
 

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

เลขที�   �� / ���9 

เรื�อง โครงการจัดซื�อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV)  

พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน ��� คัน 

ด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

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

 

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะจดัซื�อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลิงก๊าซ

ธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร จาํนวน ��� คนั ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยเป็นรถนาํเขา้สาํเร็จรูปทั�งคนัจากต่างประเทศ หรือรถที�ประกอบในประเทศไทย     
 

 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งวางหลกัประกนัซอง จาํนวนเงิน ���,���,���.-บาท (สองร้อย

หนึ�งลา้นหนึ�งแสนบาทถว้น) 
 

 �. คุณสมบัตแิละผลงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งมีคุณสมบติัและผลงาน ดงัต่อไปนี�  

 �.1  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผูมี้อาชีพและมีวตัถุประสงค์ในการขายและซ่อมแซม

บาํรุงรักษารถโดยสารที�ประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 �.2 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย หรือกลุ่ม

กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย ที�ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยดว้ยกนั หรือนิติ

บุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมเป็นกิจการร่วมคา้มาพร้อมกบัเอกสาร

เสนอราคา  ทั�งนี�  นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งรับผดิร่วมกนัและแทนกนัต่อองคก์ารอยา่งลูกหนี� ร่วม 

  หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ที�ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ที�ร่วม

ทุนระหวา่งนิติบุคคลไทยดว้ยกนัหรือนิติบุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ  โดยกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน

จะตอ้งกาํหนดบริษทัหลกั (Lead Firm) ซึ� งเป็นนิติบุคคลไทยเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัทาง

องคก์าร โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมคา้หรือร่วมทาํงานมาพร้อมกบัเอกสารเสนอราคา ทั�งนี�  นิติบุคคลทุก

รายจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนี� ร่วม ทั� งนี� ให้ เป็นไปตามหนังสือสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที� นร (กวพ) ����/ว ���� ลงวนัที� �� มีนาคม ���� 

  นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอาํนาจให้นิติบุคคลใดลง

นามแทนได ้โดยใหแ้นบใบมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ครบถว้นดว้ย 
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 1.� นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลซึ� งประสงค์จะเสนอราคาที�เขา้ร่วมในกลุ่มกิจการร่วมคา้ 

(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ไม่สามารถยื�นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง 

หรือร่วมกบันิติบุคคลอื�นหรือกลุ่มกิจการร่วมคา้ หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงานอื�นไดอี้ก และจะเปลี�ยนแปลง

นิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมคา้หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงานในภายหลงัไม่ได ้

 �.� กรณีที�เป็นนิติบุคคล ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งมีทุนจดทะเบียน (ชาํระเต็มจาํนวน) ไม่

น้อยกว่า  200 ล้านบาท  หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ที�ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  

บริษทัหลกั (Lead Firm) ตอ้งมีทุนจดทะเบียน (ชาํระเตม็จาํนวน) ไม่นอ้ยกวา่  200 ลา้นบาท   

 1.� ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื�อแล้ว หรือไม่เป็นผูที้�ได้รับผลของการสั�งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูทิ้�งงานตาม

ระเบียบของทางราชการหรือของรัฐวสิาหกิจ 

 �.�  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นและหรือ

ต้องไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั

ประกาศประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

 1.�  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ� หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ�นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

 1.� ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งมีผลงานการจาํหน่ายรถโดยสาร ให้กบัหน่วยงานราชการหรือ

รัฐวสิาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  

        ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานการให้บริการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื� องยนต์ที�

สามารถใชง้านกบัก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) กบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศ

ไทยหรือต่างประเทศ  

                           ในกรณีที�เป็นกลุ่มกิจการร่วมคา้(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) 

ผลงานตามวรรคหนึ�งและวรรคสองให้เป็นไปตามหนงัสือสํานกันายกรัฐมนตรี ที� นร (กวพ) ����/ว ���� ลง

วนัที� �� มีนาคม ���� ตามเอกสารแนบ 

 �.9  นิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วม

ทาํงาน (Consortium) ที�ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ถูกศาลสั�งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่เป็นบุคคล

ลม้ละลายหรือไม่เป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 

 �.��  นิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

 �.�� นิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซึ� งไดด้าํเนินการจดัซื�อจดัจา้งดว้ยระบบ

อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้อ งล งท ะ เบี ยน ใน ระ บ บ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ข อ ง

กรมบญัชีกลางที�เวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซื�อจดัจา้งภาครัฐ 
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 1.12 คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละครั� งซึ� งมีมูลค่าไม่เกิน

สามหมื�นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 1.�� ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งเป็นผูพ้ร้อมที�จะเขา้ร่วมในขอ้ตกลงคุณธรรมตามมติ ครม. เมื�อ

วนัที� �� มกราคม ���� เรื�อง การใชร้ะบบขอ้ตกลงคุณธรรมในการป้องกนัการทุจริต เป็นโครงการนาํร่อง 

 1.�� ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งเป็นผูมี้รายชื�อเป็นผูซื้�อเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�จากองคก์าร 

  

 �. วนัเวลา สถานที�ในการยื�นเอกสาร 

   กาํหนดยื�นเอกสารการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที�  �  มิถุนายน  

����  ระหวา่งเวลา  ��.�� น. ถึงเวลา ��.�� น. ตามนาฬิกาของสํานกังานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุม

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที� ��� ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และ

กาํหนดเสนอราคาในวนัที�   �  กรกฎาคม  ����  ตั�งแต่เวลา  ��.�� น. เป็นตน้ไป 

   ผูส้นใจติดต่อขอซื�อเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 

���.-บาท (ห้าร้อยบาทถว้น) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ไดที้� กลุ่มงานจดัซื�อ สาํนกับริการและจดัซื�อ องคก์ารขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ  ชั�น �  อาคารเลขที� ���  ถนนวฒันธรรม  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ����� ระหว่างวนัที�

