ประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เลขที / 9
เรือง โครงการจัดซือรถโดยสารปรับอากาศใช้ เชื อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ (NGV)
พร้ อมซ่ อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน คัน
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
..................................................
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงค์จะจัดซื อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื อเพลิ งก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) พร้ อมซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสาร จํานวน คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
โดยเป็ นรถนําเข้าสําเร็ จรู ปทังคันจากต่างประเทศ หรื อรถทีประกอบในประเทศไทย
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซอง จํานวนเงิ น
หนึงล้านหนึงแสนบาทถ้วน)

,

,

.-บาท (สองร้ อย

. คุณสมบัตแิ ละผลงานของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีคุณสมบัติและผลงาน ดังต่อไปนี
.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้อ งเป็ นผูม้ ี อ าชี พ และมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ในการขายและซ่ อมแซม
บํารุ งรักษารถโดยสารทีประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรื อกลุ่ม
กิ จการร่ วมค้า (Joint Venture) ที จัดตังขึนตามกฎหมายไทย ทีร่ วมทุนระหว่างนิ ติบุคคลไทยด้วยกัน หรื อนิ ติ
บุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมเป็ นกิ จการร่ วมค้ามาพร้ อมกับเอกสาร
เสนอราคา ทังนี นิติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่ วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนี ร่ วม
หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ทีไม่ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ ที ร่ วม
ทุนระหว่างนิ ติบุคคลไทยด้วยกันหรื อนิ ติบุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน
จะต้องกําหนดบริ ษทั หลัก (Lead Firm) ซึ งเป็ นนิ ติบุคคลไทยเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทาง
องค์การ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมค้าหรื อร่ วมทํางานมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา ทังนี นิ ติบุคคลทุก
รายจะต้อ งรั บ ผิ ด ร่ ว มกัน และแทนกัน ต่ อ องค์ ก ารอย่ า งลู ก หนี ร่ ว ม ทังนี ให้ เป็ นไปตามหนั ง สื อ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ที นร (กวพ) /ว
ลงวันที มีนาคม
นิติบุคคลทุกรายจะต้องลงนามในเอกสารเสนอราคา หรื ออาจมอบอํานาจให้นิติบุคคลใดลง
นามแทนได้ โดยให้แนบใบมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ครบถ้วนด้วย

-21. นิ ติ บ ุ ค คลแต่ล ะนิ ติ บุ ค คลซึ งประสงค์จ ะเสนอราคาที เข้า ร่ ว มในกลุ ่ ม กิ จ การร่ ว มค้า
(Joint Venture) หรื อกลุ่ ม นิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ไม่สามารถยืนเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง
หรื อร่ วมกับนิ ติบุคคลอืนหรื อกลุ่มกิจการร่ วมค้า หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางานอืนได้อีก และจะเปลี ยนแปลง
นิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่ วมค้าหรื อกลุ่มนิติบุคคลร่ วมทํางานในภายหลังไม่ได้
. กรณี ทีเป็ นนิ ติบุคคล ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมี ทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไม่
น้อยกว่า 200 ล้านบาท หรื อกลุ่ มนิ ติบุ คคลร่ วมทํางาน (Consortium) ที ไม่ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุ คคลใหม่
บริ ษทั หลัก (Lead Firm) ต้องมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไม่นอ้ ยกว่า 200 ล้านบาท
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวีย นชื อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี ได้รับ ผลของการสั งให้นิ ติบุ ค คลหรื อบุ ค คลอื นเป็ นผูท้ ิ งงานตาม
ระเบียบของทางราชการหรื อของรัฐวิสาหกิจ
. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนและหรื อ
ต้องไม่ เป็ นผูม้ ี ผ ลประโยชน์ ร่วมกัน ระหว่า งผูเ้ สนอราคากับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีก ารทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ หรื อไม่ เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิ เสธไม่ยอม
ขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านัน
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานการจําหน่ายรถโดยสาร ให้กบั หน่วยงานราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรื อภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ
ผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคา ต้อ งมี ผ ลงานการให้ บ ริ ก ารซ่ อ มแซมบํา รุ ง รั ก ษาเครื องยนต์ ที
สามารถใช้งานกับก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อภาคเอกชนภายในประเทศ
ไทยหรื อต่างประเทศ
ในกรณี ทีเป็ นกลุ่มกิจการร่ วมค้า(Joint Venture) หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium)
ผลงานตามวรรคหนึ งและวรรคสองให้เป็ นไปตามหนังสื อสํานักนายกรัฐมนตรี ที นร (กวพ)
/ว
ลง
วันที มีนาคม
ตามเอกสารแนบ
.9 นิ ติ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลในกลุ่ ม กิ จการร่ วมค้า (Joint Venture) หรื อกลุ่ ม นิ ติบุ ค คลร่ วม
ทํา งาน (Consortium) ที ประสงค์จะเสนอราคาต้อ งไม่ ถู ก ศาลสั งพิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์เด็ ด ขาดหรื อ ไม่ เป็ นบุ ค คล
ล้มละลายหรื อไม่เป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
. นิ ติบุคคลที จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
. นิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ งได้ดาํ เนิ นการจัดซื อจัดจ้างด้วยระบบ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงท ะเบี ยน ใน ระบ บ อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลางทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ

-31.12 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูพ้ ร้อมทีจะเข้าร่ วมในข้อตกลงคุณธรรมตามมติ ครม. เมือ
วันที มกราคม
เรื อง การใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรมในการป้ องกันการทุจริ ต เป็ นโครงการนําร่ อง
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูม้ ีรายชื อเป็ นผูซ้ ื อเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครังนีจากองค์การ
. วันเวลา สถานทีในการยืนเอกสาร
กําหนดยืนเอกสารการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในวันที มิถุนายน
ระหว่างเวลา . น. ถึงเวลา . น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุ ม
องค์ก ารขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที ถนนเที ยมร่ วมมิ ตร เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร และ
กําหนดเสนอราคาในวันที กรกฎาคม
ตังแต่เวลา . น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติ ดต่อขอซื อเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ในราคาชุ ดละ
.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ได้ที กลุ่มงานจัดซื อ สํานักบริ การและจัดซื อ องค์การขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ ชัน อาคารเลขที
ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ระหว่ างวันที
พฤษภาคม
ถึงวันที พฤษภาคม
ในวันและเวลาทําการ ตังแต่เวลา . น. ถึ งเวลา
. น. ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที เว็บ ไซต์ www.bmta.co.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ สอบถามทาง
โทรศัพท์ - - ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที 23 พฤษภาคม
(ลงชือ)

สุ ระชัย เอียมวชิรสกุล
(นายสุ ระชัย เอียมวชิ รสกุล)
ผูอ้ าํ นวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

ฝ่ ายบริ หาร
สํานักบริ การและจัดซือ
กลุ่มงานจัดซื อ
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เอกสารประกวดราคาซือด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที /
การจัดซือรถโดยสารปรับอากาศใช้ เชื อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ (NGV)
พร้ อมซ่ อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน คัน
ตามประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที พฤษภาคม
..................................................
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ มี ค วามประสงค์จะซื อรถโดยสารปรั บ อากาศใช้เชื อเพลิ งก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) พร้ อมซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสาร จํานวน คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
โดยเป็ นรถนําเข้าสําเร็ จรู ปทังคันจากต่างประเทศ หรื อรถทีประกอบในประเทศไทย
ซึ งรถโดยสารฯทีจะซื อนีต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บอยูใ่ น
สภาพทีจะใช้งานได้ทนั ทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี
. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาซือด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
. . ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
. . คุ ณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ NGV)
(เอกสารหมายเลข )
. . เงือนไขการรับประกันการชํารุ ดบกพร่ องจากการใช้งานตามปกติของรถโดยสาร
ปรับอากาศใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)(Warranty Period) (เอกสารหมายเลข )
. . รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)
(เอกสารหมายเลข )
. . เงื อนไขการซ่ อมแซมและบํารุ งรั ก ษารถโดยสารปรั บ อากาศใช้เชื อเพลิ ง ก๊ าซ
ธรรมชาติ (NGV) (Maintenance) (เอกสารหมายเลข )
. แบบใบยืนข้อเสนอการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
. หนังสื อแสดงเงือนไขการซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้ อตกลงคุณธรรม
. แบบสั ญ ญาซื อขายรถโดยสารปรั บ อากาศใช้เชื อเพลิ งก๊ า ซธรรมชาติ NGV พร้ อ ม
ซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสาร
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แบบหนังสื อคําประกัน
( ) หลักประกันซอง
( ) หลักประกันสัญญา
( ) หลัก ประกัน อื นเป็ นไปตามแบบหนัง สื อ คําประกัน ของธนาคารหรื อ สถาบัน
การเงินภายในประเทศไทย
. บทนิยาม
( ) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
( ) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
. แบบบัญชีเอกสาร
( ) บัญชีเอกสารส่ วนที
( ) บัญชีเอกสารส่ วนที
. คุณสมบัตแิ ละผลงานของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
ผู้ประสงค์ จะเสนอราคา ต้ องมีคุณสมบัตแิ ละผลงาน ดังต่ อไปนี
.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้อ งเป็ นผูม้ ี อ าชี พ และมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ในการขายและซ่ อมแซม
บํารุ งรักษารถโดยสารทีประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรื อกลุ่ม
กิ จการร่ วมค้า (Joint Venture) ที จัดตังขึนตามกฎหมายไทย ทีร่ วมทุนระหว่างนิ ติบุคคลไทยด้วยกัน หรื อนิ ติ
บุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมเป็ นกิ จการร่ วมค้ามาพร้ อมกับเอกสาร
เสนอราคา ทังนี นิติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่ วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนี ร่ วม
หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ทีไม่ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ ที ร่ วม
ทุนระหว่างนิ ติบุคคลไทยด้วยกันหรื อนิ ติบุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน
จะต้องกําหนดบริ ษทั หลัก (Lead Firm) ซึ งเป็ นนิ ติบุคคลไทยเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทาง
องค์การ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมค้าหรื อร่ วมทํางานมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา ทังนี นิ ติบุคคลทุก
รายจะต้อ งรั บ ผิ ด ร่ ว มกัน และแทนกัน ต่ อ องค์ ก ารอย่ า งลู ก หนี ร่ ว ม ทังนี ให้ เป็ นไปตามหนั ง สื อ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ที นร (กวพ) /ว
ลงวันที มีนาคม
นิติบุคคลทุกรายจะต้องลงนามในเอกสารเสนอราคา หรื ออาจมอบอํานาจให้นิติบุคคลใดลง
นามแทนได้ โดยให้แนบใบมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ครบถ้วนด้วย
. นิ ติ บ ุ ค คลแต่ล ะนิ ติ บุ ค คลซึ งประสงค์จ ะเสนอราคาที เข้า ร่ ว มในกลุ ่ ม กิ จ การร่ ว มค้า
(Joint Venture) หรื อกลุ่ ม นิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ไม่สามารถยืนเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง
หรื อร่ วมกับนิ ติบุคคลอืนหรื อกลุ่มกิจการร่ วมค้า หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางานอืนได้อีก และจะเปลี ยนแปลง
นิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่ วมค้าหรื อกลุ่มนิติบุคคลร่ วมทํางานในภายหลังไม่ได้

-6. กรณี ทีเป็ นนิ ติบุคคล ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมี ทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไม่
น้อยกว่า 200 ล้านบาท หรื อกลุ่ มนิ ติบุ คคลร่ วมทํางาน (Consortium) ที ไม่ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุ คคลใหม่
บริ ษทั หลัก (Lead Firm) ต้องมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไม่นอ้ ยกว่า 200 ล้านบาท
2. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวีย นชื อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี ได้รับ ผลของการสั งให้นิ ติบุ ค คลหรื อบุ ค คลอื นเป็ นผูท้ ิ งงานตาม
ระเบียบของทางราชการหรื อของรัฐวิสาหกิจ
2. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนและหรื อ
ต้องไม่ เป็ นผูม้ ี ผ ลประโยชน์ ร่วมกัน ระหว่า งผูเ้ สนอราคากับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีก ารทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ หรื อไม่ เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุ ม้ กัน ซึ งอาจปฏิ เสธไม่ยอม
ขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านัน
. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานการจําหน่ายรถโดยสาร ให้กบั หน่วยงานราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรื อภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ
ผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคา ต้อ งมี ผ ลงานการให้ บ ริ ก ารซ่ อ มแซมบํา รุ ง รั ก ษาเครื องยนต์ ที
สามารถใช้งานกับก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อภาคเอกชนภายในประเทศ
ไทยหรื อต่างประเทศ
ในกรณี ทีเป็ นกลุ่มกิจการร่ วมค้า(Joint Venture) หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium)
ผลงานตามวรรคหนึ งและวรรคสองให้เป็ นไปตามหนังสื อสํานักนายกรัฐมนตรี ที นร (กวพ)
/ว
ลง
วันที มีนาคม
ตามเอกสารแนบ
.9 นิ ติ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลในกลุ่ ม กิ จการร่ วมค้า (Joint Venture) หรื อกลุ่ ม นิ ติบุ ค คลร่ วม
ทํา งาน (Consortium) ที ประสงค์จะเสนอราคาต้อ งไม่ ถู ก ศาลสั งพิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์เด็ ด ขาดหรื อ ไม่ เป็ นบุ ค คล
ล้มละลายหรื อไม่เป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
. นิ ติบุคคลที จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
. นิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ งได้ดาํ เนิ นการจัดซื อจัดจ้างด้วยระบบ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงท ะเบี ยน ใน ระบ บ อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลางทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
2.12 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
2. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูพ้ ร้อมทีจะเข้าร่ วมในข้อตกลงคุณธรรมตามมติ ครม. เมือ
วันที มกราคม
เรื อง การใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรมในการป้ องกันการทุจริ ต เป็ นโครงการนําร่ อง

-72. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูม้ ีรายชื อเป็ นผูซ้ ื อเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครังนีจากองค์การ
. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น ส่ วน คือ
. ส่ วนที อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
( ) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษ ัท จํา กัด หรื อ บริ ษ ัท มหาชนจํา กัด ให้ ยื นสํ า เนาหนัง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิ ติบุคคลหนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชี รายชื อผูถ้ ื อหุ ้นบัญชี รายชื อกรรมการผูจ้ ดั การผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม
(ถ้ามี) และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
( ) ในกรณี กลุ่มกิ จการร่ วมค้าหรื อร่ วมทํางาน ให้ยืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า
หรื อร่ วมทํางาน
( ) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
( ) หนังสื อมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ทีผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอืนทําการแทน
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูม้ อบอํานาจพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูร้ ับมอบอํานาจพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
( ) บัญชีเอกสารส่ วนที ทังหมดทีได้ยนื ตามแบบในข้อ . ( )
. ส่ วนที อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
( ) คุ ณ สมบัติและรายละเอี ย ดด้านเทคนิ ค ของรถโดยสารฯ ทังคัน โดยละเอี ยดและ
ชิ นส่ วนต่ างๆ เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ข องประเทศใดและรายละเอี ย ดของเครื องยนต์ เกี ย ร์ คัส ซี และรายงานการ
ทดสอบตามข้อกําหนดของคณะกรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จยุโรปแห่ งสหประชาชาติ หรื อตามข้อกําหนดของ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรื อตามข้อกําหนดของผูผ้ ลิต พร้อมชือและทีอยูข่ องหน่วยงานทีทําการทดสอบ
( ) แผนการส่ งมอบรถโดยสารฯ และแผนการดําเนิ นการด้านทะเบียน ของผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคา
( ) รายละเอี ยดแผนการซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษารถโดยสารฯ ปี ที ถึ งปี ที โดย
จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย
(3.1) การซ่ อมแซมบํารุ งรักษา (Maintenance) TPM มีแผนการซ่ อมแซมบํารุ งรักษา
ทีมีมาตรฐาน มีประสบการณ์ทีน่าเชือถือ
(3. ) ต้ อ งมี คู่ มื อ ปฏิ บ ั ติ ง าน (OperationM anual) และคู่ มื อ การบํ า รุ งรั ก ษา
(Maintenance Manual) โดยต้องมี รายละเอี ยดของกระบวนการทํางาน (Flow Chart), แผนผังวงจร (Circuit
Diagram) และระบบควบคุม (Control System)

