหบริการซอมแซมบํารุงรักษารถโดยสารกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ 
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  (9)  เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการอางอิงที่เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทย 
การรับรองคําถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย ใหเปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 26 วรรคสอง ขอ 1  การรับรองความถูกตอง
ของคําแปลเปนภาษาไทย ใหกระทําโดย 
    (1) คนไทยที่จบการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรี ในหลักสูตรที่ใชภาษาที่ปรากฏ
ในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียนการสอน 

   (2) อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเปนผูสอนภาษาที่ปรากฏใน
เอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกลาว 

   (3) สถานทูต หรือสถานกงสุลตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย โดยประกาศนั้นใช
ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาราชการ 
    (4) สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ 
   (10) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา (ถามี) จํานวน 3  ชุด 
   (11) ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) จํานวน 3 ชุด 
   (12) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (13) หลักประกันซอง ตามขอ 5 
   (14) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2) 
 

 4. การเสนอราคา 
  4.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
      ผูประสงคจะเสนอราคาทุกรายตองลงนามในขอตกลงคุณธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง การใชระบบขอตกลงคุณธรรมในการปองกันการทุจริต โดยยื่นขอตกลง
คุณธรรมที่ไดลงนามแลวพรอมซองเอกสารประกวดราคา องคการสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไมแนบเอกสารที่ลงนามขอตกลงคุณธรรม และใหถือวาเปนผูไมผานคุณสมบัต ิ
   อยางไรก็ดีหากมีขั้นตอนหรือการกระทําใดๆ ในการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรมที่องคการ
เห็นวาขัดหรือแยงตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 และขอบังคับองคการ ฉบับที่ 173 วาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2557 ก็ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกฯ และขอบังคับองคการฯ โดยใหถือคําวินิจฉัยขององคการเปนที่สุด 
  4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได   
  4.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ    
รถโดยสารไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หากแคตตาล็อกหรือเอกสาร
ใดที่เปนภาษาตางประเทศ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองแปลเอกสารเปนภาษาไทยเฉพาะในสวนรายละเอียดที่
เกี่ยวของกับคุณลักษณะเฉพาะของรถที่เสนอพรอมทั้งรับรองความถูกตอง หลักฐานดังกลาวนี้องคการจะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการ  
   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก      
ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 1 วัน 



 

- 28 - 
 

  4.4 กอนยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส    
  4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา 
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่........../2560” ยื่นตอคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ  ประกอบดวย ตนฉบับ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด ในวันที่............................ตั้งแตเวลา 09.00 น. 
ถึงเวลา 13.00 น. ตามนาฬิกาของสํานักงาน ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนน
วัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูประสงคจะ
เสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นหรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 
(1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือ 
วิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที.่................................... 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
   ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทน ผูมีสิทธิเสนอราคา พบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลา
ของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด
วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน
สถานที่นั้นทราบ  
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ 
 
 



 

- 29 - 
 

  4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัต ิดังนี้ 
   (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
   (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อรถโดยสารไฟฟา พรอมซอมแซมและบํารุงรักษา

รถโดยสาร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที ่ 2,702,936,960.00 บาท 
   (3)   ผูมีสิทธิเสนอราคาตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
ราคาที่เสนอตองเปนราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาใชจายในการ
ดําเนินการดานทะเบียน คาใชจายในการทดสอบรถตัวอยาง และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวดวยแลว 
   (4)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
   (5)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
   (6)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะตองเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ 
ไป ตองเสนอลดราคาจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลวจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ 5,000,000.00 บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตอง
เสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000,000.00 บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 
   (7)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
   (8)  ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
   (9)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
ในวันที่..............................................ทั้งนี้ องคการจะนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
(บก.005) ใหทราบตอไป 
   (10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสที่แสดงไวในเว็บไซต และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอ
ราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
 

 5. หลกัประกันซอง 
  5.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
ตามเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน 135,200,000.00 บาท (หนึ่งรอย
สามสิบหาลานสองแสนบาทถวน) 
   โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
   5.1.1 เงินสด 
   5.1.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
   5.1.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศท่ีมีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน 
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ1.5 (1) 
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   5.1.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1) 
   5.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย    

   หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะ
คืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกันซอง 
ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

  5.2 การริบหลักประกันซอง 
   โดยที่ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอองคการแลว ยอมตองผูกพันตนในการเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และไมสามารถถอนตัวออกจาก
การประกวดราคาฯ ได หากกระทําผิดเงื่อนไข องคการชอบที่จะดําเนินการริบหลักประกันซองไดในอัตรารอยละ 
2.5 ของวงเงินที่จัดหา ทั้งนี้การริบหลักประกันซองใหมีผล ณ วันที่ผูเสนอราคากระทําผิดเงื่อนไขดังกลาว ดังนี้ 
   5.2.1  กรณีที่ผูยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวไมดําเนินการ ดังนี้  
 