��  พฤษภาคม  ����  ถึงวันที�  ��  พฤษภาคม  ����   ในวนัและเวลาทาํการ ตั�งแต่เวลา ��.�� น. ถึงเวลา 

��.�� น. ดูรายละเอียดได้ที� เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง

โทรศพัท ์ �-����-���� ในวนัและเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วนัที�    23   พฤษภาคม  ���� 

 

                                (ลงชื�อ)       สุระชยั  เอี�ยมวชิรสกุล 

(นายสุระชยั  เอี�ยมวชิรสกุล) 

ผูอ้าํนวยการองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 

ฝ่ายบริหาร 

สาํนกับริการและจดัซื�อ   

กลุ่มงานจดัซื�อ 
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เอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์เลขที�  ��/���� 

การจัดซื�อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV)  

พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน ��� คัน 

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ลงวนัที�   ��  พฤษภาคม  ���� 

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

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะซื�อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลิงก๊าซ

ธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร จาํนวน ��� คนั ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยเป็นรถนาํเขา้สาํเร็จรูปทั�งคนัจากต่างประเทศ หรือรถที�ประกอบในประเทศไทย     
 

 ซึ� งรถโดยสารฯที�จะซื�อนี�ตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยูใ่น

สภาพที�จะใชง้านไดท้นัทีและมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบบันี�  โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี�   

 �. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

  �.�  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

   �.�.� ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

   �.�.� คุณลกัษณะเฉพาะของรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV) 

(เอกสารหมายเลข �) 

   �.�.� เงื�อนไขการรับประกนัการชาํรุดบกพร่องจากการใชง้านตามปกติของรถโดยสาร

ปรับอากาศใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)(Warranty Period) (เอกสารหมายเลข �) 

 �.�.� รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารปรับอากาศใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

(เอกสารหมายเลข �) 

   �.�.� เงื�อนไขการซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลิงก๊าซ

ธรรมชาติ (NGV) (Maintenance) (เอกสารหมายเลข �) 

  �.�  แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  �.�  หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อตกลงคุณธรรม 

  �.�  แบบสัญญาซื� อขายรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื� อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV พร้อม

ซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร   
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  �.� แบบหนงัสือคํ�าประกนั 

    (�)  หลกัประกนัซอง 

    (�)  หลกัประกนัสัญญา 

    (�)  หลักประกันอื�นเป็นไปตามแบบหนังสือคํ� าประกันของธนาคารหรือสถาบัน

การเงินภายในประเทศไทย 

  �.�  บทนิยาม 

     (�)  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

     (�)  การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

  �.� แบบบญัชีเอกสาร 

  (�)  บญัชีเอกสารส่วนที� � 

  (�)  บญัชีเอกสารส่วนที� � 

 �. คุณสมบัตแิละผลงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีคุณสมบัตแิละผลงาน ดังต่อไปนี� 

 �.1  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผูมี้อาชีพและมีวตัถุประสงค์ในการขายและซ่อมแซม

บาํรุงรักษารถโดยสารที�ประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 �.2 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย หรือกลุ่ม

กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย ที�ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยดว้ยกนั หรือนิติ

บุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมเป็นกิจการร่วมคา้มาพร้อมกบัเอกสาร

เสนอราคา  ทั�งนี�  นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งรับผดิร่วมกนัและแทนกนัต่อองคก์ารอยา่งลูกหนี� ร่วม 

  หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ที�ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ที�ร่วม

ทุนระหวา่งนิติบุคคลไทยดว้ยกนัหรือนิติบุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ  โดยกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน

จะตอ้งกาํหนดบริษทัหลกั (Lead Firm) ซึ� งเป็นนิติบุคคลไทยเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัทาง

องคก์าร โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมคา้หรือร่วมทาํงานมาพร้อมกบัเอกสารเสนอราคา ทั�งนี�  นิติบุคคลทุก

รายจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนี� ร่วม ทั� งนี� ให้ เป็นไปตามหนังสือสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที� นร (กวพ) ����/ว ���� ลงวนัที� �� มีนาคม ���� 

  นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอาํนาจให้นิติบุคคลใดลง

นามแทนได ้โดยใหแ้นบใบมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ครบถว้นดว้ย 

 �.� นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลซึ� งประสงค์จะเสนอราคาที�เขา้ร่วมในกลุ่มกิจการร่วมคา้ 

(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ไม่สามารถยื�นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง 

หรือร่วมกบันิติบุคคลอื�นหรือกลุ่มกิจการร่วมคา้ หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงานอื�นไดอี้ก และจะเปลี�ยนแปลง

นิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมคา้หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงานในภายหลงัไม่ได ้
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 �.� กรณีที�เป็นนิติบุคคล ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งมีทุนจดทะเบียน (ชาํระเต็มจาํนวน) ไม่

น้อยกว่า  200 ล้านบาท  หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ที�ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  

บริษทัหลกั (Lead Firm) ตอ้งมีทุนจดทะเบียน (ชาํระเตม็จาํนวน) ไม่นอ้ยกวา่  200 ลา้นบาท   

 2.� ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื�อแล้ว หรือไม่เป็นผูที้�ได้รับผลของการสั�งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูทิ้�งงานตาม

ระเบียบของทางราชการหรือของรัฐวสิาหกิจ 

 2.�  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นและหรือ

ต้องไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั

ประกาศประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

 �.�  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ� หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ�นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

 �.� ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งมีผลงานการจาํหน่ายรถโดยสาร ให้กบัหน่วยงานราชการหรือ

รัฐวสิาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  

        ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานการให้บริการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื� องยนต์ที�

สามารถใชง้านกบัก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) กบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศ

ไทยหรือต่างประเทศ  

                           ในกรณีที�เป็นกลุ่มกิจการร่วมคา้(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) 

ผลงานตามวรรคหนึ�งและวรรคสองให้เป็นไปตามหนงัสือสํานกันายกรัฐมนตรี ที� นร (กวพ) ����/ว ���� ลง