-8-

( ) หนัง สื อ ยืน ยัน และรั บ รองการมี อะไหล่ สํ ารอง (Spare Parts) ให้ เพี ย งพอกับ การ
ซ่ อมแซมบํารุ งรั กษารถโดยสารฯไม่น้อยกว่า ปี นับ แต่วนั ที ส่ งมอบรถโดยสารฯ คันสุ ดท้ายและมี พืนที
จัดเก็บอะไหล่ (Store) และรายการของชิ นส่ วนคงค้าง (Inventory) มีระบบการจัดเก็บ (Minimum Requirement)
โดยกําหนดเงือนไขค่าใช้จ่ายและราคาไว้และพร้อมทีจะให้องค์การตรวจสอบได้ตลอดเวลา
( ) หนังสื อรับรองยืนยันการมีศูนย์ให้บริ การและซ่ อมแซมบํารุ งรักษาตามมาตรฐาน
ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถโดยสารฯ พร้อมรายละเอียดทีตังของศูนย์บริ การและซ่ อมแซมบํารุ งรักษาทังหมด โดยต้อง
แจ้ง สถานทีตังของศูนย์บริ การซ่ อมบํารุ ง โครงสร้างการบริ หาร และรายชื อทีมงาน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี ยวชาญ
การบริ หารจัดการ วิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื องกล และหัวหน้าช่าง
( ) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งว่าใช้ โรงงานใดประกอบรถโดยสารฯ หากเป็ น
โรงงานต่างประเทศต้องแนบสําเนาหนังสื อใบรับรองมาตรฐาน ISO
หากเป็ นโรงงานในประเทศต้องแนบ
สําเนาหนังสื อใบรับรองมาตรฐาน ISO
และสําเนาใบอนุ ญาตของโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ น
เอกสารประกอบ พร้อมทังแจ้งแผนการประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และผลงานการประกอบรถโดยสารฯ
ของโรงงานทีใช้ในการประกอบรถโดยสารฯ ในครังนี โดยให้โรงงานผูป้ ระกอบรถโดยสารฯเป็ นผูร้ ับรองแผน
และผลงานดังกล่าว และมอบให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคานํามาใช้เป็ นเอกสารประกอบในการยืนเสนอราคา
( ) รายละเอี ย ดผลงานการจํา หน่ า ยรถโดยสารฯให้ ก ับ หน่ ว ยงานราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรื อภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ
( ) รายละเอียดผลงานการให้บริ การซ่อมแซมบํารุ งรักษาเครื องยนต์ทีสามารถใช้งานกับ
ก๊ า ซธรรมชาติ (CNG) กับ หน่ ว ยงานราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ ภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ
( ) เอกสารหลัก ฐานที ใช้ป ระกอบการอ้า งอิ ง ที เป็ นภาษาต่ า งประเทศต้อ งแปลเป็ น
ภาษาไทย การรับรองคําถูกต้องของคําแปลเป็ นภาษาไทย ให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.
ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.

มาตรา

) ออกตาม

วรรคสอง ข้อ การรับรองความ

ถูกต้องของคําแปลเป็ นภาษาไทย ให้กระทําโดย
( ) คนไทยที จบการศึกษาในระดับไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี ในหลักสู ตรที ใช้ภาษาที
ปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษาในการเรี ยนการสอน
( ) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเป็ นผูส้ อนภาษาทีปรากฏใน
เอกสารนันในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
( ) สถานทูต หรื อสถานกงสุ ลต่างประเทศทีตังอยูใ่ นประเทศไทย โดยประกาศนัน
ใช้ภาษาทีปรากฏในเอกสารนันเป็ นภาษาราชการ
( ) สถานทูต หรื อสถานกงสุ ลไทยในต่างประเทศ
( ) หนังสื อแสดงเงือนไขการซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยต้องลงนามพร้ อม
ประทับตรา (ถ้ามี) จํานวน ชุด
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จํานวน ชุด
( ) แบบใบยืนข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( ) หลักประกันซอง ตามข้อ
( ) บัญชีเอกสารส่ วนที ทังหมดทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ . ()
. การเสนอราคา
. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนข้อเสนอตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ และหนังสื อแสดงเงื อนไขการซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ นีโดยไม่มี
เงือนไขใดๆ ทังสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาให้
ชัดเจน
ผู้ประสงค์ จะเสนอราคาทุกรายจะต้ องลงนามในข้ อตกลงคุณธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือวันที มกราคม
เรื อง การใช้ ระบบข้ อตกลงคุณธรรมในการป้องกันการทุจริ ต เป็ นโครงการนําร่ อง
โดยยืนข้ อตกลงคุณธรรมทีได้ ลงนามแล้ วพร้ อมซองเอกสารประกวดราคา หากไม่ ลงนามในข้ อตกลงคุณธรรม
จะไม่ มีสิทธิเข้ าร่ วมการเสนอราคา
อย่างไรก็ ดีหากมี ข นตอนหรื
ั
อการกระทําใดๆ ในการปฏิ บ ตั ิ ตามข้อตกลงคุ ณ ธรรมที
องค์ก ารเห็ นว่าขัด หรื อแย้งต่อระเบี ย บสํานัก นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการพัส ดุ พ .ศ.
และระเบี ยบสํ านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.
และข้อบังคับองค์การ ฉบับที ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.
ก็ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกฯ และข้อบังคับองค์การฯ โดยให้ถือคําวินิจฉัย
ขององค์การเป็ นทีสุ ด
.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า วัน นับแต่วนั ยืนราคา
สุ ดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาทีตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอแผนกําหนดเวลาส่ งมอบรถโดยสารตามกําหนด
ระยะเวลาการส่ งมอบรถโดยสารตามทีองค์การกําหนด และแผนการดําเนินการด้านทะเบียน
.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องส่ งแคตตาล็อกและหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถ
โดยสารไปพร้อมเอกสารส่ วนที และเอกสารส่ วนที เพือประกอบการพิจารณา หากแคตตาล็อกหรื อเอกสาร
ใดทีเป็ นภาษาต่างประเทศ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องแปลเอกสารเป็ นภาษาไทยเฉพาะในส่ วนรายละเอียด
ทีเกียวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะของรถทีเสนอพร้อมทังรับรองความถูกต้อง หลักฐานดังกล่าวนีองค์การจะยึด
ไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้พิจารณา หากเป็ นสําเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอาํ นาจทํานิ ติกรรมแทนนิ ติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับแคต
ตาล็อก ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน วัน
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.5 ก่อนยืนเอกสารการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดู ร่างสั ญญา รายละเอี ยดคุ ณ ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา
ทังหมดเสี ยก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ทีหน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เลขที / ” ยืนต่ อ คณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ประกอบด้วย ต้นฉบับ ชุด และสําเนา ชุด ในวันที มิถุนายน
ตังแต่
เวลา . น. ถึงเวลา . น.ตามนาฬิกาของสํานักงาน ณ ห้องประชุ มองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ อาคาร
เลขที ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
เมือพ้นกําหนดเวลายืนเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ แล้วจะไม่
รับเอกสารเพิมเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนิ นการตรวจสอบคุณสมบัติเบืองต้นของผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน
หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ตาม
ข้อ . ( ) ณ วันประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่ พร้อมทังตรวจสอบข้อเสนอ
ตามข้อ . และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ตอบรับ หรื อ วิธีอืนใดทีมีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว ภายในวันที มิถุนายน
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่ อนหรื อในขณะที มี การเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ วา่ มีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรมตาม ข้อ . ( ) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา หรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา
รายนันออกจากการเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา และองค์การจะพิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา หรื อผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ผา่ นการคัดเลือกเบืองต้น เพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
ทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคากับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วัน ประกาศประกวดราคาซื อด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
หรื อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที ไม่ผ่านคุ ณสมบัติทางด้านเทคนิ ค อาจอุ ท ธรณ์ คาํ สังดังกล่ าวต่อผูอ้ าํ นวยการ
ภายใน วันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูอ้ าํ นวยการให้ถือ
เป็ นทีสุ ด
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื อด้วยวิธีการทาง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประสบข้ อ ขัด ข้ อ งจนไม่ อ าจดํา เนิ น การต่ อ ไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที กํา หนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผแู ้ ทนผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาพบปะหรื อ
ติดต่อสื อสารกับบุคคลอืน และเมือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาํ เนิ นกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขันตอน
ทีค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาทียังเหลื อก่อนจะสังพักกระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้ งสิ นสุ ดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็ จ
ได้โดยง่าย หรื อข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสังยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที เพือเริ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผูม้ ีสิทธิ เสนอ
ราคาทุกรายทีอยูใ่ นสถานทีนันทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ทธิ ในการตัดสิ นใจดําเนิ นการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางองค์การ
. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี
( ) ปฏิ บ ัติ ต ามเงื อนไขที ระบุ ไ ว้ใ นหนั ง สื อ แสดงเงื อนไขการซื อด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทีได้ยนมาพร้
ื
อมกับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิ ค
( ) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาซื อรถโดยสารใช้เชื อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ (NGV)
พ ร้ อม ซ่ อม แซ ม แล ะบํ า รุ งรั ก ษ ารถ โดยส าร ด้ ว ยวิ ธี ก ารท างอิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ จะต้ อ งเริ ม ต้ น ที

4,021,710,819.50 บาท
( ) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดี ยว โดย
ราคาที เสนอต้องเป็ นราคารวมทังสิ น ซึ งได้รวมภาษี มูลค่าเพิมและภาษี อากรอื น ค่าขนส่ ง ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการด้านทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการทดสอบรถตัวอย่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทังปวงไว้ดว้ ยแล้ว
( ) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทนจะต้องมาลงทะเบียนเพือเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานทีทีกําหนด
( ) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทนทีมาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ ระบบ
( ) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทนที LOGIN แล้วจะต้องดําเนิ นการเสนอราคาโดยราคา
ทีเสนอในการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องตํากว่าราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ
และจะต้องเสนอลดราคาขันตํา (Minimum Bid) จากราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคา
ครังถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาจากราคาครังสุ ดท้ายทีเสนอลดแล้วจะต้องเสนอลดราคาขันตํา (Minimum Bid)
ไม่น้อยกว่าครังละ , , .-บาท จากราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครังถัดๆ
ไป ต้องเสนอลดราคาครังละไม่น้อยกว่า , , .-บาท จากราคาครังสุ ดท้ายทีเสนอลดแล้ว

-12( ) ห้ามผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือการประกวดราคาฯ เสร็ จสิ นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาทียืนยันจะต้องตรงกับราคาทีเสนอหลังสุ ด
( ) ผูม้ ี สิ ท ธิ เสนอราคาที ได้รับ คัดเลื อกให้ เป็ นผูช้ นะการเสนอราคา ต้องรั บ ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทังนีจะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
( ) ผู ้มี สิ ท ธิ เสนอราคาจะต้อ งมาเสนอราคา ณ บริ ษ ัท กสท. โทรคมนาคมจํา กัด
(มหาชน) ในวันที กรกฎาคม
ทังนี องค์การจะนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานทีเสนอ
ราคา (บก. ) ให้ทราบต่อไป
( ) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิ กส์ ที แสดงไว้ในเว็บไซต์ และผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาต้องทําการทดลอง
วิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาทีเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
. หลักประกันซอง
. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลัก ประกัน ซองพร้ อมกับ การยืนซองข้อเสนอด้าน
เทคนิ คตามเอกสารการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ จํานวนเงิ น , , .-บาท (สอง
ร้อยหนึงล้านหนึงแสนบาทถ้วน)
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคําประกัน ตังแต่วนั ยืนซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ นสุ ดการยืนราคาโดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
. . เงินสด
. . เช็ ค ที ธนาคารสั งจ่ า ยให้ แ ก่ อ งค์ ก าร โดยเป็ นเช็ ค ลงวัน ที ที ยื นซองข้อ เสนอ
ทางด้านเทคนิคหรื อก่อนหน้านันไม่เกิน วันทําการของทางราชการ
. . หนังสื อคําประกันของธนาคารในประเทศทีมีอายุการคําประกันไม่นอ้ ยกว่า วัน
ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ . ( )
. . หนัง สื อ คําประกัน ของบริ ษ ัท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษ ัท เงิ น ทุ น หลัก ทรั พ ย์ ที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยซึ งได้แจ้งเวียนชื อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกัน
ดังระบุในข้อ . ( )
. . พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี องค์การจะคืนให้ผเู ้ สนอราคาหรื อผูค้ าประกั
ํ
นภายใน วัน
นับถัดจากวันทีได้พิจารณาในเบืองต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายทีคัดเลือกไว้ ซึ งเสนอราคา
ตําสุ ดจะคืนให้ต่อเมือได้ทาํ สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมือผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้วการคื น
หลักประกันซอง ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
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โดยที ผู ้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาซึ งได้ ยื นเอกสารประกวดราคาซื อด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ต่อองค์การแล้ว ย่อมต้องผูกพันตนในการเข้าร่ วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตาม
เงือนไขทีกําหนดไว้ในประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ จนเสร็ จสิ นกระบวนการ และ
ไม่ สามารถถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ ได้ หากกระทําผิดเงื อนไของค์การชอบที จะดําเนิ นการริ บ
หลักประกันซองได้ในอัตราร้อยละ . ของวงเงินทีจัดหา ทังนี การริ บหลักประกันซองให้มีผล ณ วันทีผูเ้ สนอ
ราคากระทําผิดเงือนไขดังกล่าวดังนี
. . กรณี ทีผูย้ ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิ คทีได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ดาํ เนินการดังนี
( ) ไม่ส่ งผูแ้ ทนมาลงทะเบี ยนเพื อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานทีทีกําหนด
( ) มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ ระบบ
( ) LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรื อเสนอราคาผิดเงื อนไขที กวพ.อ
กําหนด โดยการเสนอราคาสู งกว่า หรื อเท่ ากับ ราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ หรื อเสนอลดราคาขันตํา
(Minmum Bid) แต่ละครังทีเสนอลดราคาน้อยกว่าราคาตามเอกสารประกวดราคาฯ กําหนด
( ) ไม่ลงลายมือชือในแบบยืนยันราคาสุ ดท้ายในการเสนอราคา(แบบ บก. )
. . กรณี ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคาที ได้รับคัดเลื อกให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคาแล้วแต่
ไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาทีกําหนด จะต้องถูกริ บหลักประกันซองและอาจถูกพิจารณาเรี ยกร้อง
ให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะต้องถูกพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของทางราชการด้วย
5.2.3 กรณี ผู ้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาหรื อผู ้ค ําประกัน หรื อ คู่ สั ญ ญาไม่ ยื นคํา ขอ
หลักประกันคื นภายในห้า ( ) ปี นับแต่วนั ที องค์การได้พิจารณาในเบืองต้นเรี ยบร้ อย หรื อได้ทาํ สัญญาหรื อ
ข้อตกลง หรื อได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว ให้ถือว่าผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา หรื อผูค้ าประกั
ํ
น หรื อคู่สัญญาสละ
สิ ทธิ ในหลักประกัน และแสดงเจตนาให้หลักประกันดังกล่าวแก่องค์การ
. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
6. ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ องค์การจะพิจารณาตัดสิ นด้วยราคา
รวมตําสุ ด
องค์การทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยไม่พิจารณาซื อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ขององค์การเป็ น
สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การเป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ี สิ ทธิ เสนอราคาจะ
เรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายใดๆ มิ ไ ด้ รวมทังองค์ ก ารจะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาซื อด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีได้รับการคัดเลือก
หรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชื อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสาร อันเป็ นเท็จ
หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น