     (1)  ไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด 
     (2)  มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 
     (3)  LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ กวพ.อ.
กําหนด โดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ หรือเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minmum Bid) แตละครั้งที่เสนอลดราคานอยกวาราคาตามเอกสารประกวดราคาฯ กําหนด  
     (4)  ไมลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา (แบบ บก.008) 
   5.2.2  กรณีผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาแลว แตไมไป
ทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด จะตองถูกริบหลักประกันซองและอาจถูกพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะตองถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการดวย 
 
   5.2.3  กรณีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาไมยื่นคําขอหลักประกัน
คืนภายในหา (5) ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือไดพน
จากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละสิทธิในหลักประกัน และ
แสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ 
  

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  6.1 ในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
ต่ําสุด  
    องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ 
และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
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   ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไม
เปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
      6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไม
ถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น 
เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการเทานั้น 
 

 6.3 การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค 
   การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค ประกอบดวย 
  6.3.1 คุณสมบัติดานเทคนิคของรถโดยสารไฟฟาทั้งคัน และชิ้นสวนตางๆ เปนผลิตภัณฑ
ของประเทศใด และรายละเอียดของระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา ระบบอัดประจุไฟฟา ระบบสงกําลัง คัสซี และ
รายงานการทดสอบตามขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ หรือตามขอกําหนด
ของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือตามขอกําหนดของผูผลิต พรอมชื่อและที่อยูของหนวยงานที่ทําการทดสอบ 
    6.3.2 แผนการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา ปที่ 1 ถึงปที่ 10 และรายละเอียด
ของการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสารไฟฟาตามมาตรฐานของผูผลิต   
    6.3.3 รายชื่อพรอมที่ตั้งของศูนยบริการซอมบํารุงภายในประเทศ โดยตองแจงสถานที่ตั้ง
ของศูนยบริการซอมบํารุง 
     6.3.4  มีหนังสือรับรองการมีอะไหลสํารองไมนอยกวา 10 ป นับแตวันที่สงมอบรถโดยสารฯ 
คันสุดทาย 
     6.3.5 ผลงานการจําหนายรถโดยสารใหกับหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ  
    6.3.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองแจงวาใชโรงงานใดประกอบรถโดยสารฯ หากเปนโรงงาน
ตางประเทศตองแนบสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หากเปนโรงงานในประเทศตองแนบสําเนา
หนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และสําเนาใบอนุญาตของโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปนเอกสาร
ประกอบ   
 6.3.7   ผลงานการใหบริการซอมแซมบํารุงรักษารถโดยสารกับหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ  
 ทั้งนี้ องคการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาที่มีขอเสนอที่เปน
ประโยชนตอองคการมากท่ีสุด 
  6.4 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี ้
    (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขององคการ 
    (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น 
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  6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการมีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวและ
องคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
  6.7 ผูชนะการประกวดราคา จะตองแสดงรายละเอียดของราคารถโดยสารไฟฟา ราคาคาจาง
บํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา ปที่ 1 ถึงปที่ 5 ราคาคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 6 ถึงปที่ 10 ซึ่ง
ราคาที่แสดงตองไมเกินราคากลางที่องคการกําหนด 
 

 7.  การทําสัญญา 
  ผูชนะการประกวดราคา จะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 กับองคการภายใน 7 
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากองคการ และตองวางหลักประกันสัญญาซื้อขายรถโดยสารไฟฟา พรอมซอมแซมและ
บํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา จํานวน 200 คัน เปนจํานวนเงินรอยละ 10 ของวงเงินที่ประมูลได โดยวางหลักประกัน  
ณ ขณะทําสัญญา โดยสามารถใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 5.1 
  หลักประกันสัญญาดังกลาวขางตน องคการจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 
  
 8. อัตราคาปรับ  
  8.1 กรณีไมสงมอบรถโดยสารไฟฟาตามกําหนด 
  ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบรถโดยสารไฟฟาตามระยะเวลาการสงมอบรถที่องคการ
กําหนดใหครบถวน ถูกตอง ตามสัญญา หากไมสงมอบรถโดยสารไฟฟาตามที่กําหนด องคการจะปรับตามจํานวน
รถที่สงไมครบ ในอัตรารอยละ 0.20 ของมูลคารถโดยสารไฟฟาที่ยังไมไดสงมอบในแตละงวด และตองชดเชยคา
สูญเสียโอกาสในการหารายไดจํานวน 10,000 บาทตอคันตอวัน ไปจนกวาจะสงมอบรถเสร็จสิ้น  
  8.2 กรณีรถโดยสารไฟฟาเกิดความเสียหายจากการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา 
จนไมสามารถนํารถโดยสารไฟฟาออกวิ่งได  
  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจะตองชดเชยความเสียหายจากการขาดรายได
คาโดยสาร จํานวน 10,000 บาทตอคันตอวัน โดยองคการมีสิทธิหักคาขาดรายไดจากคาจางซอมแซมและ
บํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา หรือหลักประกันสัญญาได  โดยใหถือวาคาขาดรายไดดังกลาวเปนคาเสียหายเบื้องตน
เทานั้น และหากมีความเสียหายอื่นใดเพิ่มเติมผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแกองคการเพ่ิมเติมดวย 
  หากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูรับจางตองนําหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญามาวางเพิ่มใหครบเต็มจํานวนภายใน 15 วัน นับจากวันไดรับแจงจากองคการ 
 