วนัที� �� มีนาคม ���� ตามเอกสารแนบ 

 �.9  นิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วม

ทาํงาน (Consortium) ที�ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ถูกศาลสั�งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่เป็นบุคคล

ลม้ละลายหรือไม่เป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 

 �.��  นิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

 �.�� นิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซึ� งไดด้าํเนินการจดัซื�อจดัจา้งดว้ยระบบ

อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้อ งล งท ะ เบี ยน ใน ระ บ บ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ข อ ง

กรมบญัชีกลางที�เวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซื�อจดัจา้งภาครัฐ 

 2.12 คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละครั� งซึ� งมีมูลค่าไม่เกิน

สามหมื�นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 2.�� ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งเป็นผูพ้ร้อมที�จะเขา้ร่วมในขอ้ตกลงคุณธรรมตามมติ ครม. เมื�อ

วนัที� �� มกราคม ���� เรื�อง การใชร้ะบบขอ้ตกลงคุณธรรมในการป้องกนัการทุจริต เป็นโครงการนาํร่อง 
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 2.�� ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งเป็นผูมี้รายชื�อเป็นผูซื้�อเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�จากองคก์าร 

 �.  หลกัฐานการเสนอราคา 

  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเป็น � ส่วน คือ 

  �.� ส่วนที� �อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 

   (�)   ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

    (ข) บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด ให้ยื�นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลหนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อผูถื้อหุ้นบญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการผูมี้อาํนาจควบคุม 

(ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง       

   (�)  ในกรณีกลุ่มกิจการร่วมคา้หรือร่วมทาํงาน ให้ยื�นสําเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ 

หรือร่วมทาํงาน 

   (�)   สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

   (�) หนงัสือมอบอาํนาจซึ� งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที�ผูป้ระสงคจ์ะเสนอ

ราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นทาํการแทน 

   (�) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูม้อบอาํนาจพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

   (�) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูรั้บมอบอาํนาจพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

   (�)  บญัชีเอกสารส่วนที� � ทั�งหมดที�ไดย้ื�น ตามแบบในขอ้ �.� (�) 

  �.� ส่วนที� � อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี�  

   (�) คุณสมบัติและรายละเอียดด้านเทคนิคของรถโดยสารฯ ทั�งคนัโดยละเอียดและ

ชิ�นส่วนต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศใดและรายละเอียดของเครื� องยนต์ เกียร์ คัสซี และรายงานการ

ทดสอบตามข้อกาํหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ หรือตามข้อกาํหนดของ

ประชาคมเศรษฐกิจยโุรป หรือตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลิต พร้อมชื�อและที�อยูข่องหน่วยงานที�ทาํการทดสอบ 

   (�) แผนการส่งมอบรถโดยสารฯ และแผนการดาํเนินการดา้นทะเบียน ของผูป้ระสงค์

จะเสนอราคา 

 (�) รายละเอียดแผนการซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารฯ ปีที� � ถึงปีที� �� โดย

จะตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย ประกอบดว้ย 

 (3.1) การซ่อมแซมบาํรุงรักษา (Maintenance) TPM มีแผนการซ่อมแซมบาํรุงรักษา

ที�มีมาตรฐาน มีประสบการณ์ที�น่าเชื�อถือ 

    (3.�) ต้องมี คู่ มือป ฏิบัติงาน  (OperationM anual) และคู่ มือการบํารุงรักษ า

(Maintenance Manual) โดยต้องมีรายละเอียดของกระบวนการทาํงาน (Flow Chart), แผนผงัวงจร (Circuit 

Diagram) และระบบควบคุม (Control System)  
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   (�)  หนังสือยืนยนัและรับรองการมีอะไหล่สํารอง (Spare Parts) ให้เพียงพอกับการ

ซ่อมแซมบาํรุงรักษารถโดยสารฯไม่น้อยกว่า �� ปี นับแต่วนัที�ส่งมอบรถโดยสารฯ คนัสุดทา้ยและมีพื�นที�

จดัเก็บอะไหล่ (Store) และรายการของชิ�นส่วนคงคา้ง (Inventory) มีระบบการจดัเก็บ (Minimum Requirement) 

โดยกาํหนดเงื�อนไขค่าใชจ่้ายและราคาไวแ้ละพร้อมที�จะใหอ้งคก์ารตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

   (�) หนังสือรับรองยืนยนัการมีศูนยใ์ห้บริการและซ่อมแซมบาํรุงรักษาตามมาตรฐาน

ของบริษทัผูผ้ลิตรถโดยสารฯ พร้อมรายละเอียดที�ตั�งของศูนยบ์ริการและซ่อมแซมบาํรุงรักษาทั�งหมด โดยตอ้ง

แจง้ สถานที�ตั�งของศูนยบ์ริการซ่อมบาํรุง โครงสร้างการบริหาร และรายชื�อทีมงาน ประกอบดว้ย ผูเ้ชี�ยวชาญ

การบริหารจดัการ วศิวกรสาขาวศิวกรรมเครื�องกล  และหวัหนา้ช่าง 

    (�) ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งว่าใช้โรงงานใดประกอบรถโดยสารฯ หากเป็น

โรงงานต่างประเทศตอ้งแนบสําเนาหนงัสือใบรับรองมาตรฐาน ISO ���� หากเป็นโรงงานในประเทศตอ้งแนบ

สําเนาหนงัสือใบรับรองมาตรฐาน ISO ���� และสําเนาใบอนุญาตของโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น

เอกสารประกอบ  พร้อมทั�งแจง้แผนการประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และผลงานการประกอบรถโดยสารฯ

ของโรงงานที�ใชใ้นการประกอบรถโดยสารฯ ในครั� งนี�   โดยให้โรงงานผูป้ระกอบรถโดยสารฯเป็นผูรั้บรองแผน

และผลงานดงักล่าว และมอบใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคานาํมาใชเ้ป็นเอกสารประกอบในการยื�นเสนอราคา   