-14ในกรณี ที ผูเ้ สนอราคาตําสุ ด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ว่า ไม่ อ าจดํา เนิ น งานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคา หรื อองค์การจะให้ผเู ้ สนอราคานันชีแจงและแสดงหลักฐานทีทําให้เชื อ
ได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดําเนิ นงานตามการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ให้เสร็ จสมบูรณ์
หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับฟังได้ องค์การมีสิทธิ ทีจะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน
. หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ หรื อยืนหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ หรื อยืนเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
รายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงือนไขของเอกสารประกวด
ราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในส่ วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็ นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์การเท่านัน
. การพิจารณาข้ อเสนอด้ านเทคนิค
การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย
6.3.1 คุ ณสมบัติและรายละเอี ยดด้านเทคนิ ค ของรถโดยสารฯทังคันโดยละเอี ยดและ
ชิ นส่ วนต่างๆ เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ของประเทศใดและรายละเอี ย ดของเครื องยนต์ เกี ยร์ คัส ซี และรายงานการ
ทดสอบตามข้อกําหนดของคณะกรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จยุโรปแห่ งสหประชาชาติ หรื อตามข้อกําหนดของ
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรื อตามข้อกําหนดของผูผ้ ลิต พร้อมชือและทีอยูข่ องหน่วยงานทีทําการทดสอบ
. . รายละเอียดแผนการซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสารฯ ปี ที ถึ งปี ที และ
รายละเอียดของการรับประกันการชํารุ ดบกพร่ องจากการใช้งานตามปกติของรถโดยสารฯ ตามมาตรฐานของ
ผูผ้ ลิตรถโดยสารฯ
6.3. รายชือพร้อมทีตังของศูนย์บริ การซ่อมบํารุ งภายในประเทศ โดยต้องแจ้ง
) สถานทีตังของศูนย์บริ การซ่อมบํารุ ง
2) โครงสร้างการบริ หาร
) ต้องจัดส่ งรายชือทีมงาน ประกอบด้วย
- ผูเ้ ชียวชาญการบริ หารจัดการ
- วิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื องกล (ระดับสามัญ)
- หัวหน้าช่าง
6.3.4 รายละเอียดของศูนย์อะไหล่ของเครื องยนต์ เกี ยร์ คัสซี ช่วงล่าง ระบบส่ งกําลัง
และอุ ป กรณ์ ใช้เชื อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ (CNG) รายการเบอร์ อะไหล่ ภาพถ่ าย ภาพเขี ยน สถานที จัดเก็บ
อะไหล่ และมีหนังสื อรับรองการมีอะไหล่สาํ รองไม่นอ้ ยกว่า ปี นับแต่วนั ทีส่ งมอบรถโดยสารฯ คันสุ ดท้าย
6.3. รายละเอี ย ดผลงานการจํา หน่ า ยรถโดยสารฯ ให้ ก ับ หน่ ว ยงานราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรื อภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ

-156.3.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งว่าใช้โรงงานใดประกอบรถโดยสารฯ หากเป็ น
โรงงานต่างประเทศต้องแนบสําเนาหนังสื อใบรับรองมาตรฐาน ISO
หากเป็ นโรงงานในประเทศต้อง
แนบสํ า เนาหนั ง สื อใบรั บ รองมาตรฐาน ISO
และสํ า เนาใบอนุ ญ าตของโรงงานจากกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็ นเอกสารประกอบ พร้ อมทังแจ้งแผนการประกอบรถโดยสารโดยละเอี ยด และผลงานการ
ประกอบรถโดยสารของโรงงานที ใช้ใ นการประกอบรถโดยสารในครั งนี โดยให้ โรงงานผูป้ ระกอบรถ
โดยสารเป็ นผูร้ ั บ รองแผนและผลงานดัง กล่ าว และมอบให้ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคานํามาใช้เป็ นเอกสาร
ประกอบในการยืนเสนอราคา
6.3.7 รายละเอียดผลงานการให้บริ การซ่อมแซมบํารุ งรักษาเครื องยนต์ทีสามารถใช้งาน
กับ ก๊าซธรรมชาติ (CNG) กับ หน่ วยงานราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ ภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ
ทังนี องค์การสงวนสิ ทธิ ทีจะพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมีขอ้ เสนอที
เป็ นประโยชน์ต่อองค์การมากทีสุ ด
. องค์การสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี ดงั ต่อไปนี
( ) ไม่ปรากฏชื อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนัน ในบัญชี ผซู ้ ื อเอกสารประกวดราคาซื อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การ
( ) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื อนไขทีกําหนดในเอกสารการประกวดราคาซื อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผปู ้ ระสงค์จะ
เสนอราคารายอืน
. ในการตัดสิ นการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรื อองค์การมีสิทธิ ให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะหรื อ
ข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การมีสิทธิ จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ สัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถูกต้อง
. ในกรณี ที ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ งภายหลั ง จากการประกวดราคาซื อด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ วา่ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลื อกเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาด
กลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที
กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ . องค์การมีอาํ นาจทีจะตัดรายชื อผูม้ ี
สิ ทธิ เสนอราคาดังกล่าวและองค์การจะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนันเป็ นผูท้ ิงงาน
6.7 ผูช้ นะการประกวดราคา จะต้องแสดงรายละเอี ยดของราคารถโดยสารฯ ราคาค่าจ้าง
บํารุ งรักษารถโดยสารฯ ปี ที ถึงปี ที ราคาค่าจ้างซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสารฯ ปี ที ถึงปี ที ซึ ง
ราคาทีแสดงต้องไม่เกินราคากลางทีองค์การกําหนด

-16. การทําสั ญญา
ผูช้ นะการประกวดราคา จะต้องทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ . กับองค์การภายใน
วัน นับถัดจากวันที ได้รับแจ้งจากองค์การ และต้องวางหลักประกันสั ญญาซื อขายรถโดยสารปรั บอากาศใช้
เชื อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสารฯ จํานวน คัน เป็ นจํานวนเงินร้ อย
ละ ของวงเงินทีประมูลได้ โดยวางหลักประกัน ณ ขณะทําสัญญา โดยสามารถใช้หลักประกันอย่างหนึ งอย่าง
ใด ตามข้อ .1
หลักประกันสัญญาดังกล่าวข้างต้น องค์การจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบียภายใน วัน นับถัด
จากวันทีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
. อัตราค่ าปรับ
. กรณี ไม่ส่งมอบรถโดยสารฯ ตามกําหนด
ผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องส่ งมอบรถโดยสารฯ ตามแผนการส่ งมอบให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ตามสัญญา หากไม่ส่งมอบรถโดยสารฯ ตามทีกําหนด องค์การจะปรับตามจํานวนรถทีส่ งไม่ครบ ใน
อัตราร้อยละ . ของมูลค่ารถโดยสารฯ ทียังไม่ได้ส่งมอบ และต้องชดเชยค่าสู ญเสี ยโอกาสในการหารายได้
จํานวน , บาทต่อคันต่อวัน ไปจนกว่าจะส่ งมอบรถเสร็ จสิ น
8.2 กรณี รถโดยสารฯ เกิดความเสี ยหายจากการซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสารฯ จนไม่
สามารถนํารถโดยสารฯ ออกวิงได้
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีชนะการประกวดราคาจะต้องชดเชยความเสี ยหายจากการขาด
รายได้ค่าโดยสาร จํานวน , บาทต่อคันต่อวัน โดยองค์การมีสิทธิ หักค่าขาดรายได้จากค่าจ้างซ่ อมแซม
และบํารุ งรักษารถโดยสารฯ หรื อหลักประกันสัญญาได้ โดยให้ถือว่าค่าขาดรายได้ดงั กล่ าวเป็ นค่าเสี ยหาย
เบืองต้นเท่านัน และหากมีความเสี ยหายอืนใดเพิมเติมผูร้ ับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวให้แก่องค์การ
เพิมเติมด้วย
หากหลัก ประกัน การปฏิ บ ตั ิ ตามสั ญ ญาลดลงไม่ ว่าด้วยเหตุ ใดก็ ตาม ผูร้ ั บ จ้างต้อ งนํา
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญามาวางเพิมให้ครบเต็มจํานวนภายใน 15 วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากองค์การ
. การจ่ ายเงิน
องค์การจะจ่ายเงินให้แก่ผชู ้ นะการประกวดราคา ดังนี
( ) การจ่ ายเงินค่ ารถโดยสารฯ
องค์การจะจ่ายเงินค่ารถโดยสารฯ ให้แก่ผชู ้ นะการประกวดราคา เมือได้รับเงินกูม้ าแล้ว
และ เมือองค์การได้รับมอบรถโดยสารฯ ตามจํานวนคันทีส่ งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับได้ทาํ การตรวจ
รับรถโดยสารฯ จํานวนดังกล่าวไว้เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว

-17( ) การจ่ ายเงินค่ าจ้ างซ่ อมรถโดยสารฯ
องค์การจะจ่ายเงิ นค่ าจ้างบํารุ งรั กษารถโดยสารฯ ปี ที ถึ งปี ที อัตราเฉลี ยไม่ เกิ น ........
บาท/คัน/วัน และค่าจ้างซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสารฯ ปี ที ถึ งปี ที อัตราเฉลี ยไม่เกิน .......... บาท/คัน/
วัน ให้แก่ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที ชนะการประกวดราคาเป็ นรายเดื อน เมื อคณะกรรมการได้ตรวจสอบและ
ตรวจการจ้างเรี ยบร้อยแล้ว โดยให้ยืนใบแจ้งหนี ภายในวันที ของเดือนถัดไป และองค์การจะจ่ายเงินตามรอบ
บัญชีขององค์การ ภายใน วันนับแต่วนั ทีองค์การได้รับใบแจ้งหนี
เงือนไขอืนๆ นอกจากทีกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามร่ างสัญญา
. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
. เงิ นค่ารถโดยสารฯ สําหรับการซื อรถ ได้มาจากเงิ นกูโ้ ดยกระทรวงการคลังเป็ นผูค้ าํ
ประกันเงิ นกู้ หรื อกระทรวงการคลังจัดหาเงิ นกู้ให้องค์ก ารขนส่ งมวลชนกรุ งเทพกู้ต่อ องค์ก ารจะจ่ายเงิ น
ต่อเมือองค์การได้รับเงินกูแ้ ล้วเท่านัน ส่ วนเงินค่าจ้างซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสารฯ ใช้งบดําเนิ นการ
ขององค์การทีจะตังไว้ในแต่ละปี
. ผู ้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาซึ งได้ ยื นเอกสารประกวดราคาซื อด้ ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ต่อองค์การแล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมือได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผู ้
มีสิทธิ เสนอราคาแล้วต้องเข้าร่ วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามเงือนไขทีกําหนดในข้อ . ( )
( ) ( ) และ ( ) มิ ฉะนันองค์การจะริ บหลักประกันซองจํานวนร้ อยละ . ของวงเงิ นที จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
. ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ งองค์การได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลา
ทีองค์การกําหนดดังระบุไว้ในข้อ องค์การจะริ บหลักประกันซองหรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อคําประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืนๆ (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานตาม
ระเบียบของทางองค์การ เว้นแต่เป็ นกรณี ทีสํานักงานอัยการสู งสุ ดได้มีการแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขสัญญาใน
ประเด็นทีเป็ นสาระสําคัญ ซึ งมีผลกระทบต่อการลงทุนจนเป็ นเหตุให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคาไม่สามารถลงนาม
สัญญาได้ ไม่เป็ นเหตุให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคาถูกริ บหลักประกันซอง
. องค์การสงวนสิ ทธิทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
. ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านัน
. องค์ก ารทรงไว้ซึ งสิ ท ธิ ที จะไม่ ค ัด เลื อ กข้อ เสนอหรื อ จะยกเลิ ก โครงการจัด ซื อรถ
โดยสารปรับอากาศใช้เชื อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) พร้อมซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสาร จํานวน
คัน ที ยังมิได้ลงนามในสัญญาได้ทุกเมื อ และองค์การทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะยกเลิ กการทําสัญญาซื อรถโดยสาร
ปรับอากาศใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) พร้อมซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสาร จํานวน คัน จากผู ้
มีสิทธิ เสนอราคาได้ทุกเมือ โดยผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาไม่มีสิทธิ ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายใดๆ จากองค์การ

-18. ข้อเสนอทังหมดของผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันแก่องค์การ เว้นแต่จะได้
มีการลงนามในสัญญาเพือดําเนินการแล้ว
. เมือได้รับข้อเสนอแล้ว เอกสารข้อเสนอทังหมดจะถื อว่าเป็ นกรรมสิ ทธิ ขององค์การ
โดยองค์การมีสิทธิ ทีจะใช้ส่วนหนึงส่ วนใดของข้อเสนอได้
. ปัญหาการขัดแย้ งหรือการตีความ
ในกรณี ทีมีความจําเป็ นต้องตีความข้อใด หรื อมีขอ้ ความใดทีโต้แย้งในประกาศประกวดราคา
หรื อเอกสารประกวดราคา หรื อในเอกสารอืนใดก็ตาม ซึ งมีความจําเป็ นต้องวินิจฉัยตัดสิ น เพือให้การประกวด
ราคาครังนี เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์การ องค์การสงวนสิ ทธิ ทีจะเป็ นผูต้ ีความ
และวินิจฉัยข้อขัดแย้ง ซึ งให้ถือเป็ นอันเด็ดขาดและถึงทีสุ ด
. การแก้ ไขเอกสารประกวดราคา
. ก่อนวันยืนซองประกวดราคา หากมีความจําเป็ นองค์การสงวนสิ ทธิ ทีจะเปลี ยนแปลง
แก้ไขเพิมเติมเอกสารประกวดราคา
. การแก้ไขเอกสารประกวดราคาต่างๆ องค์การจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคาทราบโดย
ทัวกันทุกรายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
. หากองค์การพิจารณาเห็นว่า การแก้ไขเพิมเติมเอกสารประกวดราคาต่างๆ มีเหตุทาํ ให้
ผูม้ ี สิทธิ เสนอราคาจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาและจัดเตรี ยมเอกสารต่าง ๆ เพิมมากขึน เพือความถู กต้อง
ครบถ้วน องค์การอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการยืนเอกสารประกวดราคาได้ตามความจําเป็ น
องค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
............./................/...............
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซือรถโดยสารปรั บอากาศใช้ เชื อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ (NGV)
พร้ อมซ่ อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน คัน
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ(องค์ ก าร) มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาซื อรถโดยสาร
ปรับอากาศใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสาร จํานวน คัน ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็ นรถนําเข้าสําเร็ จรู ปทังคันจากต่างประเทศ หรื อรถทีประกอบในประเทศไทย
1. ความเป็ นมา
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมีภารกิจในการให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลมี รถโดยสารให้บริ การจํานวน , คัน มี อายุการใช้งานระหว่าง 1–21 ปี ซึ งรถโดยสารมี
สภาพทรุ ดโทรมตามอายุการใช้งาน องค์ก ารจึ งได้เสนอแผนการดําเนิ นงานที จะจัดหารถโดยสารคันใหม่
จํานวน , คันเพือทดแทนรถโดยสาร (ดีเซล) คันเดิม จํานวน , คัน ทีมีสภาพเก่า ชํารุ ด ทรุ ดโทรม เพือ
ยกระดับคุ ณภาพและความเชื อถื อได้ในการให้บริ การรวมทังลดต้นทุ นด้านเชื อเพลิ งและลดผลกระทบด้าน
สิ งแวดล้อมอีกทัง ยังเป็ นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการใช้พลังงานทางเลือกทีประหยัด ช่วยลดเงินตรา
ต่างประเทศจากการนําเข้านํามันเชือเพลิง
ด้วยองค์การมี ความต้องการใช้รถโดยสารปรั บอากาศในระยะแรก จํานวน คัน เพือนํามา
ให้ บ ริ การประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิ ม ที ชํารุ ด เสื อมสภาพ หากไม่ มี รถทดแทนจะเกิ ดปั ญ หาในการ
ให้บริ การประชาชน เนื องจากปั จจุบนั รถโดยสารเริ มทยอยจอดเสี ยเป็ นจํานวนมาก ทําให้มีรถโดยสารไม่เพียง
พอทีจะรองรับการใช้บริ การของประชาชน
องค์การจึงประสงค์จะจัดซื อรถโดยสารปรั บอากาศใช้เชื อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ (NGV) จํานวน
คัน และโดยทีรถโดยสารดังกล่าวจําเป็ นต้องดูแลรักษาตามเกณฑ์ทีกําหนด องค์การจึงประสงค์ให้ผขู ้ ายรถ
รับ ผิดชอบการซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษารถโดยสารด้วย โดยงบประมาณการจัดซื อรถฯ มาจากเงิ นกู้ ส่ วน
งบประมาณการจ้างซ่อมแซมบํารุ งรักษารถโดยสารเป็ นงบดําเนินการขององค์การทีจะตังไว้ในแต่ละปี
. วัตถุประสงค์
1. เพื อจัดซื อรถโดยสารปรั บ อากาศใช้เชื อเพลิ งก๊ าซธรรมชาติ (NGV) พร้ อมซ่ อมแซมและ
บํารุ งรักษารถโดยสาร
2. เพือยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐานในการให้บริ การรวมทังความน่ าเชื อถื อได้ (Reliability)
ของบริ การรถโดยสารประจําทางสาธารณะ
. เพือลดค่าใช้จ่ายด้านเชือเพลิง