 9.  การจายเงิน 
  องคการจะจายเงินใหแกผูชนะการประกวดราคา ดังนี้ 
   9.1  การจายเงินคารถโดยสารไฟฟา  

     เมื่อไดรับงบประมาณจากรัฐบาลแลว องคการจะจายเงินคารถโดยสารไฟฟาใหแกผูชนะ
การประกวดราคาเมื่อไดรับมอบรถโดยสารไฟฟาครบตามจํานวนรถที่จะตองจัดสงในแตละงวด โดยองคการจะ
จายเงินดังกลาวภายใน 30 วัน นับแตวันทีค่ณะกรรมการตรวจรับรถโดยสารไฟฟาเรียบรอยแลว 
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   9.2  การจายเงินคาจางซอมรถโดยสารไฟฟา 
     องคการจะจายเงินคาจางบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา ปที่ 1 ถึงปที่ 5 และคาจางซอมแซมและ
บํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา ปที่ 6 ถึงปที่ 10 ใหแกผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาเปนรายเดือน  เมื่อ
คณะกรรมการไดตรวจสอบและตรวจการจางเรียบรอยแลว  โดยใหยื่นใบแจงหนี้ภายในวันท่ี 23 ของเดือนถัดไป และ
องคการจะจายเงินตามรอบบัญชีขององคการ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่องคการไดรับใบแจงหนี้  
 

               10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืนๆ                
  10.1 เงินคารถโดยสารไฟฟาสําหรับการซื้อรถ ไดมาจากเงินกูโดยกระทรวงการคลังเปนผูค้ํา
ประกันเงินกู หรือกระทรวงการคลังจัดหาเงินกูใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพกูตอ องคการจะจายเงินตอเมื่อ
องคการไดรับเงินกูแลวเทานั้น สวนเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ใชงบดําเนินการขององคการที่
จะตั้งไวในแตละป 
  10.2 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
องคการแลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว
ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.6 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น
องคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม 
  10.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่นๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางองคการ เวนแตเปนกรณีที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาในประเด็นที่
เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตอการลงทุนจนเปนเหตุใหผูมีสิทธิเสนอราคาไมสามารถลงนามสัญญาได ไมเปน
เหตุใหผูมีสิทธิเสนอราคาถูกริบหลักประกันซอง 
  10.4 องคการสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  10.5 ผูมีสิทธิเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  10.6 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมคัดเลือกขอเสนอหรือจะยกเลิกโครงการจัดซื้อรถโดยสาร
ไฟฟา พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา จํานวน 200 คัน ที่ยังมิไดลงนามในสัญญาไดทุกเมื่อ และ
องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทําสัญญาซื้อรถโดยสารไฟฟา พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารไฟฟา 
จํานวน 200 คัน จากผูมีสิทธิเสนอราคาไดทุกเม่ือ โดยผูมีสิทธิเสนอราคาไมมีสิทธิฟองรองเรียกคาเสียหายใดๆ จาก
องคการ 
  10.7 ขอเสนอท้ังหมดของผูมีสิทธิเสนอราคาไมกอใหเกิดขอผูกพันแกองคการ เวนแตจะไดมีการ
ลงนามในสัญญาเพื่อดําเนินการแลว 
  10.8 เมื่อไดรับขอเสนอแลว เอกสารขอเสนอทั้งหมดจะถือวาเปนกรรมสิทธิ์ขององคการ โดย
องคการมีสิทธิที่จะใชสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอได 
 

 11.  ปญหาการขัดแยงหรือการตีความ 
  ในกรณีที่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่โตแยงในประกาศประกวดราคา 
หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอื่นใดก็ตาม ซึ่งมีความจําเปนตองวินิจฉัยตัดสิน เพื่อใหการประกวดราคา
ครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคการสงวนสิทธิที่จะเปนผูตีความ และวินิจฉัย
ขอขัดแยง ซึ่งใหถือเปนอันเด็ดขาดและถึงที่สุด 
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 12.  การแกไขเอกสารประกวดราคา 
  12.1  กอนวันยื่นซองประกวดราคา หากมีความจําเปนองคการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแกไข
เพิ่มเติมเอกสารประกวดราคา 
  12.2  การแกไขเอกสารประกวดราคาตางๆ องคการจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทราบโดยทั่วกัน
ทุกรายเปนลายลักษณอักษร 
  12.3  หากองคการพิจารณาเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาตางๆ มีเหตุทําใหผูมี
สิทธิเสนอราคาจะตองใชเวลาในการพิจารณาและจัดเตรียมเอกสารตางๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อความถูกตองครบถวน 
องคการอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารประกวดราคาไดตามความจําเปน 
 
 

 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
............./................/............... 

 
 