  (�) รายละเอียดผลงานการจําหน่ายรถโดยสารฯให้กับหน่วยงานราชการหรือ

รัฐวสิาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

  (�) รายละเอียดผลงานการใหบ้ริการซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครื�องยนตที์�สามารถใชง้านกบั

ก๊าซธรรมชาติ (CNG) กับหน่วยงานราชการ รัฐว ิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ

ต่างประเทศ  

  (�) เอกสารหลักฐานที�ใช้ประกอบการอ้างอิงที� เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็น

ภาษาไทย การรับรองคาํถูกตอ้งของคาํแปลเป็นภาษาไทย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ����) ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.���� มาตรา �� วรรคสอง ขอ้ �  การรับรองความ

ถูกตอ้งของคาํแปลเป็นภาษาไทย ใหก้ระทาํโดย 

    (�) คนไทยที�จบการศึกษาในระดบัไม่ตํ�ากว่าปริญญาตรี ในหลกัสูตรที�ใช้ภาษาที�

ปรากฏในเอกสารนั�นเป็นภาษาในการเรียนการสอน 

   (�) อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และเป็นผูส้อนภาษาที�ปรากฏใน

เอกสารนั�นในสถาบนัการศึกษาดงักล่าว 

   (�) สถานทูต หรือสถานกงสุลต่างประเทศที�ตั�งอยูใ่นประเทศไทย โดยประกาศนั�น

ใชภ้าษาที�ปรากฏในเอกสารนั�นเป็นภาษาราชการ 

    (�) สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 

   (��) หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตอ้งลงนามพร้อม

ประทบัตรา (ถา้มี) จาํนวน �  ชุด 
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   (��) ขอ้ตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยตอ้งลงนามพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) 

จาํนวน � ชุด 

   (��) แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

   (��) หลกัประกนัซอง ตามขอ้ � 

   (��) บญัชีเอกสารส่วนที� � ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้ �.� (�) 

 �. การเสนอราคา 

  �.�  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งยื�นขอ้เสนอตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา

ซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และหนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี� โดยไม่มี

เงื�อนไขใดๆ ทั�งสิ�น และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื�อของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาให้

ชดัเจน 

      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื�อวันที� �� มกราคม ���� เรื�อง การใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต เป็นโครงการนําร่อง 

โดยยื�นข้อตกลงคุณธรรมที�ได้ลงนามแล้วพร้อมซองเอกสารประกวดราคา หากไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม

จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการเสนอราคา 

   อย่างไรก็ดีหากมีขั�นตอนหรือการกระทาํใดๆ ในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงคุณธรรมที�

องค์การเห็นว่าขดัหรือแยง้ต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุพ.ศ.���� และระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.���� และขอ้บงัคบัองค์การ ฉบบัที� ��� ว่า

ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.���� ก็ให้ถือปฏิบติัตามระเบียบสํานกันายกฯ และขอ้บงัคบัองคก์ารฯ โดยให้ถือคาํวินิจฉัย

ขององคก์ารเป็นที�สุด 

  �.2 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ��� วนั นบัแต่วนัยืนราคา

สุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิ� เสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาที�ตน

เสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้

  4.3 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งเสนอแผนกาํหนดเวลาส่งมอบรถโดยสารตามกาํหนด

ระยะเวลาการส่งมอบรถโดยสารตามที�องคก์ารกาํหนด และแผนการดาํเนินการดา้นทะเบียน 

  �.4  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของรถ

โดยสารไปพร้อมเอกสารส่วนที� � และเอกสารส่วนที� � เพื�อประกอบการพิจารณา หากแคตตาล็อกหรือเอกสาร

ใดที�เป็นภาษาต่างประเทศ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งแปลเอกสารเป็นภาษาไทยเฉพาะในส่วนรายละเอียด

ที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณลกัษณะเฉพาะของรถที�เสนอพร้อมทั�งรับรองความถูกตอ้ง หลกัฐานดงักล่าวนี�องคก์ารจะยึด

ไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ  

   สําหรับแคตตาล็อกที�แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสําเนาถูกตอ้ง

โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูตน้ฉบบัแคต

ตาล็อก ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งนาํตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน � วนั 
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  �.5 ก่อนยื�นเอกสารการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ระสงค์จะเสนอ

ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา

ทั�งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นขอ้เสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์    

  �.6 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

จ่าหนา้ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที้�หน้าซองวา่ “เอกสารประกวด

ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที� ��/����” ยื�นต่อคณะกรรมการ

ประกวดราคาตามโครงการ  ประกอบดว้ย ตน้ฉบบั � ชุด และสาํเนา � ชุด ในวนัที�   �  มิถุนายน  ����   ตั�งแต่

เวลา ��.�� น. ถึงเวลา ��.�� น.ตามนาฬิกาของสาํนกังาน ณ หอ้งประชุมองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคาร

เลขที� ��� ถนนวฒันธรรม เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ����� 

เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้จะไม่

รับเอกสารเพิ�มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัเบื�องตน้ของผูป้ระสงคจ์ะ

เสนอราคาแต่ละรายวา่เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื�น

หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม

ขอ้ �.� (�) ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั�งตรวจสอบขอ้เสนอ

ตามขอ้ �.� และแจง้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทางไปรษณียล์งทะเบียน

ตอบรับ หรือ วธีิอื�นใดที�มีหลกัฐานวา่ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้ ภายในวนัที�   ��  มิถุนายน  ���� 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที�มีการเสนอราคาทาง

อิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคา กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั

ราคาอยา่งเป็นธรรมตาม ขอ้ �.� (�) คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หรือผูมี้สิทธิเสนอราคา

รายนั�นออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา และองค์การจะพิจารณาลงโทษผูป้ระสงค์จะเสนอราคา หรือผูมี้

สิทธิเสนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน 

   ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื�องตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา

ที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงค์

จะเสนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 

หรือผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�ไม่ผ่านคุณสมบติัทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อผูอ้าํนวยการ 