-20. เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และผูส้ ู งอายุ
. เพือตอบสนองนโยบายด้านการใช้พลังงานของรัฐในการใช้พลังงานทีประหยัดและเป็ นมิตร
กับสิ งแวดล้อม
เพือให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ดงั กล่าว องค์การจึงมีความจําเป็ นจะต้องจัดซื อรถโดยสารปรับอากาศ
ใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน
. คุณสมบัตแิ ละผลงานของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีคุณสมบัติและผลงาน ดังต่อไปนี
.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้อ งเป็ นผูม้ ี อ าชี พ และมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ในการขายและซ่ อมแซม
บํารุ งรักษารถโดยสารทีประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลทีจดทะเบียนจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรื อกลุ่ม
กิ จการร่ วมค้า (Joint Venture) ที จัดตังขึนตามกฎหมายไทย ทีร่ วมทุนระหว่างนิ ติบุคคลไทยด้วยกัน หรื อนิ ติ
บุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมเป็ นกิ จการร่ วมค้ามาพร้ อมกับเอกสาร
เสนอราคา ทังนี นิติบุคคลทุกรายจะต้องรับผิดร่ วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนี ร่ วม
หรื อกลุ่ มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ทีไม่ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ ที ร่ วม
ทุนระหว่างนิ ติบุคคลไทยด้วยกันหรื อนิ ติบุคคลไทยกับนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน
จะต้องกําหนดบริ ษทั หลัก (Lead Firm) ซึ งเป็ นนิ ติบุคคลไทยเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทาง
องค์การ โดยต้องแสดงหลักฐานการร่ วมค้าหรื อร่ วมทํางานมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา ทังนี นิ ติบุคคลทุก
รายจะต้อ งรั บ ผิ ด ร่ ว มกัน และแทนกัน ต่ อ องค์ ก ารอย่ า งลู ก หนี ร่ ว ม ทังนี ให้ เป็ นไปตามหนั ง สื อ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ที นร (กวพ) /ว
ลงวันที มีนาคม
นิติบุคคลทุกรายจะต้องลงนามในเอกสารเสนอราคา หรื ออาจมอบอํานาจให้นิติบุคคลใดลง
นามแทนได้ โดยให้แนบใบมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ครบถ้วนด้วย
. นิ ติ บ ุ ค คลแต่ล ะนิ ติ บุ ค คลซึ งประสงค์จ ะเสนอราคาที เข้า ร่ ว มในกลุ ่ ม กิ จ การร่ ว มค้า
(Joint Venture) หรื อกลุ่ ม นิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium) ไม่สามารถยืนเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง
หรื อร่ วมกับนิ ติบุคคลอืนหรื อกลุ่มกิจการร่ วมค้า หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางานอืนได้อีก และจะเปลี ยนแปลง
นิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่ วมค้าหรื อกลุ่มนิติบุคคลร่ วมทํางานในภายหลังไม่ได้
3. กรณี ทีเป็ นนิ ติบุคคล ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมี ทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไม่
น้อยกว่า 200 ล้านบาท หรื อกลุ่ มนิ ติบุ คคลร่ วมทํางาน (Consortium) ที ไม่ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุ คคลใหม่
บริ ษทั หลัก (Lead Firm) ต้องมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไม่นอ้ ยกว่า 200 ล้านบาท
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวีย นชื อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี ได้รับ ผลของการสั งให้นิ ติบุ ค คลหรื อบุ ค คลอื นเป็ นผูท้ ิ งงานตาม
ระเบียบของทางราชการหรื อของรัฐวิสาหกิจ

-213. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนและหรื อ
ต้องไม่ เป็ นผูม้ ี ผ ลประโยชน์ ร่วมกัน ระหว่า งผูเ้ สนอราคากับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื อด้วยวิธีก ารทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ หรื อไม่ เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิ เสธไม่ยอม
ขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิ และความคุม้ กันเช่นว่านัน
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานการจําหน่ายรถโดยสาร ให้กบั หน่วยงานราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรื อภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ
ผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคา ต้อ งมี ผ ลงานการให้ บ ริ ก ารซ่ อ มแซมบํา รุ ง รั ก ษาเครื องยนต์ ที
สามารถใช้งานกับก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อภาคเอกชนภายในประเทศ
ไทยหรื อต่างประเทศ
ในกรณี ทีเป็ นกลุ่มกิจการร่ วมค้า(Joint Venture) หรื อกลุ่มนิ ติบุคคลร่ วมทํางาน (Consortium)
ผลงานตามวรรคหนึ งและวรรคสองให้เป็ นไปตามหนังสื อสํานักนายกรัฐมนตรี ที นร (กวพ)
/ว
ลง
วันที มีนาคม
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
3.9 นิ ติ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลในกลุ่ ม กิ จการร่ วมค้า (Joint Venture) หรื อกลุ่ ม นิ ติบุ ค คลร่ วม
ทํา งาน (Consortium) ที ประสงค์จะเสนอราคาต้อ งไม่ ถู ก ศาลสั งพิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์เด็ ด ขาดหรื อ ไม่ เป็ นบุ ค คล
ล้มละลายหรื อไม่เป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
. นิ ติบุคคลที จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
. นิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ งได้ดาํ เนิ นการจัดซื อจัดจ้างด้วยระบบ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงท ะเบี ยน ใน ระบ บ อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลางทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
3.12 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูพ้ ร้อมทีจะเข้าร่ วมในข้อตกลงคุณธรรมตามมติ ครม. เมือ
วันที มกราคม
เรื อง การใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรมในการป้ องกันการทุจริ ต เป็ นโครงการนําร่ อง
. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็ นผูม้ ีรายชือเป็ นผูซ้ ื อเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครังนีจากองค์การ
. รู ปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ และเอกสารแนบ
ดังนี
.1 คุณลักษณะของรถโดยสารปรับอากาศใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) (เอกสารหมายเลข )

-22. เงือนไขการรับประกันการชํารุ ดบกพร่ องจากการใช้งานตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศ
ใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) (Warranty Period) (เอกสารหมายเลข )
. รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) (เอกสารหมายเลข )
. เงื อนไขการซ่ อมแซมและบํารุ งรั ก ษารถโดยสารปรั บ อากาศใช้เชื อเพลิ งก๊ าซธรรมชาติ
(NGV) (Maintenance) (เอกสารหมายเลข )
. การพิจารณาข้ อเสนอด้ านเทคนิค
การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย
5.1 คุณสมบัติและรายละเอียดด้านเทคนิคของรถโดยสารฯ ทังคันโดยละเอียดและชินส่ วนต่างๆ
เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องประเทศใดและรายละเอี ย ดของเครื องยนต์ เกี ย ร์ คัส ซี และรายงานการทดสอบตาม
ข้อ กําหนดของคณะกรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จยุ โรปแห่ ง สหประชาชาติ หรื อ ตามข้อ กําหนดของประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป หรื อตามข้อกําหนดของผูผ้ ลิต พร้อมชือและทีอยูข่ องหน่วยงานทีทําการทดสอบ
. รายละเอียดแผนการซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสารฯ ปี ที ถึงปี ที และรายละเอียด
ของการรับประกันการชํารุ ดบกพร่ องจากการใช้งานตามปกติของรถโดยสารฯ ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิ ตรถ
โดยสารฯ
5. รายชือพร้อมทีตังของศูนย์บริ การซ่อมบํารุ งภายในประเทศ โดยต้องแจ้ง
) สถานทีตังของศูนย์บริ การซ่อมบํารุ ง
2) โครงสร้างการบริ หาร
) ต้องจัดส่ งรายชือทีมงาน ประกอบด้วย
- ผูเ้ ชียวชาญการบริ หารจัดการ
- วิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื องกล (ระดับสามัญ)
- หัวหน้าช่าง
5.4 รายละเอี ย ดของศู น ย์อะไหล่ ข องเครื องยนต์ เกี ย ร์ คัส ซี ช่ วงล่ าง ระบบส่ งกําลัง และ
อุปกรณ์ ใช้เชือเพลิ งก๊าซธรรมชาติ (CNG) รายการเบอร์ อะไหล่ ภาพถ่าย ภาพเขียน สถานทีจัดเก็บอะไหล่
และมีหนังสื อรับรองการมีอะไหล่สาํ รองไม่นอ้ ยกว่า ปี นับแต่วนั ทีส่ งมอบรถโดยสารฯ คันสุ ดท้าย
5. รายละเอียดผลงานการจําหน่ ายรถโดยสารฯ ให้กบั หน่ วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อ
ภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรื อต่างประเทศ
5.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้อ งแจ้งว่า ใช้โรงงานใดประกอบรถโดยสาร หากเป็ นโรงงาน
ต่างประเทศต้องแนบสําเนาหนังสื อใบรับรองมาตรฐาน ISO
หนัง สื อใบรั บ รองมาตรฐาน ISO

หากเป็ นโรงงานในประเทศต้องแนบสําเนา

และสํ าเนาใบอนุ ญ าตของโรงงานจากกระทรวงอุ ตสาหกรรมเป็ น

เอกสารประกอบ พร้อมทังแจ้งแผนการประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และผลงานการประกอบรถโดยสาร
ของโรงงานทีใช้ในการประกอบรถโดยสารในครังนี โดยให้โรงงานผูป้ ระกอบรถโดยสารเป็ นผูร้ ับรองแผน
และผลงานดังกล่าว และมอบให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคานํามาใช้เป็ นเอกสารประกอบในการยืนเสนอราคา

-235.7 รายละเอียดผลงานการให้บริ การซ่ อมแซมบํารุ งรักษาเครื องยนต์ทีสามารถใช้งานกับก๊าซ
ธรรมชาติ (CNG) กับหน่วยงานราชการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรื อต่ างประเทศ
ทังนี องค์การสงวนสิ ท ธิ ทีจะพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที มี ขอ้ เสนอที เป็ น
ประโยชน์ต่อองค์การมากทีสุ ด
6. ระยะเวลาการส่ งมอบรถโดยสาร
ผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องส่ งมอบรถโดยสารปรับอากาศ จํานวน
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

คัน ภายในระยะเวลา

. การทดสอบรถโดยสารตัวอย่ าง
ผูช้ นะการประกวดราคาต้องส่ งมอบรถโดยสารฯ ตัวอย่างในแต่ละรุ่ นการผลิต (LOT) ให้องค์การ
เพื อนําไปทดสอบการขับ ขี และใช้งาน เป็ นระยะเวลา วันต่อเนื องกัน ก่ อนส่ งมอบจริ ง โดยรถโดยสารฯ
ตัวอย่างจะต้องเป็ นแบบและรุ่ นเดี ย วกันกับ รถโดยสารฯ ที จะส่ งมอบ รวมถึ งอุ ป กรณ์ เพิ มเติ ม ตามเอกสาร
ประกวดราคาฯ และมีรายละเอียดการทดสอบตามเอกสารหมายเลข
. การตรวจรับ
รถโดยสารฯ ที จะส่ งมอบต้องมี คุณลักษณะถู ก ต้องตามเงื อนไขในประกาศประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี และต้องเป็ นแบบและรุ่ นเดียวกันกับรถโดยสารฯ ทีผ่านการทดสอบตามข้อ ผ่าน
การตรวจสภาพการชําระภาษีและดําเนิ นการด้านทะเบียนจากกรมการขนส่ งทางบกเรี ยบร้อยแล้ว โดยผูช้ นะ
การประกวดราคาเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดําเนินการทังสิ น ซึ งจะต้องส่ งมอบภายในระยะเวลา วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา ทังนี การตรวจรับจะเริ มนับตังแต่วนั ทีองค์การได้รับมอบรถทีจดทะเบียนและชําระ
ภาษีเรี ยบร้อยแล้ว
. วงเงินในการจัดหา วงเงินโครงการจํานวน , , ,

. บาท

. การจ่ ายเงิน
องค์ การจะจ่ ายเงินให้ แก่ ผ้ ูชนะการประกวดราคา ดังนี
( ) การจ่ ายเงินค่ ารถโดยสารฯ
เมือได้รับเงินกูม้ าแล้ว องค์การจะจ่ายเงิ นค่ารถโดยสารฯ ให้แก่ผชู ้ นะการประกวด
ราคา เมือองค์การได้รับมอบรถโดยสารฯ ตามจํานวนคันทีส่ งมอบ โดยองค์การจะจ่ายเงินดังกล่าว ภายใน 30
วัน นับแต่วนั ทีคณะกรรมการตรวจรับรถโดยสารเรี ยบร้อยแล้ว

-24( ) การจ่ ายเงินค่ าจ้ างซ่ อมรถโดยสารฯ
องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้างบํารุ งรักษารถโดยสารฯ ปี ที ถึงปี ที อัตราเฉลียไม่เกิน ........
บาท/คัน/วัน และค่าจ้างซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสารฯ ปี ที ถึ งปี ที อัตราเฉลี ยไม่เกิน .......... บาท/คัน/
วัน ให้แก่ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที ชนะการประกวดราคาเป็ นรายเดื อน เมื อคณะกรรมการได้ตรวจสอบและ
ตรวจการจ้างเรี ยบร้อยแล้ว โดยให้ยืนใบแจ้งหนี ภายในวันที ของเดือนถัดไป และองค์การจะจ่ายเงินตามรอบ
บัญชีขององค์การ ภายใน วันนับแต่วนั ทีองค์การได้รับใบแจ้งหนี
. ผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบี ย บของทางราชการที
เกียวข้องโดยเคร่ งครัด
12.

ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ที
นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภัทร

โทรศัพท์ - -

ต่อ

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อมีความเห็นเกียวกับโครงการดังกล่าว โปรดให้ความเห็น
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อ ทาง e-mail : somsakna@bmta.co.th. มายังองค์การโดยเปิ ดเผยตัว
(ลงชือ)

ยุกต์ จารุ ภูมิ ประธานกรรมการ
(นายยุกต์ จารุ ภูมิ)
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เอกสารหมายเลข
คุณลักษณะของรถโดยสารปรับอากาศใช้ เชื อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ (NGV)

องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ มี ค วามประสงค์จะซื อรถโดยสารปรั บ อากาศใช้เชื อเพลิ งก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสาร จํานวน คัน โดยเป็ นรถนําเข้าสําเร็ จรู ปทังคัน
จากต่างประเทศ หรื อรถทีประกอบในประเทศไทย อุปกรณ์และชินส่ วนทีใช้ประกอบรถเป็ นไปตามมาตรฐาน
ของผูผ้ ลิตและกรมการขนส่ งทางบกให้ความเห็นชอบ ดังนี
1. คุณลักษณะทัวไป
. เป็ นรถโดยสารปรับอากาศชันเดียว ไม่มีบนั ได (No Step Bus) ขนาด เพลา ล้อ (ยาง
เส้น) ขนาด เมตร (ความยาวของรถจากกันชนหน้าถึ งกันชนท้ายไม่นอ้ ยกว่า 11.50 เมตรและไม่เกิน 12.00
เมตร) ขับ เคลื อนด้วยเครื องยนต์ที ใช้ก๊าซธรรมชาติ อดั เป็ นเชื อเพลิ ง มี กาํ ลังเครื องยนต์ไม่น้อยกว่า 174kW
สามารถรับนําหนักบรรทุกรวม (GVW) ไม่นอ้ ยกว่า 16,000 กิโลกรัมและจะต้องติดตังอุปกรณ์ประจํารถ ดังนี
) ค้อนทุบกระจกจํานวนไม่ตากว่
ํ า 6 อัน
) เครื องดับเพลิง ขนาด 5 ปอนด์ ไม่น้อยกว่า 2 ถัง และขนาด 10 ปอนด์ ไม่น้อยกว่า 2
ถัง ได้มาตรฐาน มอก.และให้มีขนาดทีกรมการขนส่ งทางบกประกาศกําหนด
) ประตู ฉุ กเฉิ น ต้องมี คุ ณสมบัติ และขนาดสั ดส่ วนเป็ นไปตามกรมการขนส่ งทางบก
กําหนด
) ประตูขึน-ลงสําหรับพนักงานขับรถ
) เข็มขัดนิรภัยสําหรับพนักงานขับรถจํานวน 1 เส้น
. ลักษณะของตัวรถและโครงสร้ างรถโดยสารฯ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของกรมการ
ขนส่ งทางบกโดยภายในรถโดยสารมีทีนังไม่นอ้ ยกว่า 35 ทีนัง (รวมทีนังสํา หรับ คนพิก ารชนิ ดพับ เก็บ ได้
ที นัง) และราวจับสําหรับผูโ้ ดยสารยืนสามารถรับผูโ้ ดยสารรวมทังหมดไม่นอ้ ยกว่า 60 คน รู ปแบบการจัดวาง
ที นังผูโ้ ดยสารระยะห่ างระหว่างที นังและจํานวนผูโ้ ดยสารโดยรวมให้เป็ นไปตามที กรมการขนส่ งทางบก
ประกาศกําหนดหรื อให้ความเห็นชอบ
. ภายในห้องโดยสาร ต้องมีความสู งภายในตามทีกรมการขนส่ งทางบกประกาศกําหนด
หรื อให้ความเห็ นชอบ โดยมี การบุ ผนังตกแต่งภายในตามมาตรฐานของผูผ้ ลิ ต มี ฉนวนที ไม่ลามไฟและไม่
ก่อให้เกิดควันพิษเมือได้รับความร้อน กันเสี ยงรบกวนและความร้อนจากพืนผนังและเพดานหลังคารถ (Noise
and Heat Insulation on Floor Wall and Ceiling)

-261.4 รถโดยสารฯ จะต้องออกแบบให้สามารถวิงบริ การประชาชนในพืนทีกรุ งเทพมหานคร
และปริ ม ณฑลตามสภาพของถนนและสะพานในเส้ น ทางเดิ น รถถนนสายหลัก ในปั จจุ บ นั ประกอบด้วย
พหลโยธิ น สุ ขมุ วิท ลาดพร้าว เพชรบุรี พัฒนาการ พระราม พระราม และเพลินจิต สามเสน พระราม
ราชดํา เนิ น เจริ ญ กรุ ง วงแหวนตะวัน ออก วงแหวนตะวัน ตก เพชรเกษม อิ น ทรพิ ท ัก ษ์ บางนาตราด
รามอินทรา ตากสิ น ประชาธิ ปก ติวานนท์ พระราม เอกชัย-จอมทอง แจ้งวัฒนะ รัตนาธิ เบศร์ งามวงศ์
วาน บรมราชชนนี รัชดาภิเษก และอโศกมนตรี รามคําแหง สุ ขสวัสดิ วิภาวดีรังสิ ต ประดิษฐ์มนูธรรม และ
ราชพฤกษ์ ได้ โดยเมือมีการบรรทุ กเต็มอัตราบรรทุกต้องไม่มีส่วนหนึ งส่ วนใดของตัวรถเว้นแต่ยางของรถ
สัมผัสหรื อกระแทกกับพืนถนนหรื อสะพานในขณะวิงใช้งาน ต้องมีพืนทีสําหรับผูโ้ ดยสารยืนไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 35 ของพืนทีห้องโดยสารขณะวิงใช้งานปกติสูงจากพืนถนนไม่เกิน 45 เซ็นติเมตร กรณี พืนทีห้องโดยสาร
ขณะวิงใช้งานปกติสูงจากพืนถนนเกินกว่า 40 เซ็นติเมตร ต้องมีระบบปรับลดระดับความสู งของรถ (Kneeling
system) ขณะจอดรับ-ส่ งผูโ้ ดยสารให้มีระดับพืนรถเมือวัดจากขอบประตูทางขึน-ลงของผูโ้ ดยสารสู งจากพืน
ถนนไม่เกิน 40 เซ็นติเมตร
. คุณลักษณะเฉพาะของโครงสร้ างรถโดยสาร
. ตัวถังรถโดยสารฯ จะต้องใช้วสั ดุ ทีมี มาตรฐาน เมือประกอบเป็ นตัวถังรถโดยสารแล้ว
จะต้องมีความมันคง แข็งแรง ทนทานต่อการผุกร่ อน และปลอดภัยในการใช้งาน และผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอ
รายละเอียดแบบของตัวถังรถโดยสารฯ และวัสดุทีใช้ประกอบตัวถังรถโดยสารว่าเป็ นวัสดุชนิดใดบ้างมีขนาด
ความหนาเท่าใดและมีการออกแบบตัวถังรถโดยสารว่ามีความกว้าง ความยาว ความสู งเท่าใด
. เป็ นรถโดยสารฯ ที มี รูป ลัก ษณ์ ที สะท้อนถึ ง เทคโนโลยี การออกแบบตัวรถและการ
ออกแบบด้านความปลอดภัยทีทันสมัยมีเอกลักษณ์และเป็ นลักษณะรถโดยสารตอนเดียว
. โครงคัสซี ตอ้ งเป็ นโครงคัสซี ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนทําด้วยโลหะแข็งแรง โดยเป็ นคัส
ซี ทีได้รับการออกแบบจากผูผ้ ลิตให้เป็ นคัสซี รถโดยสาร และมีมาตรฐานตามทีกรมการขนส่ งทางบกกําหนด
และจะต้องได้รับอนุ ญาตหรื อความเห็ นชอบให้เป็ นคัสซี รถโดยสารจากกรมการขนส่ ง ทางบกก่อนการส่ ง
มอบรถโดยสารฯ
. คัสซี มีระบบรองรับนําหนักแบบ Air Suspension
2.5 มี ประตูท างเข้า-ออกทางด้านซ้ายสําหรับ ผูโ้ ดยสาร 2 ประตู บริ เวณด้านหน้าและตรง
กลางรถโดยต้องไม่กีดขวางการจัดวางทีนังและการขึน-ลงของผูโ้ ดยสาร พร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
ตามทีกรมการขนส่ งทางบกประกาศกําหนด
. ภายในห้องโดยสารมีทีนังสําหรับผูโ้ ดยสารออกแบบให้โค้งเว้ารับกับสรี ระของท่านังมี
ความสวยงาม แข็งแรง และนุ่ มสบาย โดยในส่ วนของเบาะที นังและพนักพิง บุ ด้วยฟองนําหนาและหุ ้มด้วยหนัง
เทียม ความหนาของเบาะทีนังและพนักพิงในตําแหน่งบางสุ ด ไม่นอ้ ยกว่า เซนติเมตร บุดว้ ยฟองนําหรื อโฟม
ชนิ ดหนา มีความหนาแน่นไม่นอ้ ยกว่า บวกลบ กิโลกรัมต่อ ลบ.เมตร และต้องเป็ นวัสดุทีไม่ลามไฟและ
ไม่ก่อให้เกิดควันพิษเมือได้รับความร้อน โดยมีแบบและการจัดวางทีนังผูโ้ ดยสาร ตามทีกรมการขนส่ งทางบก
ประกาศกําหนดหรื อให้ความเห็นชอบ

-27. พืนรถภายในห้องโดยสารเรี ยบ มีความลาดเอียงบางพืนที กรณี ทีต้องเป็ นทางลาดหรื อ
เปลียนระดับจะต้องออกแบบให้มีความปลอดภัยในการเดินของผูโ้ ดยสารทัวไป โดยให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
ของกรมการขนส่ งทางบก
. มีเครื องอุ ปกรณ์ และส่ วนควบอืนๆ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
หรื อเป็ นไปตามที กรมการขนส่ งทางบกให้ค วามเห็ นชอบ เพื อให้ส ามารถจดทะเบี ยนเป็ นรถโดยสารตาม
มาตรฐานของกรมการขนส่ งทางบกได้
. สี ของรถโดยสารฯ เป็ นสี ฟ้า ตามประกาศองค์การเรื อง แบบสี ตวั ถังรถ และกําหนดจุด
พื นที แบบตราสั ญ ลัก ษณ์ (Logo) สํ าหรั บ รถโดยสารใหม่ ใช้เชื อเพลิ งธรรมชาติ NGV ประกาศ ณ วัน ที
ตุลาคม
3. คุณลักษณะเฉพาะของเครืองยนต์ รถโดยสารฯ
. เครื องยนต์ทีใช้ก๊าซธรรมชาติอดั เป็ นเชื อเพลิง ระบายความร้อนด้วยนํามีมาตรฐานไอเสี ย
ตามทีกรมการขนส่ งทางบกกําหนดหรื อให้ความเห็นชอบกําลังเครื องยนต์ไม่นอ้ ยกว่า kW ตามข้อกําหนด
ของกรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จยุโรปแห่ ง สหประชาชาติ (UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSTION
FOR EUROPE ; UNECE) ข้อที ว่าด้วยเรื องกําลังม้าสุ ท ธิ (NET POWER) ของเครื องกําเนิ ดที ใช้ในการ
ขับเคลือน หรื อตามข้อกําหนดประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EUROPEAN ECONOMICS COMMISSION; EEC)
(EUROPEAN ECONOMICS COMMISSION /
/ECE;ENGINE POWER OF MOTOR VEHICLE)
โดยจะต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี
- ความจุของ กระบอกสู บ (CC.)
- เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสู บ x ระยะชัก (Bore x Stroke)
- กําลังเครื องยนต์สูงสุ ด (Maximum Engine Power)
- แรงบิดสู งสุ ดของเครื องยนต์(Maximum Engine Torque)
- อัตราส่ วนการอัด (Compression Ratio)
. ถังก๊าซ เครื องอุ ปกรณ์ และส่ วนควบสําหรับก๊าซธรรมชาติ อดั และการติ ดตังให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานทีกรมการขนส่ งทางบกประกาศกําหนด
. . ถังก๊าซหรื อภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติ อดั ต้องเป็ นไปตามาตรฐาน มอก.
หรื อ ISO 11439 หรื อ ECE R 110 หรื อ ANSI/CSA NGV 2 และต้องยึดให้แน่ นกับ ตัวรถในบริ เวณที มี ความ
แข็งแรง โดยมีขนาดหรื อจํานวนถังก๊าซทีติดอยูท่ ีรถโดยสารตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต ปริ มาตรรวมไม่นอ้ ยกว่า
ลิตรนํา
. . การติดตังเครื องอุปกรณ์ และส่ วนควบของระบบก๊าซธรรมชาติอดั เป็ นเชือเพลิ ง
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึง ดังนี
( ) ข้อกําหนดของคณะกรรมาธิ การเศรษฐกิ จของยุโรปแห่ งสหประชาชาติ
เลขที ECE R 110