ภายใน � วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของผูอ้าํนวยการให้ถือ

เป็นที�สุด  
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   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาวา่ กระบวนการเสนอราคาซื�อดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที�ก ําหนดไว ้ 

คณะกรรมการประกวดราคาจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือ

ติดต่อสื�อสารกบับุคคลอื�น และเมื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั�นตอน

ที�คา้งอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที�ยงัเหลือก่อนจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งสิ�นสุดกระบวนการ

เสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จ

ไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั�งยกเลิกกระบวนการเสนอ

ราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานที� เพื�อเริ�มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ให้ผูมี้สิทธิเสนอ

ราคาทุกรายที�อยูใ่นสถานที�นั�นทราบ  

   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหว่างการ

ประกวดราคาฯ เพื�อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางองคก์าร 

  �.� ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงันี�  

   (�)  ปฏิบัติตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นหนังสือแสดงเงื�อนไขการซื� อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที�ไดย้ื�นมาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 

   (�)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื�อรถโดยสารใช้เชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

พ ร้ อ ม ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ ารถ โ ด ย ส าร  ด้ว ย วิ ธี ก าร ท างอิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  จ ะ ต้อ ง เริ� ม ต้น ที�    

4,021,710,819.50 บาท 
   (�)   ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย

ราคาที�เสนอตอ้งเป็นราคารวมทั�งสิ�น ซึ� งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและภาษีอากรอื�น ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการดา้นทะเบียน ค่าใชจ่้ายในการทดสอบรถตวัอยา่ง และค่าใชจ่้ายอื�นๆ ทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

   (�)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพื�อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา

ตามวนั  เวลา  และสถานที�ที�กาํหนด 

   (�)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที�มาลงทะเบียนแลว้ ตอ้ง LOG IN เขา้สู่ระบบ 

   (�)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที� LOGIN แลว้จะตอ้งดาํเนินการเสนอราคาโดยราคา

ที�เสนอในการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งตํ�ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ

และจะตอ้งเสนอลดราคาขั�นตํ�า (Minimum Bid) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคา

ครั� งถดัๆ ไป ตอ้งเสนอลดราคาจากราคาครั� งสุดทา้ยที�เสนอลดแลว้จะตอ้งเสนอลดราคาขั�นตํ�า (Minimum Bid) 

ไม่น้อยกว่าครั� งละ  �,���,���.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั� งถดัๆ 

ไป ตอ้งเสนอลดราคาครั� งละไม่น้อยกว่า �,���,���.-บาท จากราคาครั� งสุดทา้ยที�เสนอลดแลว้ 
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   (�)  ห้ามผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื�อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ�นแลว้ 

จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที�ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที�เสนอหลงัสุด 

   (�)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาที�ได้รับคดัเลือกให้เป็นผูช้นะการเสนอราคา ตอ้งรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั�งนี�จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 

   (�)  ผู ้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ณ บริษัท กสท. โทรคมนาคมจาํกัด 

(มหาชน)  ในวนัที�    �  กรกฎาคม  ����   ทั�งนี�  องค์การจะนดัหมายตามแบบแจง้วนั เวลา และสถานที�เสนอ

ราคา (บก.���) ใหท้ราบต่อไป 

   (��) ผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที�แสดงไวใ้นเวบ็ไซต์ และผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้งทาํการทดลอง

วธีิการเสนอราคาก่อนถึงกาํหนดวนัเสนอราคาที�เวบ็ไซตข์องผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

 �. หลกัประกนัซอง 

  �.� ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื�นซองข้อเสนอด้าน

เทคนิคตามเอกสารการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาํนวนเงิน ���,���,���.-บาท (สอง

ร้อยหนึ�งลา้นหนึ�งแสนบาทถว้น) 

   โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการคํ�าประกนั ตั�งแต่วนัยื�นซองขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ�นสุดการยนืราคาโดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�  

   �.�.� เงินสด 

   �.�.� เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่องค์การ โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ยื�นซองข้อเสนอ

ทางดา้นเทคนิคหรือก่อนหนา้นั�นไม่เกิน � วนัทาํการของทางราชการ 

   �.�.� หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารในประเทศที�มีอายุการคํ�าประกนัไม่นอ้ยกวา่ ��� วนั 

ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้�.� (�) 

   �.�.� หนังสือคํ� าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที�ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนั  ตามประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยซึ� งไดแ้จง้เวียนชื�อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนั

ดงัระบุในขอ้ �.� (�) 

   �.�.� พนัธบตัรรัฐบาลไทย    

   หลกัประกนัซองตามขอ้นี�  องคก์ารจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผูค้ ํ� าประกนัภายใน �� วนั 

นบัถดัจากวนัที�ไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายที�คดัเลือกไว ้ซึ� งเสนอราคา

ตํ�าสุดจะคืนให้ต่อเมื�อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื�อผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผูกพนัแลว้การคืน

หลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี�ย 
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  �.� การริบหลกัประกนัซอง 

   โดยที�ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาซึ� งได้ยื�น เอกสารประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ต่อองค์การแลว้ ย่อมตอ้งผกูพนัตนในการเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม

เงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จนเสร็จสิ�นกระบวนการ และ

ไม่สามารถถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ ได้ หากกระทาํผิดเงื�อนไของค์การชอบที�จะดาํเนินการริบ

หลกัประกนัซองไดใ้นอตัราร้อยละ �.� ของวงเงินที�จดัหา ทั�งนี�การริบหลกัประกนัซองใหมี้ผล ณ วนัที�ผูเ้สนอ

ราคากระทาํผดิเงื�อนไขดงักล่าวดงันี�  

   �.�.�  กรณีที�ผูย้ื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคที�ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา

ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ไม่ดาํเนินการดงันี�   

     (�)  ไม่ส่งผูแ้ทนมาลงทะเบียนเพื�อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา

และสถานที�ที�กาํหนด 

     (�)  มาลงทะเบียนแลว้ ไม่ LOG IN เขา้สู่ระบบ 

      (�)  LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื�อนไขที� กวพ.อ

กาํหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ หรือเสนอลดราคาขั�นตํ�า 

(Minmum Bid) แต่ละครั� งที�เสนอลดราคานอ้ยกวา่ราคาตามเอกสารประกวดราคาฯ กาํหนด  

      (�)  ไม่ลงลายมือชื�อในแบบยนืยนัราคาสุดทา้ยในการเสนอราคา(แบบ บก.���) 

   �.�.�  กรณีผูมี้สิทธิเสนอราคาที�ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูช้นะการประกวดราคาแลว้แต่

ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาที�กาํหนด จะตอ้งถูกริบหลกัประกนัซองและอาจถูกพิจารณาเรียกร้อง

ใหช้ดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะตอ้งถูกพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการดว้ย 

   5.2.3  กรณี ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู ้ค ํ� าประกัน หรือคู่สัญญาไม่ยื�นคําขอ

หลกัประกนัคืนภายในห้า (�) ปี นับแต่วนัที�องค์การไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อย หรือไดท้าํสัญญาหรือ

ขอ้ตกลง หรือไดพ้น้จากขอ้ผูกพนัแลว้ ให้ถือว่าผูป้ระสงค์จะเสนอราคา หรือผูค้ ํ� าประกนั หรือคู่สัญญาสละ

สิทธิในหลกัประกนั และแสดงเจตนาใหห้ลกัประกนัดงักล่าวแก่องคก์าร  

 �. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

  6.� ในการประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคา

รวมตํ�าสุด  

    องคก์ารทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื�อดว้ย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาซื�อเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั�งนี�  เพื�อประโยชน์ขององค์การเป็น

สําคญั และให้ถือว่าการตดัสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะ

เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั� งองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน ไม่วา่จะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือก

หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที�เชื�อไดว้่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร อนัเป็นเท็จ 

หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
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   ในกรณีที�ผูเ้สนอราคาตํ�าสุด เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาํเนินงานตาม

สัญญาได ้คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคก์ารจะให้ผูเ้สนอราคานั�นชี� แจงและแสดงหลกัฐานที�ทาํให้เชื�อ

ไดว้า่ ผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ 

หากคาํชี�แจงไม่เป็นที�รับฟังได ้องคก์ารมีสิทธิที�จะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั�น 

      �.� หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ � หรือยื�นหลกัฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ � หรือยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ � แลว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา

รายนั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวด

ราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที�มิใช่สาระสําคญั ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่จะเป็น

ประโยชน์ต่อองคก์ารเท่านั�น 

 �.� การพจิารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 

   การพิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค ประกอบดว้ย 

  6.3.1 คุณสมบติัและรายละเอียดด้านเทคนิคของรถโดยสารฯทั�งคนัโดยละเอียดและ

ชิ�นส่วนต่างๆ เป็นผลิตภณัฑ์ของประเทศใดและรายละเอียดของเครื�องยนต์  เกียร์  คสัซี และรายงานการ

ทดสอบตามข้อกาํหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ หรือตามข้อกาํหนดของ

ประชาคมเศรษฐกิจยโุรป หรือตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลิต พร้อมชื�อและที�อยูข่องหน่วยงานที�ทาํการทดสอบ 

    �.�.� รายละเอียดแผนการซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารฯ ปีที� � ถึงปีที� �� และ

รายละเอียดของการรับประกนัการชาํรุดบกพร่องจากการใชง้านตามปกติของรถโดยสารฯ ตามมาตรฐานของ

ผูผ้ลิตรถโดยสารฯ   

    6.3.� รายชื�อพร้อมที�ตั�งของศูนยบ์ริการซ่อมบาํรุงภายในประเทศ  โดยตอ้งแจง้ 

       �) สถานที�ตั�งของศูนยบ์ริการซ่อมบาํรุง 

       2) โครงสร้างการบริหาร 

       �) ตอ้งจดัส่งรายชื�อทีมงาน ประกอบดว้ย 

      -  ผูเ้ชี�ยวชาญการบริหารจดัการ 

       -  วศิวกรสาขาวศิวกรรมเครื�องกล  (ระดบัสามญั) 

       -  หวัหนา้ช่าง 

     6.3.4  รายละเอียดของศูนยอ์ะไหล่ของเครื�องยนต์  เกียร์  คสัซี  ช่วงล่าง  ระบบส่งกาํลงั 

และอุปกรณ์ใช้เชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (CNG) รายการเบอร์ อะไหล่  ภาพถ่าย  ภาพเขียน  สถานที�จดัเก็บ

อะไหล่ และมีหนงัสือรับรองการมีอะไหล่สาํรองไม่นอ้ยกวา่ �� ปี นบัแต่วนัที�ส่งมอบรถโดยสารฯ คนัสุดทา้ย 

     6.3.�  รายละเอียดผลงานการจาํหน่ายรถโดยสารฯ ให้กับหน่วยงานราชการหรือ

รัฐวสิาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  
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    6.3.6 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งแจง้ว่าใช้โรงงานใดประกอบรถโดยสารฯ หากเป็น

โรงงานต่างประเทศตอ้งแนบสําเนาหนงัสือใบรับรองมาตรฐาน ISO ���� หากเป็นโรงงานในประเทศตอ้ง

แนบสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO ���� และสําเนาใบอนุญาตของโรงงานจากกระทรวง

อุตสาหกรรมเป็นเอกสารประกอบ  พร้อมทั�งแจง้แผนการประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และผลงานการ

ประกอบรถโดยสารของโรงงานที�ใช้ในการประกอบรถโดยสารในครั� งนี�   โดยให้โรงงานผูป้ระกอบรถ

โดยสารเป็นผูรั้บรองแผนและผลงานดังกล่าว และมอบให้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคานํามาใช้เป็นเอกสาร

ประกอบในการยื�นเสนอราคา   

 6.3.7   รายละเอียดผลงานการใหบ้ริการซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครื�องยนตที์�สามารถใชง้าน