-28( ) มาตรฐานความปลอดภัยทีกําหนดไว้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอดั เป็ นเชือเพลิงในยานยนต์ มาตรฐานเลขที มอก.
ดังนี
(ก) เล่ม ข้อกําหนดด้านความปลอดภัย
(ข) เล่ม วิธีทดสอบ
( ) มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เลขที ISO 15501
. เครื องยนต์ที นํามาใช้ป ระกอบเป็ นรถโดยสารฯ จะต้องสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติ อดั
(CNG) ทีมีจาํ หน่ายภายในประเทศไทย
3. มาตรฐานไอเสี ยเป็ นไปตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ ทีใช้
เครื องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟทีใช้ก๊าซธรรมชาติหรื อก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือเพลิง เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื องยนต์ ระดับที (มอก. - ) (ยูโร ) หรื อสู งกว่า (ยูโร , ยูโร )
4. คุณลักษณะเฉพาะของระบบส่ งกําลังรถโดยสารฯ
. เป็ นระบบเกียร์ อตั โนมัติ (Automatic Transmission)
. คุณลักษณะเฉพาะของระบบห้ ามล้ อรถโดยสารฯ
. ระบบห้ามล้อเท้า เป็ นแบบใช้ลมอัดหรื อลมดันนํามัน และมีเครื องวัดความดันลมหรื อ
สัญญาณเตือนติดตังไว้ในทีซึ งผูข้ บั ขีสามารถมองเห็นได้ง่าย
. มีระบบเบรกแบบ Antilock Brake System (ABS) ทังล้อหน้าและล้อหลัง
. มีหา้ มล้อมือตามแบบมาตรฐานของผูผ้ ลิต
. ระบบเบรกทังหมดจะต้องมีประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตซึ งไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์ที
กรมการขนส่ งทางบกประกาศกําหนด
. คุณลักษณะเฉพาะของระบบบังคับเลียวรถโดยสารฯ
. พวงมาลัยอยูด่ า้ นขวาสามารถปรับระดับสู งตําและมุมเอียงได้
. มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
. คุณลักษณะเฉพาะของระบบกงล้ อและยางรถโดยสารฯ
. กงล้อและยางต้องใช้ขนาดเดียวกันทุกล้อ และเป็ นไปตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
. จัดให้มีกงล้อพร้อมยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน1 ชุดต่อคัน ณ อู่จอดรถตามทีองค์การกําหนด
7.3 ยางเป็ นยางชนิดเรเดียล (Radial)
. คุณลักษณะเฉพาะของระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และระบายอากาศรถโดยสารฯ
. ระบบไฟฟ้ า โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี ไม่นอ้ ยกว่า Ah จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ลูก
. ตัวกําเนิดไฟฟ้ า (Alternator) สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าเพียงพอต่อการใช้งาน
. สายไฟฟ้ าต้องเป็ นชนิ ดทีมีฉนวนหุ ้มสาย และมีขนาดเหมาะสมกับปริ มาณกระแสทีใช้
งานโดยมีความปลอดภัยในการป้ องกันเพลิงไหม้ ทังนี ให้เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด
. มี โคมไฟแสงสว่างและโคมไฟสั ญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที กรมการขนส่ งทางบก
ประกาศกําหนด
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. มีมาตรวัดความเร็ ว ระยะทาง เชือเพลิง ความร้อนและสัญญาณเตือนอืน ๆ ตามมาตรฐาน
ของผูผ้ ลิตและตามกฎหมายกําหนด
. ระบบปรั บ อากาศจะต้อ งสามารถทํา ความเย็น ในห้อ งโดยสารได้ส มําเสมอที
- องศาเซลเซี ยส (วัดในเวลากลางวัน) แม้ในขณะมีผโู ้ ดยสารเต็มความจุของตัวรถ หรื อในขณะทีรถจอด
อยูก่ บั ทีหรื อเคลือนตัวโดยใช้เทอร์ โมสตัท (Thermostat) ทีมีความแม่นยํา ใช้นายาชนิ
ํ
ดทีไม่ทาํ ลายมลภาวะต่อ
สิ งแวดล้อม มี ช่องระบายอากาศบนหลังคาไม่น้อยกว่า ช่ อง ควบคุ มโดยคนขับด้วยระบบไฟฟ้ า พร้ อมทัง
ติดตังเครื องปรับอากาศบนหลังคา และเมือรวมความสู งกับตัวรถต้องมีความสู งไม่เกินกว่าทีกรมการขนส่ งทาง
บกประกาศกําหนด
. คุณลักษณะเฉพาะของเครืองมืออุปกรณ์ ประกอบการทํางานรถโดยสารฯ
. เครื องขยายเสี ยงขนาด วัตต์ พร้อมไมโครโฟนต้องถูกออกแบบให้สะดวกต่อการใช้
งานเพือใช้ประกาศเสี ยงบนรถโดยสารพร้อมลําโพงขนาด นิ ว โอมห์ จํานวน 8 ตัว ในตําแหน่งทีเหมาะสม
ทีผูโ้ ดยสารภายในรถสามารถได้ยนิ อย่างชัดเจน
. กระจกมองข้าง บาน ซ้าย-ขวา ปรับมุมได้ดว้ ยระบบไฟฟ้ า และกระจกมองหลังภายใน
บาน ขนาดใหญ่เหมาะสมกับการใช้งานได้ดีโดยให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกรมการขนส่ งทางบก
. ป้ายสั ญญาณ (Signage) มีรายละเอียดดังนี
9.3.1 ป้ ายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ บอกหมายเลขเส้ น ทางและชื อต้น ทาง-ปลายทาง ติ ด ตัง
ด้านหน้ารถและด้านหลังรถ ขนาดกรอบไม่น้อยกว่า x120 เซนติเมตร แสดงตัวอักษรวิง ขนาดความสู ง
เซนติ เมตร และบริ เวณด้านข้างซ้าย, ด้านบนของประตูทางขึน-ลง ขนาดไม่น้อยกว่า x75 เซนติ เมตร ให้
เป็ นไปตามข้อกําหนดของกรมการขนส่ งทางบก
9.3.2 ป้ ายอิเล็กทรอนิ กส์ บอกหมายเลขเส้ นทาง และแสดงรายละเอียดเส้นทาง ติดตัง
ด้านข้าง ระหว่างประตูทางขึนและทางลง ขนาดไม่นอ้ ยกว่า x75 เซนติเมตร ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
กรมการขนส่ งทางบก
9.3.3 จัด เตรี ย มพื นที สํ าหรั บ ติ ด ตัง ระบบสายไฟ สายสั ญ ญาณ และช่ อ งต่ อสายไฟ
สัญญาณเพือรองรับการต่อเชื อมสําหรับจอแสดงภาพแบบแอลซี ดี (Liquid Crystal Display) ทีจะติดตังบริ เวณ
ด้านหน้าและตรงกลางของรถโดยสาร
9.3.4 เตรี ยมพืนทีสําหรับติดตังอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ า สายสัญญาณและอืนๆ ทีเกียวข้อง
เพือสามารถรองรับสื อสารข้อมูลภายในตัวรถ (Vehicle Communications System)
9.3.5 จัดเตรี ยมพืนทีระบบสายไฟ สายสัญญาณและช่องต่อสายไฟสัญญาณเพือรองรับ
การต่อเชือมสําหรับติดตัง ระบบ e-Ticket บริ เวณทางขึนด้านหน้าและตรงกลางของรถโดยสาร
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รถโดยสารฯ
10.1 ติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (Close Circuit Television: CCTV) รวม 5 จุด ดังนี ภายใน
รถโดยสารฯให้สามารถมองเห็นสภาพถนนด้านหน้า 1 จุด สามารถมองเห็นภายในรถจากทางด้านหน้า 1 จุด และ
การขึน-ลงของผูโ้ ดยสารทังทางขึนและทางลงรวม 2 จุด รวมถึ งติดตังภายนอกรถโดยสารฯ ด้านหลัง เพือช่วย
ในการถอยรถสําหรับพนักงานขับรถ 1 จุด และมีจอแสดงภาพสี แบบ LCD ขนาดไม่ตากว่
ํ า นิ ว แสดงภาพของ
กล้องวงจรปิ ด ได้ทงกลางวั
ั
นและกลางคืน (Day/Night Camera)และสามารถปรับภาพอัตโนมัติ โดยมีความ
ละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า , Pixels ความคมชัดของกล้องไม่น้อยกว่า TVL มีขนาดความกว้าง
เลนส์ (Board-Lens) ไม่นอ้ ยกว่า . ม.ม. เพือให้ภาพมีความชัดลึ ก (Depth of field) สามารถบันทึกภาพได้ไม่
น้อยกว่า วัน และกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดทุกจุดสามารถเชือมต่อระบบภาพและเสี ยงออนไลน์ได้ดว้ ย
10.2 การจัดอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกให้กบั คนพิการบนรถโดยสารฯ
. . มีประตูทางเข้า-ออกทางด้านซ้ายสําหรับผูโ้ ดยสาร ประตู บริ เวณด้านหน้า
และตรงกลางรถ โดยประตูรถบริ เวณตรงกลางรถให้มีความกว้างสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า เซนติเมตร ไม่มีเสาหรื อ
สิ งกีดขวางการขึน-ลงของผูโ้ ดยสารพิการ และต้องมีแสงส่ องสว่างเพียงพอสําหรับการใช้งานในเวลากลางคืน
10.2. ติ ด ตังทางลาดที มี ล ัก ษณะ ขนาด และคุ ณ สมบัติ ตามที กํา หนดไว้ต าม
ประกาศกรมการขนส่ งทางบก เรื อง กําหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื องอุปกรณ์สําหรับรถทีจะมี
ไว้ใช้อาํ นวยความสะดวกแก่คนพิการ พ.ศ. ข้อ ดังนี
ข้อ ทางลาดต้องมีลกั ษณะ ขนาด และคุณสมบัติดงั นี
( ) มีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า เซนติเมตร โดยเมือวางเทียบกับทางเท้าต้อง
มีความลาดชันไม่เกินกว่า ต่อ ในแนวตังต่อแนวราบ และกรณี ทีวางเทียบกับระดับพืนดินต้องมีความลาด
ชันไม่เกิ นกว่า ต่อ ในแนวตังต่อแนวราบ โดยต้องรับนําหนักคนพิการและรถคนพิการได้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัยเมือใช้งาน กรณี ทีมีความยาวมากกว่า . เมตร ต้องมีอุปกรณ์ ป้องกันมิให้รถคนพิการตกจาก
ทางลาดด้วย
( ) ระบบจะทํางานต่อเมือรถจอดหยุดนิง
( ) มีอุปกรณ์ป้องกันมิให้รถคนพิการตกจากทางลาด โดยขอบมุมของทาง
ลาดต้องไม่มีส่วนแหลมคม
( ) ในกรณี ที เป็ นแบบถอดได้ ต้อ งติ ด ตังอย่ า งมันคงแข็ ง แรง มี ค วาม
ปลอดภัยในการใช้งานและต้องจัดเก็บในทีทีเหมาะสม”
10.2. จัดให้มีพืนที จอดเก้าอีเข็นคนพิการอย่างน้อย ที อยู่ใกล้บริ เวณประตูตรง
กลางรถ โดยมีความกว้างxยาวไม่นอ้ ยกว่า เซนติเมตร x 1.30 เมตร ต่อ 1 ที มีพืนผิวแบบกันการลืนไถลและ
ให้ติดตังอุปกรณ์สําหรับยึดตรึ งเก้าอีเข็นคนพิการเพือป้ องกันการลืนไถลของเก้าอีเข็น (ทีสามารถปลดออกได้
ง่าย) พร้อมติดภาพสัญลักษณ์คนพิการบริ เวณเหนือพืนทีจอดเก้าอีเข็นคนพิการ

-3110.2. จัด ให้มี ที นังสํา หรั บ คนพิก ารชนิ ด พับ เก็บ ได้ จํา นวนไม่น ้อ ยกว่า ที นัง
และไม่เกิ น ทีนัง ภายในบริ เวณพืนทีจอดเก้าอีเข็นคนพิการ โดยเมือพับเก็บแล้วต้องไม่กีดขวางหรื อยืนลํา
เข้าไปในพืนที จอดเก้าอีเข็นคนพิการ และให้ติดภาพสัญลักษณ์ คนพิการบริ เวณเหนื อที นังพับเก็บได้พร้ อม
ข้อความทีแสดงให้ผโู ้ ดยสารทัวไปทราบว่าเมือมีผูโ้ ดยสารที ใช้เก้าอีเข็นคนพิการขึ นมาบนรถโดยสาร ควร
สละทีนังและพับทีนังเก็บ เพือให้เป็ นพืนทีจอดเก้าอีเข็นคนพิการ
10.2. ให้ติดตังกริ งสัญญาณหยุดรถ ภายในบริ เวณทีนังสําหรับคนพิการ โดยอยูส่ ู ง
จากพืนทีไม่นอ้ ยกว่า เซนติเมตร แต่ไม่เกินกว่า . เมตร และเมือกดกริ งสัญญาณแล้ว ให้มีสัญญาณเสี ยง
ทีต่างจากสัญญาณเสี ยงกดกริ งให้รถจอดของคนทัวไป พร้ อมกับมี สัญญาณไฟกระพริ บแสดงบริ เวณใกล้ๆ
กริ งสั ญ ญาณเพื อให้ค นพิ ก ารหู ห นวกรั บ ทราบว่ากริ งสั ญ ญาณทํางานและพนัก งานขับ รถได้ยิน เสี ย งกริ ง
สัญญาณแล้ว
.2. ติดภาพสัญลักษณ์ คนพิการตามทีกฎหมายกําหนด โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า
x 25 เซนติเมตร ทังที ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังตัวรถ เพือแสดงว่ารถโดยสารคันนี คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
11. ชิ นส่ วนทีใช้ ในการประกอบรถโดยสารฯ
11.1 โลหะและวัส ดุ เก้าอีและยางที นํามาใช้ประกอบเป็ นโครงสร้ างตัวถังรถโดยสารฯ
ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากโรงงานทีได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001
. กระจกรถโดยสารฯ ต้องเป็ นไปตามทีกรมการขนส่ งทางบกประกาศกําหนดหรื อให้
ความเห็นชอบ
11.3 แบตเตอรี ต้องรับประกันอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า เดือน
12. รายละเอียดของรถโดยสารฯ พร้อมแคตตาล็อกเป็ นไปตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตรถโดยสารฯ
แต่ละยีห้อ โดยผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดของรถโดยสารฯ โดยละเอียดพร้อมแคตตาล็
อกมาเพือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
. กระบวนการผลิตเครื องยนต์ เกียร์ และคัสซี จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี
. Quality Management System (TQM)
. มี PDCA เก็บข้อมูล วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุ ง ประเมิน
. ทํา TA (Type Approval)
. ทํา COP (Conformity of Production)
. รถโดยสารปรั บ อากาศที เสนอราคาต้อ งมี รายละเอี ย ด คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะ ตามประกาศ
กรมการขนส่ งทางบก และกระทรวงอุตสาหกรรม ทีประกาศและบังคับใช้ในปั จจุบนั ประกอบด้วย
. มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ ทีใช้เครื องยนต์แบบจุ ดระเบิ ด
ด้วยประกายไฟที ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรื อก๊าซปิ โตรเลี ยมเหลวเป็ นเชื อเพลิ ง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สาร
มลพิษจากเครื องยนต์ ระดับที (มอก. - )

-32. กฎกระทรวง กํา หนดเครื องอุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นควบของรถที ใช้ใ นการขนส่ ง ที ใช้
ธรรมชาติอดั เป็ นเชือเพลิง พ.ศ.
. กฎกระทรวง ฉบับที (พ.ศ. ) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.
. ประกาศกรมการขนส่ งทางบก เรื อง เกณฑ์ ข องระดับ เสี ยงที เกิ ดจากเครื องกําเนิ ด
พลังงานของรถ พ.ศ.
. ประกาศกรมการขนส่ งทางบก เรื อง ชนิ ด ประเภท และขนาดของเครื องดับเพลิ งที
ต้องมีไว้ประจํารถทีใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร พ.ศ.
. ประกาศกรมการขนส่ งทางบก เรื อง แบบและการจัดวางที นังผูโ้ ดยสารของรถทีใช้
ในการขนส่ งผูโ้ ดยสารและรถขนาดเล็ก พ.ศ.
. ประกาศกรมการขนส่ งทางบก เรื อง กําหนดมาตรฐานเครื องอุปกรณ์ และส่ วนควบ
ของรถทีใช้ก๊าซธรรมชาติอดั เป็ นเชือเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก พ.ศ.
. ประกาศกรมการขนส่ งทางบก เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตัง และการออก
หนังสื อรับรองการติดตังเครื องอุปกรณ์และส่ วนควบของรถทีใช้ก๊าซธรรมชาติอดั เป็ นเชือเพลิงตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2550
. ประกาศกรมการขนส่ งทางบก เรื อง กําหนดส่ วนประกอบของตัวถังที เป็ นกระจก
ของรถทีใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสารทีมีเครื องปรับอากาศ พ.ศ.
. ประกาศกรมการขนส่ ง ทางบก เรื อง กํา หนดคุ ณ ลัก ษณะ ระบบการทํา งานและ
ประสิ ทธิ ภาพห้ามล้อ และการให้ความเห็ นชอบแบบคัสซี สําหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก พ.ศ.
. ประกาศกรมการขนส่ งทางบก เรื อง การให้ความเห็ นชอบแบบคัสซี และจดทะเบียน
รถยนต์ขนาดใหญ่ทีใช้เครื องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟทีใช้ก๊าซธรรมชาติหรื อก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
เป็ นเชือเพลิง ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที สิ งหาคม )
. ประกาศกรมการขนส่ งทางบก เรื อง กําหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื อง
อุปกรณ์ สําหรับรถทีจะมีไว้ใช้อาํ นวยความสะดวกแก่คนพิการ พ.ศ.
. ผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบี ยบของ
ทางราชการอืนๆ ทีเกียวข้องโดยเคร่ งครัด
………………………………..
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เอกสารหมายเลข 2
เงือนไขการรับประกันการชํ ารุ ดบกพร่ องจากการใช้ งานตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศ
ใช้ เชื อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ (NGV)(Warranty Period)
1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีชนะการประกวดราคา ต้องรับประกันการชํารุ ดบกพร่ องจากการ
ใช้งานตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV ทังคัน (โดยไม่จาํ กัดระยะทางการ
ใช้งาน) ทังนี เพือความชัดเจนผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาไม่ตอ้ งรั บผิดชอบในค่าใช้จ่ายในวัสดุ สินเปลื อง เช่ น
นํามัน เครื อง นํามัน เบรก ยาง วัส ดุ สิ นเปลื อ งอื นๆ ค่ า ทํา ความสะอาดรถ ค่ าแรง ซึ งไม่ รวมอยู่ในการ
รับประกันชํารุ ดบกพร่ องจากการใช้งานตามปกติ เป็ นระยะเวลา ปี
2. กรณี รถโดยสารฯ เกิ ดความชํารุ ดบกพร่ องจากการใช้งานตามปกติตามข้อ ผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาที ชนะการประกวดราคาต้องดําเนิ น การซ่ อ มแซมแก้ไ ขในทัน ที ที ได้รับ แจ้ง จากองค์ก าร ด้ว ย
ค่าใช้จ่ายของผูช้ นะการประกวดราคา
. กรณี ตรวจพบรถชํารุ ดบกพร่ องหรื อเสี ยก่อนนํารถออกวิงให้บริ การในแต่ละวัน ระยะเวลา
ในการดําเนิ นการซ่อมแซมแก้ไขตามข้อ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีชนะการประกวดราคา ต้องเริ มดําเนินการ
ซ่อมภายใน 15 นาที นับแต่เวลาทีรับแจ้งเป็ นหนังสื อ โดยต้องซ่ อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็ จและให้รถโดยสารฯ
สามารถวิงใช้งานได้ตามปกติภายใน 2 ชัวโมง นับแต่เวลาทีได้รับแจ้ง เว้นแต่กรณี มีเหตุจาํ เป็ น องค์การอาจใช้
ดุลพินิจขยายเวลาให้ได้ หากไม่สามารถดําเนิ นการซ่ อมแซมแก้ไขได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด องค์การจะคิด
ค่าปรับเป็ นรายชัวโมง ในอัตราชัวโมงละ .-บาทต่อคัน ตังแต่เวลาทีได้รับแจ้งจนกว่าจะดําเนิ นการแล้ว
เสร็ จ และหากดําเนิ นการซ่ อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็ จเกินกว่า ชัวโมงนับแต่เวลาที รับแจ้ง องค์การจะคิ ด
ค่าปรับเป็ นการเหมาจ่ายในอัตราวันละ , บาทต่อคัน ทังนี เศษของชัวโมงคิดเป็ น ชัวโมง โดยหักค่า
ขาดรายได้ดงั กล่าวจากค่าจ้างบํารุ งรักษารถโดยสารฯ หรื อหลักประกันสัญญา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาไม่ตอ้ งเสี ยค่าปรับให้แก่ องค์การตามวรรคแรกหากผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาได้จดั ให้มีรถโดยสารสํารองทีมีคุณสมบัติเดียวกัน
. ในกรณี ทีรถโดยสารฯ เกิดความชํารุ ดบกพร่ องจากการใช้งานตามปกติจนไม่สามารถนํารถ
โดยสารฯ ออกวิงได้ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีชนะการประกวดราคาจะต้องชดเชยความเสี ยหายจากการขาด
รายได้ค่าโดยสาร จํานวน , บาทต่อคันต่อวัน โดยองค์การมีสิทธิ หักค่าขาดรายได้จากค่าจ้างบํารุ งรักษา
รถโดยสารฯหรื อหลักประกันสัญญา ได้ โดยให้ถือว่าค่าขาดรายได้ดงั กล่าวเป็ นค่าเสี ยหายเบืองต้นเท่านัน และ
หากมีความเสี ยหายอืนใดเพิมเติมผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวให้แก่องค์การเพิมเติม
ด้วย
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หากหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาลดลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
ทีชนะการประกวดราคาจะต้องนําหลักประกันการปฏิ บตั ิตามสัญญามาวางเพิมให้ครบเต็มจํานวนภายใน 15
วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากองค์การ
5. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีชนะการประกวดราคา ต้องรับประกันการชํารุ ดบกพร่ องจากการ
ใช้งานตามปกติของรถโดยสาร ตังแต่วนั ทีองค์การได้รับมอบรถโดยสารฯ คันแรก และสิ นสุ ดการรับประกัน
พร้อมกันเมือครบกําหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันทีรับมอบรถโดยสารฯ คันสุ ดท้าย