กบัก๊าซธรรมชาติ (CNG) กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ

ต่างประเทศ  

 ทั�งนี�  องค์การสงวนสิทธิที�จะพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�มีขอ้เสนอที�

เป็นประโยชน์ต่อองคก์ารมากที�สุด 

  �.� องคก์ารสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัใน

กรณีดงัต่อไปนี�  

    (�) ไม่ปรากฏชื�อผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั�น ในบญัชีผูซื้�อเอกสารประกวดราคาซื�อ

ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขององคก์าร 

    (�) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารการประกวดราคาซื�อ

ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูป้ระสงคจ์ะ

เสนอราคารายอื�น 

  �.� ในการตดัสินการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาํสัญญา 

คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคก์ารมีสิทธิให้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาชี�แจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ

ขอ้เท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้องค์การมีสิทธิจะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญาหาก

หลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกตอ้ง 

  �.� ในกรณี ที� ป รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์วา่ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั

กบัผูมี้สิทธิเสนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาด

กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที�

กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ �.� องค์การมีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูมี้

สิทธิเสนอราคาดงักล่าวและองคก์ารจะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน 

  6.7 ผูช้นะการประกวดราคา จะตอ้งแสดงรายละเอียดของราคารถโดยสารฯ  ราคาค่าจา้ง
บาํรุงรักษารถโดยสารฯ ปีที� � ถึงปีที� �  ราคาค่าจา้งซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารฯ ปีที� � ถึงปีที� �� ซึ� ง
ราคาที�แสดงตอ้งไม่เกินราคากลางที�องคก์ารกาํหนด 
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 �.  การทาํสัญญา 
  ผูช้นะการประกวดราคา จะตอ้งทาํสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ �.� กบัองคก์ารภายใน � 
วนั นับถัดจากวนัที�ได้รับแจง้จากองค์การ และต้องวางหลักประกันสัญญาซื� อขายรถโดยสารปรับอากาศใช้
เชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารฯ จาํนวน ��� คนั เป็นจาํนวนเงินร้อย
ละ �� ของวงเงินที�ประมูลได ้โดยวางหลกัประกนั  ณ ขณะทาํสัญญา โดยสามารถใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ� งอยา่ง
ใด ตามขอ้ �.1   
  หลกัประกนัสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ องคก์ารจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน �� วนั นบัถดั
จากวนัที�คู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาแลว้  
 
 �. อตัราค่าปรับ  
  �.�  กรณีไม่ส่งมอบรถโดยสารฯ ตามกาํหนด   
   ผูช้นะการประกวดราคาจะตอ้งส่งมอบรถโดยสารฯ ตามแผนการส่งมอบให้ครบถว้น  
ถูกตอ้ง ตามสัญญา หากไม่ส่งมอบรถโดยสารฯ ตามที�กาํหนด องคก์ารจะปรับตามจาํนวนรถที�ส่งไม่ครบ ใน
อตัราร้อยละ �.�� ของมูลค่ารถโดยสารฯ ที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ และตอ้งชดเชยค่าสูญเสียโอกาสในการหารายได้
จาํนวน ��,��� บาทต่อคนัต่อวนั ไปจนกวา่จะส่งมอบรถเสร็จสิ�น  
  8.2 กรณีรถโดยสารฯ เกิดความเสียหายจากการซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารฯ จนไม่
สามารถนาํรถโดยสารฯ ออกวิ�งได ้ 

     ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ชนะการประกวดราคาจะตอ้งชดเชยความเสียหายจากการขาด

รายไดค้่าโดยสาร จาํนวน ��,��� บาทต่อคนัต่อวนั โดยองค์การมีสิทธิหักค่าขาดรายไดจ้ากค่าจา้งซ่อมแซม

และบาํรุงรักษารถโดยสารฯ หรือหลกัประกนัสัญญาได ้ โดยให้ถือว่าค่าขาดรายไดด้งักล่าวเป็นค่าเสียหาย

เบื�องตน้เท่านั�น และหากมีความเสียหายอื�นใดเพิ�มเติมผูรั้บจา้งจะตอ้งชดใช้ค่าเสียหายดงักล่าวให้แก่องค์การ

เพิ�มเติมดว้ย 

     หากหลักประกันการปฏิบติัตามสัญญาลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผูรั้บจา้งต้องนํา

หลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญามาวางเพิ�มใหค้รบเตม็จาํนวนภายใน 15 วนั นบัจากวนัไดรั้บแจง้จากองคก์าร 

 

 �.  การจ่ายเงิน 
  องคก์ารจะจ่ายเงินใหแ้ก่ผูช้นะการประกวดราคา ดงันี�  

   (�)   การจ่ายเงินค่ารถโดยสารฯ  

     องคก์ารจะจ่ายเงินค่ารถโดยสารฯ ใหแ้ก่ผูช้นะการประกวดราคา เมื�อไดรั้บเงินกูม้าแลว้

และ เมื�อองคก์ารไดรั้บมอบรถโดยสารฯ ตามจาํนวนคนัที�ส่งมอบ  และคณะกรรมการตรวจรับไดท้าํการตรวจ

รับรถโดยสารฯ จาํนวนดงักล่าวไวเ้ป็นที�เรียบร้อยแลว้    
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   (�)  การจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมรถโดยสารฯ 

     องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้างบาํรุงรักษารถโดยสารฯ ปีที� �ถึงปีที� � อตัราเฉลี�ยไม่เกิน ........ 