.............................................
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เอกสารหมายเลข
รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารปรับอากาศใช้ เชื อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ (NGV)
องค์การจะทําการทดสอบรถโดยสารฯ ตัวอย่าง ตามแผนการสุ่ มตัวอย่าง (Lot Size) อย่างน้อย 2
คัน (ตาม มอก.465 เล่ม 1-2554 (วิธีการชักตัวอย่างเพือการตรวจสอบลักษณะเชิงคุณภาพ)) มีกาํ หนดระยะเวลา
วันต่อเนื องกัน ก่อนส่ งมอบจริ ง โดยรถโดยสารฯ ตัวอย่าง จะต้องเป็ นแบบและรุ่ นเดียวกันกับรถโดยสารฯ
ทีจะส่ งมอบ รวมถึงอุปกรณ์เพิมเติมตามเอกสารประกวดราคาฯ และมีรายละเอียดการทดสอบดังนี
. นํา รถโดยสารฯ ไปวิ งให้ บ ริ ก ารประชาชนตังแต่ เวลา . น. ถึ ง เวลา . น. เป็ น
ระยะเวลา วันต่อเนืองกัน โดยบรรทุกผูโ้ ดยสารเต็มจํานวนทีสามารถบรรทุกได้
. ใช้พนักงานขับรถโดยสารขององค์การ เป็ นผูท้ าํ การขับขีรถโดยสารฯ และมีเจ้าหน้าที ด้าน
เทคนิคของกรมการขนส่ งทางบก และผูแ้ ทนขององค์การ ร่ วมทดสอบการใช้งานของรถโดยสารฯ
. คณะกรรมการตรวจรับรถจะทําหน้าทีทดสอบรถโดยสารฯ ตัวอย่าง และสรุ ปรายงานผลการ
ทดสอบ โดยรถโดยสารฯ ตัวอย่างนัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
. เครื องยนต์ เกี ยร์ คัส ซี และทางลาดสําหรับ อํานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ ิการ ต้องมี
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามข้อกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา
. เครื องยนต์ดงั กล่าว สามารถใช้งานกับก๊าซธรรมชาติ อดั (CNG) ที จําหน่ ายในประเทศ
ไทยได้ (ก๊าซธรรมชาติอดั เป็ นไปตามประกาศของกรมธุ รกิจพลังงาน)
. เครื องยนต์ เกียร์ ต้องสามารถวิงบนสะพานแขวน (สะพานพระรามเก้า) ในขณะบรรทุก
ผูโ้ ดยสารไม่นอ้ ยกว่า คน ตามสภาพการจราจรจริ ง
3.4 รถโดยสารฯ ที ทําการทดสอบ สามารถวิงบริ การประชาชนในพื นที กรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลตามสภาพของถนนและสะพานในเส้นทางเดินรถถนนสายหลักในปั จจุบนั

........................................
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เอกสารหมายเลข
เงือนไขการซ่ อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้ ก๊าซธรรมชาติ (NGV) (Maintenance)

คํานิยาม
“การบํารุ งรั กษา” หมายถึ ง การบํารุ งรั กษารถโดยสารปรั บอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา ตลอดทังการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ ทีจําเป็ นเกียวกับเครื องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ
(NGV) ให้ เป็ นไปตามหลัก การของการบํา รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ องกัน (Preventive Maintenance) แล้ว จะต้อ งให้
ครอบคลุม ถึงการวิเคราะห์สภาพเครื องยนต์หรื ออุปกรณ์ต่างๆ เพือวัดความเสื อมทีอาจจะเกิดขึนก่อนกําหนด
อายุการใช้งาน หรื อเพือป้ องกันมิให้เกิดการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
“การซ่ อมแซม” หมายถึ ง การซ่ อมแซมอุปกรณ์ ของรถโดยสารฯ ทีชํารุ ดบกพร่ อง หรื อใช้งาน
ไม่ได้ตามปกติ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เช่น การซ่ อมตัวถังรถโดยสาร ระบบเครื องยนต์ และระบบอืนๆ
ที เกี ยวเนื องกับเครื องยนต์ ระบบช่ วงล่ าง ระบบเกี ยร์ ระบบเบรก ระบบไฟฟ้ า ระบบปรั บอากาศของรถ
โดยสารและสภาพตัวถัง
. เงือนไขหลัก
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีชนะการประกวดราคา ต้องปฏิบตั ิ ดังนี
. ต้องซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสารฯ เป็ นระยะเวลา 10 ปี
.2 ต้องส่ งหนัง สื อยืน ยัน การสํ ารองอะไหล่ ใ ห้เพี ย งพอกับ การซ่ อมแซมและบํารุ งรั ก ษารถ
โดยสารฯ ไม่นอ้ ยกว่า ปี นับแต่วนั ทีส่ งมอบรถโดยสารฯ คันสุ ดท้ายและพร้อมทีจะให้องค์การตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา
. ต้องใช้สถานทีซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสารฯ ภายในสถานทีจอดเก็บรถโดยสารของ
องค์การ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า แห่ง ตามทีองค์การกําหนด โดยต้องมีอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี
) จัดให้มีอุป กรณ์ อะไหล่ ชิ นส่ วน ส่ วนประกอบของเครื องยนต์หรื อที เกี ยวเนื องกับ
เครื องยนต์ ระบบปรั บ อากาศ นํามัน หล่ อลื น นํามัน เกี ย ร์ นํามัน เบรค วัส ดุ แ ละสิ งต่ างๆ ที ต้อ งใช้ในการ
ซ่อมให้เหมาะสมเพียงพอในสถานทีซ่อมกับจํานวนรถโดยสารฯ ทีจะต้องซ่อม
) จัด ให้ มี อุ ป กรณ์ เครื องมื อ และเครื องใช้ ใ นการตรวจสอบสภาพการทํา งานของ
เครื องยนต์และระบบต่างๆ รวมทังทีจะใช้ในการซ่ อมทีเหมาะสมกับจํานวนรถโดยสารฯ จะต้องซ่ อม รวมทัง
วิเคราะห์ สภาพเครื องยนต์หรื ออุปกรณ์ ต่าง ๆ เพือวัดความเสื อมทีอาจจะเกิ ดขึนก่อนกําหนดอายุการใช้งาน
หรื อเพื อป้ องกัน มิ ให้เกิ ดการยืดอายุก ารใช้งานของอุ ป กรณ์ ต่างๆ จนกระทังเครื องยนต์เสี ย หายหรื อเกิ ด
เหตุขดั ข้อง
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) กรณี ตรวจพบรถเสี ยในอู่จอดรถที องค์การกําหนด ก่อนนํารถออกวิงให้บริ การ ผูร้ ั บ
จ้างต้องดําเนิ นการซ่ อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็ จและให้รถโดยสารฯ สามารถวิงใช้งานได้ตามปกติภายใน
ชัวโมง นับ แต่เวลาที ได้รับ แจ้ง หากไม่ส ามารถดําเนิ น การซ่ อมแซมแก้ไ ขได้ภายในระยะเวลาที กําหนด
องค์การจะคิ ดค่าปรับเป็ นรายชัวโมง ในอัตราชัวโมงละ .-บาทต่อคัน ตังแต่เวลาที ได้รับแจ้งจนกว่าจะ
ดําเนิ นการแล้วเสร็ จ และหากดําเนิ นการซ่ อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็ จเกินกว่า ชัวโมงนับแต่เวลาทีรับแจ้ง
องค์การจะคิดค่าปรับเป็ นการเหมาจ่ายในอัตราวันละ , บาทต่อคัน ทังนี เศษของชัวโมงคิดเป็ น ชัวโมง
โดยหักค่าขาดรายได้ดงั กล่าวจากค่าจ้างบํารุ งรักษารถโดยสารฯ หรื อหลักประกันสัญญา
) จัดให้มีรถลากหรื อรถยก จํานวน คัน (อู่ละ คัน) ซึ งมีอุปกรณ์ในการยกและลากรถ
โดยสารฯ ได้ รวมทังมีอุปกรณ์ ทีใช้ในการซ่ อมบํารุ งนอกสถานทีได้ครบถ้วน และช่ างผูช้ าํ นาญในการตรวจ
ซ่ อมประจํารถยกหรื อรถลากนัน หรื อหากผูร้ ับจ้างไม่อาจจัดให้มีรถลากหรื อรถยกเป็ นของตนเองได้ ผูร้ ับ
จ้างต้องจัดหาผูม้ ีอาชีพในการลากหรื อยกรถไว้ โดยต้องจัดส่ งสัญญาจ้างลากรถหรื อยกรถให้แก่องค์การ ณ วัน
ทําสัญญา ซึ งพร้อมทีจะลากหรื อยกรถโดยสารฯ ได้ตลอดเวลาไม่วา่ การลากหรื อการยกรถโดยสารฯ นันตกอยู่
ในความรับผิดชอบของคู่สัญญาฝ่ ายใด
กรณี รถเสี ยในเส้ นทาง จะต้องมี ช่างผูช้ าํ นาญเข้าไปดําเนิ นการในทันที เพือไม่ให้กีด
ขวางการจราจรและทําให้องค์การเสี ยภาพลักษณ์ ผูร้ ับจ้างต้องเร่ งรัดการซ่อมหรื อเคลือนย้ายรถโดยสารฯ ออก
จากจุดทีรถจอดเสี ย ภายในเวลา ชัวโมง หากเกินเวลาทีกําหนด องค์การจะปรับเป็ นรายชัวโมง ชัวโมงละ
, บาทต่อคัน ตังแต่ชวโมงแรกที
ั
แจ้ง จนกว่าจะดําเนิ นการแล้วเสร็ จ ทังนีเศษของชัวโมงคิดเป็ น ชัวโมง
โดยหักจากค่าจ้างบํารุ งรักษารถโดยสารฯ หรื อหลักประกันสัญญา
กรณี ต รวจพบรถชํา รุ ด บกพร่ อ งหรื อเสี ย ในเส้ น ทางตามวรรค 2 ระยะเวลาในการ
ดําเนิ นการซ่อมแซมแก้ไข ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีชนะการประกวดราคา ต้องเริ มดําเนิ นการซ่ อมภายใน 15
นาที นับ แต่เวลาที ได้เคลื อนย้ายรถโดยสารมาถึ งอู่จอดรถ โดยต้องซ่ อมแซมแก้ไขให้ แล้วเสร็ จและให้รถ
โดยสารฯ สามารถวิงใช้งานได้ตามปกติภายใน 2 ชัวโมง นับแต่เวลาทีได้เคลือนย้ายรถโดยสารมาถึงอู่จอดรถ
เว้นแต่กรณี มีเหตุจาํ เป็ น องค์การอาจใช้ดุลพินิจขยายเวลาให้ได้ หากไม่สามารถดําเนิ นการซ่อมแซมแก้ไขได้
ภายในระยะเวลาทีกําหนด องค์การจะคิดค่าปรับเป็ นรายชัวโมง ในอัตราชัวโมงละ .-บาทต่อคัน นับตังแต่
พ้นเวลาทีจะซ่ อมแซมภายใน 2 ชัวโมงดังกล่าว จนกว่าจะดําเนิ นการแล้วเสร็ จ และหากดําเนิ นการซ่ อมแซม
แก้ไขให้แล้วเสร็ จเกินกว่า ชัวโมงนับแต่เวลาทีได้เคลือนย้ายรถโดยสารมาถึงอู่จอดรถ องค์การจะคิดค่าปรับ
เป็ นการเหมาจ่ายในอัตราวันละ , บาทต่อคัน ทังนี เศษของชัวโมงคิดเป็ น ชัวโมง โดยหักค่าขาดรายได้
ดังกล่าวจากค่าจ้างบํารุ งรักษารถโดยสารฯ หรื อหลักประกันสัญญา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาไม่ตอ้ งเสี ยค่าปรับให้แก่ องค์การตามวรรคแรกหากผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาได้จดั ให้มีรถโดยสารสํารองทีมีคุณสมบัติเดียวกัน

-38. ต้องรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการใช้สถานทีบํารุ งรัก ษาและซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษา
รถโดยสารฯ และการติดตังอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามข้อ . ในอัตราขันต้นไม่นอ้ ยกว่า ตารางเมตรละ บาท หรื อ
เป็ นไปตามอัตราที องค์การประกาศ ค่านําประปา เหมาจ่าย .- บาท/คัน/วัน ค่าไฟฟ้ า และค่าใช้จ่ายอื นใด
(หากมี) จ่ายตามการใช้จริ ง หากมีความประสงค์จะใช้พืนทีมากกว่าทีกําหนดจะต้องแจ้งความประสงค์เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
. องค์การจะนํารถโดยสารฯ วิงรับ-ส่ ง ผูโ้ ดยสารจํานวนประมาณ กิโลเมตรต่อคันต่อ วัน
และผู ป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาจะต้อ งเสนอราคาจ้า งซ่ อ มบํา รุ ง รั ก ษารถโดยสารฯ โดยคํานวณจากระยะ
ทางการวิงใช้งานของรถโดยสารไม่เกินจํานวน กิโลเมตรต่อคันต่อวัน
. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอแผนการซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสารฯ ปี ที ถึงปี
ที โดยจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย
(1) การบํารุ งรักษา (Maintenance) TPM มีแผนการบํารุ งรักษาทีมีมาตรฐาน มีประสบการณ์
ทีน่าเชือถือ
( ) ต้อ งมี คู่ มื อ ปฏิ บ ัติ ง าน (OperationManual) และคู่ มื อ การบํา รุ ง รั ก ษา(Maintenance
Manual) โดยต้องมี รายละเอี ยดของกระบวนการทํางาน (Flow Chart), แผนผังวงจร (Circuit Diagram) และ
ระบบควบคุม (Control System)
1.7 รถโดยสารฯ ต้องอยู่ในสภาพพร้ อมใช้งานและอยู่ในเงื อนไขทังหมดต้องผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสภาพประจําปี ตามกฎหมายกําหนด หากไม่ผา่ นจะต้องทําการแก้ไข
. เงือนไขการซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสารฯ
. ผูร้ ับจ้างจะต้องใช้อะไหล่อุปกรณ์ชินส่ วนต่าง ๆ ทีเป็ นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
และไม่เป็ นของเก่าเก็บ ซึ งรวมทังนํามันหล่อลื น นํามันเบรค นํามันเกียร์ นํามันเพลาด้วย ทังนี ต้องใช้ถูกต้อง
ตามข้อกําหนดรายการและคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารฯ ตามทีผูผ้ ลิตรถโดยสารฯ กําหนดไว้
ยางล้อหน้าต้องใช้ยางที ไม่หล่อดอก ส่ วนยางล้อหลัง เส้ น อาจใช้ยางหล่ อดอกได้เท่าที
จําเป็ น และต้องมี สภาพที ใช้การได้ดีและปลอดภัย โดยได้รับความเห็ นชอบจากผูว้ ่าจ้างหรื อตัวแทนของผู ้
ว่าจ้างแล้ว
ในกรณี ที ผูร้ ั บ จ้างไม่ ใช้อะไหล่ อุ ป กรณ์ ชิ นส่ วนต่างๆ นํามัน หรื อยางให้ถูก ต้องตามที
กําหนดไว้ในสองวรรคแรก ผูว้ ่าจ้างจะปรั บ ผูร้ ั บ จ้างเป็ นเงิ นในอัตรา (สอง) เท่าของราคาท้องตลาดของ
สิ งของทีถูกต้องดังกล่าวแต่ละรายการ โดยผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ หกั เงินจากค่าจ้างตามสัญญาได้
ผูร้ ับจ้างไม่ปฏิ บตั ิตามเงือนไขเกียวกับการใช้สิงของต่างๆ หรื อการใช้ยางดังกล่าว เป็ นเหตุ
ให้เกิดอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายใดๆ ขึนรวมทังกรณี ความชํารุ ดเสี ยหายทีเกิ ดขึนเพราะความบกพร่ องทาง
เทคนิคของอะไหล่อุปกรณ์ชินส่ วนดังกล่าว ผูร้ ับจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบเองทังสิ น

-39. ตรวจสภาพอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ของรถโดยสารฯ เช่ น ยางรถ แบตเตอรี ผ้า เบรค ระบบ
กันสะเทื อน พวงมาลัย ห้ามล้อ โคมไฟ ระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ และอุ ปกรณ์ อืน ๆ เพือให้มีสภาพที
ใช้ ก ารได้ดี และปลอดภัย ตลอดเวลา และเมื ออุ ป กรณ์ ดัง กล่ า วครบอายุ ก ารใช้ง าน หรื อ อุ ป กรณ์ ส่ ว นใด
เสื อมสภาพหรื อใช้การไม่ได้ดีตามปกติ หรื อไม่อาจใช้ได้โดยปลอดภัย ผูร้ ับจ้างมีหน้าทีต้องซ่ อมหรื อเปลียน
อุปกรณ์นนใหม่
ั
ทนั ที
. ตรวจสภาพ และซ่ อมแซมแก้ไขปรับปรุ งเครื องยนต์ และส่ วนประกอบของเครื องยนต์ หรื อ
ทีเกียวเนื องกับเครื องยนต์ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ในกรณี ทีชิ นส่ วนหรื อส่ วนประกอบของเครื องยนต์หรื อที
เกี ยวเนื องกับเครื องยนต์ชินใดหมดอายุการใช้งาน หรื อมี สภาพที อาจทําให้การทํางานของเครื องยนต์ หรื อ
ส่ วนประกอบของเครื องยนต์หรื อระบบทีเกียวข้องเป็ นไปโดยไม่สะดวกหรื อจะก่อให้เกิดภาวะมลพิษ เกินกว่า
ทีกฎหมายกําหนด ผูร้ ับจ้างมีหน้าทีต้องเปลียนชินส่ วนดังกล่าวเป็ นของใหม่ทนั ที
ตรวจสอบและซ่ อมแซมสภาพของตัวถังและโครงสร้ างของตัวถังรถโดยสารฯ ซึ งรวมถึ ง
หน้าต่าง ประตู ราวยึดบันได และอุปกรณ์อืน ๆ ของตัวถังรถโดยสารทังด้านนอกและภายในรถโดยสารเพือให้
อยูใ่ นสภาพทีดีตลอดเวลา ตลอดทังการดูแลรักษาและตกแต่ง สี ของตัวถัง เครื องหมาย และเลขประจํารถให้อยู่
ในสภาพทีดีดูใหม่ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี
. ในระหว่างดําเนิ นการซ่ อม ถ้าเครื องยนต์ อุปกรณ์ ตัวถังและโครงสร้างของรถโดยสารใช้
ก๊าซธรรมชาติ (CNG) ชํารุ ดบกพร่ องไม่เป็ นไปตามกฎจราจรหรื อกฎข้อบังคับอืนของทางราชการและไม่วา่ จะ
เกิดขึนในเวลาใด ถ้าต้องจ่ายค่าปรับเพราะเหตุบกพร่ องดังกล่าว ผูร้ ับจ้างต้องเป็ นผูร้ ับผิดในค่าปรับ และถ้าไม่
เป็ นไปตามกฎจราจรหรื อกฎข้อบังคับอืนของทางราชการเป็ นเหตุให้ถูกจับกุมและได้มีคาํ สังของเจ้าพนักงาน
ห้ามนํารถดังกล่าวออกใช้ประโยชน์ ผูร้ ั บจ้างต้องชดเชยค่าเสี ยหายให้องค์การด้วย ทังนี เว้นแต่ทงสองฝ่
ั
าย
ร่ วมกันพิสูจน์ได้วา่ เครื องยนต์ อุปกรณ์ของรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG) มิได้ชาํ รุ ดบกพร่ องจริ งตามข้อ
กล่าวหา หรื อมิได้เกิดจากความผิดของผูร้ ับจ้าง
. ชินส่ วนและอะไหล่ของรถโดยสารฯ ทีถูกเปลียนจากการซ่อมบํารุ งตามสัญญา ให้ตกเป็ น
กรรมสิ ทธิ ขององค์การ และองค์การมีสิทธิ ในการจําหน่ายได้
. ผูร้ ับ จ้างต้องจัดเก็บ นํามันหล่อลื นใช้แล้ว ซากของอุ ป กรณ์ และชิ นส่ วนของเครื องยนต์
หรื อของรถโดยสารทีใช้การไม่ได้แล้วไว้ให้ผวู ้ า่ จ้าง ณ สถานทีซ่อมบํารุ ง และเมือเห็นว่านํามันและอุปกรณ์รถ
ดังกล่าวมีจาํ นวนมากให้แจ้งผูว้ า่ จ้างไปรับสิ งของนัน
. การทําความสะอาดรถโดยสารฯ ประจําวันให้ปฏิบตั ิดงั นี
( ) ในแต่ละวันต้องทําความสะอาดให้แล้วเสร็ จก่อนถึงเวลาเริ มนํารถโดยสารฯ แต่ละคัน
ออกใช้งานในการรับส่ งคนโดยสารไม่น้อยกว่า (สามสิ บ) นาที โดยรถโดยสารฯ ทังด้านนอกและภายใน
จะต้องมีความสะอาดปราศจากกลินเหม็นหรื ออับชืนและอยู่ในสภาพเรี ยบร้อยเหมาะสมกับการใช้รับส่ งคน
โดยสาร ถ้าผูร้ ับจ้างมิได้ทาํ ความสะอาดรถโดยสารฯ คันใดก่อนนํารถนันออกรับส่ งคนโดยสาร หรื อทําความ
สะอาดไม่เรี ยบร้อยเพียงพอ ผูร้ ับจ้างต้องรี บแก้ไขทําความสะอาดให้เรี ยบร้อย และตามทีพนักงานของผูว้ า่ จ้าง
แจ้งให้ดาํ เนินการ (หากมี) แต่ทงนี
ั ต้องไม่เป็ นการขัดต่อการทีผูว้ า่ จ้างจะนํารถออกใช้งาน
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ความเรี ยบร้อยของรถโดยสารฯ ดังกล่าวในวรรคก่อนในแต่ละวัน และเมือตรวจสอบแล้วเห็ นว่ารถโดยสารฯ
มีความสะอาดและอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยแล้วทังสองฝ่ ายต้องร่ วมกันลงนามในเอกสารการตรวจสอบ ตามแบบ
ทีผูว้ า่ จ้างกําหนด ซึ งจัดทําเป็ น ชุ ด (ต้นฉบับ ชุ ด สําเนา ชุ ด) โดยผูว้ า่ จ้างจะจัดส่ งสําเนาการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ผรู ้ ับจ้างในวันถัดไป
( ) ถ้าผูร้ ั บ จ้างไม่อาจดําเนิ น การได้ตามข้อ ( ) หรื อปรากฏว่าการทําความสะอาดรถ
โดยสารฯ จะเป็ นเหตุให้ไม่สามารถนํารถโดยสารฯ ออกใช้งานได้ตามปกติ ผูร้ ับจ้างยินยอมรับผิดดังนี
(ก) ถ้ารถโดยสารฯ ทีมิได้ทาํ ความสะอาดหรื อทําความสะอาดไม่เรี ยบร้อยมีจาํ นวน
ไม่เกินร้อยละ (สิ บ) ของรถโดยสารฯ ทีต้องออกใช้งานในวันนัน ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ผวู ้ า่ จ้างหักเงิน ค่าจ้าง
เป็ นค่าทําความสะอาดได้คนั ละ...........บาท (………………………..) ต่อวัน
(ข) ถ้ า รถโดยสารฯ ที มิ ไ ด้ ท ํา ความสะอาด หรื อทํา ความสะอาดไม่ เรี ยบร้ อ ย
มี จ ํา นวนเกิ น ร้ อ ยละ (สิ บ) ขึ นไป ของรถโดยสารฯ ที ต้อ งออกใช้ ง านในวัน นั น ผู ้รั บ จ้า งยิ น ยอม
ให้ผวู ้ า่ จ้างหักเงินค่าจ้างเป็ นค่าทําความสะอาดได้คนั ละ..................บาท (...........................) ต่อวัน
. หากมีค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษาและค่าตอบแทนในการใช้สถานทีจอดรถเพือบํารุ งรักษา
ผูร้ ับจ้างมีหน้าทีออกค่าใช้จ่ายทังสิ น
. รายละเอียดนอกเหนือจากข้อความข้างต้นให้เป็ นไปตามสัญญา
. การบํารุงรักษารถโดยสารฯ ในปี ที ถึงปี ที
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบการบํารุ งรักษารถโดยสารฯ ทังคัน (ช่วงรับประกันการชํารุ ดบกพร่ อง)
โดยต้องเป็ นไปตามแผนบํารุ งรั ก ษารถโดยสาร ตามหลัก การของการบํารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ องกัน (Preventive
Maintenance) ซึ งนอกจากบํารุ งรักษาในลักษณะประจําวัน (Daily Maintenance) บํารุ งรักษาในลักษณะตาม
กําหนดเวลาการใช้งาน (Periodic Maintenance) แล้ว จะต้องให้ครอบคลุ ม ถึ งการวิเคราะห์สภาพเครื องยนต์
หรื ออุปกรณ์ ต่างๆ เพือวัดความเสื อมทีอาจจะเกิดขึนก่อนกําหนดอายุการใช้งาน หรื อเพือป้ องกันมิให้เกิดการ
ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ต่างๆ จนกระทังเครื องยนต์เสี ยหายหรื อเกิ ดเหตุขดั ข้อง ตลอดจนจัดอัตรากําลัง
พนักงานช่ างที ชํานาญในการตรวจซ่ อมให้เพียงพอ ใช้อุปกรณ์ และผลิ ตภัณฑ์ทีผลิ ตภายในประเทศตามที มี
มาตรฐานของผูผ้ ลิ ต รวมทังต้องจัดทําบันทึ กประวัติการซ่ อม และการบํารุ งรักษารถโดยสารทุ กคันให้เป็ น
ปั จจุบนั เพือรายงานให้ผวู ้ า่ จ้างทราบในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลา
รายละเอียดการบํารุงรักษา ประกอบด้ วย นํามันเครื อง นํามันเบรก ยาง วัสดุสินเปลือง และวัสดุ
ทีสึ ก หรอจากการใช้ งาน ค่ าทําความสะอาดรถ ค่ าแรง รายละเอียดนอกเหนื อจากทีกล่ าวให้ รวมอยู่ในการ
รั บ ประกั น ชํ ารุ ด บกพร่ อ งจากการใช้ งานตามปกติ ข องรถโดยสารปรั บ อากาศใช้ เชื อเพลิ งก๊ าซธรรมชาติ
(NGV)(Warranty Period)
หากมี ข ้อ ความใดที โต้แ ย้ง และมี ค วามจํา เป็ นต้อ งตี ค วามนอกเหนื อ จากสั ญ ญา ซึ งมี ค วาม
จําเป็ นต้องวินิจฉัยตัดสิ น คําวินิจฉัยขององค์การถือเป็ นอันเด็ดขาดและถึงทีสุ ด
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. การซ่ อมแซมและบํารุ งรั กษารถโดยสารฯ ในปี ที ถึงปี ที
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบการซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสารฯ ทังคัน โดยต้องเป็ นไปตาม
แผนซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสาร รวมถึง การซ่อมตัวถังรถโดยสาร ระบบเครื องยนต์ และระบบอืนๆ ที
เกียวเนื องกับเครื องยนต์ ระบบช่วงล่าง ระบบเกียร์ ระบบเบรก ระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศของรถโดยสาร
และสภาพตัวถัง และต้องดําเนิ นการตามเงือนไขหลัก และเงือนไขการบํารุ งรักษารถโดยสารในปี ที ถึงปี
ที หรื อไม่นอ้ ยกว่านี

……………………………
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การจัดซือรถโดยสารปรับอากาศใช้ เชื อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ (NGV)
พร้ อมซ่ อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสาร จํานวน คัน
. ชือโครงการ จัดซื อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถ
โดยสารจํานวน คัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
2. วงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรร จํานวนประมาณ , , , . บาท
. งบประมาณการจัดซื อรถฯ มาจากเงินกู้ วงเงินประมาณ , , , บาท รวมภาษีมลู ค่าเพิม
. งบประมาณการจ้างซ่อมบํารุ งรักษารถโดยสารเป็ นงบดําเนินงานขององค์การทีจะตังไว้ในแต่ละปี วงเงิน
ประมาณ , ,160,819.50 บาท รวมภาษีมลู ค่าเพิม
3. วันทีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 11 มีนาคม
. ราคากลางซื อรถ คัน เป็ นเงินประมาณ , , , บาท รวมภาษีมลู ค่าเพิม (ราคา/หน่วย , ,
บาท/คัน)
. ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสาร คัน ระยะเวลา ปี เป็ นเงินประมาณ
, ,160,819.50 บาท รวมภาษีมลู ค่าเพิม
- ช่วงปี ที ถึงปี ที อัตราเฉลียไม่เกิน . บาท/คัน/วัน เป็ นเงิน , , . บาท
- ช่วงปี ที ถึงปี ที อัตราเฉลียไม่เกิน , . บาท/คัน/วัน เป็ นเงิน , , , . บาท
. แหล่งทีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
. ราคารถโดยสาร ใช้ราคาทีประมูลด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ตาสุ
ํ ด (ในระบบ) จากการประกวดราคาจัดซื อ
รถโดยสารใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ จํานวน คัน (ครังที ) เมือวันที เมษายน
ตามประกาศเลขที
/ ลงวันที มีนาคม
. ราคาจ้างซ่อมแซมและบํารุ งรักษารถโดยสาร ปี ใช้ราคาทีองค์การจัดทําขึน และคณะกรรมการตามคําสัง
องค์การที / ลงวันที เมษายน
ใช้ในการเจรจากับผูช้ นะการประกวดราคาเมือวันที
พฤษภาคม
5. รายชือผูก้ าํ หนดราคากลาง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางการจัดซื อรถโดยสารใช้เชือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและ
บํารุ งรักษารถโดยสาร จํานวน
1.
2.
3.
4.
5.

นายประยูร
นางพริ มเพรา
นายชิดชัย
นายรุ่ งโรจน์
นายเกษม
6. นายพรปฐม

คัน ตามคําสังองค์การที
ช่วยแก้ว
วงศ์สุทธิ รัตน์
ภู่อารี ย ์
วงศ์บุญอุปถัมภ์
ไหลงาม
วิภงั ค์ศิริ

/

ลงวันที

กุมภาพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