บาท/คนั/วนั และค่าจา้งซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารฯ ปีที� � ถึงปีที� ��  อตัราเฉลี�ยไม่เกิน .......... บาท/คนั/

วนั  ให้แก่ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�ชนะการประกวดราคาเป็นรายเดือน  เมื�อคณะกรรมการได้ตรวจสอบและ

ตรวจการจา้งเรียบร้อยแลว้  โดยใหย้ื�นใบแจง้หนี�  ภายในวนัที�  �� ของเดือนถดัไป และองคก์ารจะจ่ายเงินตามรอบ

บญัชีขององคก์าร ภายใน �� วนันบัแต่วนัที�องคก์ารไดรั้บใบแจง้หนี�        

      เงื�อนไขอื�นๆ นอกจากที�กล่าวขา้งตน้เป็นไปตามร่างสัญญา 

                   ��. ข้อสงวนสิทธิ�ในการเสนอราคาและอื�น ๆ                

  ��.� เงินค่ารถโดยสารฯ สําหรับการซื�อรถ ไดม้าจากเงินกูโ้ดยกระทรวงการคลงัเป็นผูค้ ํ� า

ประกันเงินกู้ หรือกระทรวงการคลังจดัหาเงินกู้ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้ต่อ องค์การจะจ่ายเงิน

ต่อเมื�อองค์การไดรั้บเงินกูแ้ลว้เท่านั�น ส่วนเงินค่าจา้งซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารฯ ใช้งบดาํเนินการ

ขององคก์ารที�จะตั�งไวใ้นแต่ละปี 

  ��.� ผู ้ป ระส งค์จะ เส น อราคาซึ� งได้ยื�น เอก ส ารป ระก วดราค าซื� อด้วยวิ ธี ก ารท าง

อิเล็กทรอนิกส์ต่อองคก์ารแลว้จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื�อไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผู ้

มีสิทธิเสนอราคาแลว้ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้ �.� (�) 

(�) (�) และ (�) มิฉะนั�นองค์การจะริบหลกัประกนัซองจาํนวนร้อยละ �.� ของวงเงินที�จดัหาทนัที และอาจ

พิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งอาจพิจารณาให้เป็นผูทิ้�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็น

การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

  ��.� ผูมี้สิทธิเสนอราคาซึ� งองคก์ารไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลา

ที�องคก์ารกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ � องคก์ารจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ�าประกนั

ซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื�นๆ (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาให้เป็นผูทิ้�งงานตาม

ระเบียบของทางองคก์าร เวน้แต่เป็นกรณีที�สาํนกังานอยัการสูงสุดไดมี้การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขสัญญาใน

ประเด็นที�เป็นสาระสําคญั ซึ� งมีผลกระทบต่อการลงทุนจนเป็นเหตุให้ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่สามารถลงนาม

สัญญาได ้ไม่เป็นเหตุใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาถูกริบหลกัประกนัซอง 

  ��.� องคก์ารสงวนสิทธิ� ที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไป

ตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

  ��.� ผูมี้สิทธิเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ� หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ�นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

  ��.� องค์การทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการจัดซื� อรถ

โดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร จาํนวน ��� 

คนั ที�ยงัมิได้ลงนามในสัญญาไดทุ้กเมื�อ และองค์การทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะยกเลิกการทาํสัญญาซื�อรถโดยสาร

ปรับอากาศใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร จาํนวน ��� คนั จากผู ้

มีสิทธิเสนอราคาไดทุ้กเมื�อ โดยผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองคก์าร 
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  ��.� ขอ้เสนอทั�งหมดของผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ก่อให้เกิดขอ้ผกูพนัแก่องคก์าร เวน้แต่จะได้

มีการลงนามในสัญญาเพื�อดาํเนินการแลว้ 

  ��.� เมื�อได้รับขอ้เสนอแล้ว เอกสารขอ้เสนอทั�งหมดจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ� ขององค์การ 

โดยองคก์ารมีสิทธิที�จะใชส่้วนหนึ�งส่วนใดของขอ้เสนอได ้
 

 ��.  ปัญหาการขัดแย้งหรือการตีความ 

  ในกรณีที�มีความจาํเป็นตอ้งตีความขอ้ใด หรือมีขอ้ความใดที�โตแ้ยง้ในประกาศประกวดราคา 

หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอื�นใดก็ตาม ซึ� งมีความจาํเป็นตอ้งวินิจฉยัตดัสิน เพื�อให้การประกวด

ราคาครั� งนี� เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ องค์การสงวนสิทธิที�จะเป็นผูตี้ความ 

และวนิิจฉยัขอ้ขดัแยง้ ซึ� งใหถื้อเป็นอนัเด็ดขาดและถึงที�สุด 
 

 ��.  การแก้ไขเอกสารประกวดราคา 

  ��.�  ก่อนวนัยื�นซองประกวดราคา หากมีความจาํเป็นองคก์ารสงวนสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลง

แกไ้ขเพิ�มเติมเอกสารประกวดราคา 

  ��.�  การแกไ้ขเอกสารประกวดราคาต่างๆ องค์การจะแจง้ให้ผูมี้สิทธิเสนอราคาทราบโดย

ทั�วกนัทุกรายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  ��.�  หากองคก์ารพิจารณาเห็นวา่ การแกไ้ขเพิ�มเติมเอกสารประกวดราคาต่างๆ มีเหตุทาํให้

ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งใช้เวลาในการพิจารณาและจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพิ�มมากขึ�น เพื�อความถูกตอ้ง

ครบถว้น องคก์ารอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการยื�นเอกสารประกวดราคาไดต้ามความจาํเป็น 

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

............./................/............... 
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการจัดซื�อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV)  

พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน ��� คัน 

ด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(องค์การ) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื� อรถโดยสาร         

ปรับอากาศใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร จาํนวน ��� คนั ดว้ย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นรถนาํเขา้สาํเร็จรูปทั�งคนัจากต่างประเทศ หรือรถที�ประกอบในประเทศไทย 
 

1. ความเป็นมา 

 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพมีภารกิจในการให้บริการขนส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑลมีรถโดยสารให้บริการจาํนวน �,��� คนั มีอายุการใช้งานระหว่าง �1–21 ปี ซึ�งรถโดยสารมี

สภาพทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน องค์การจึงได้เสนอแผนการดาํเนินงานที�จะจดัหารถโดยสารคนัใหม่ 

จาํนวน �,��� คนัเพื�อทดแทนรถโดยสาร (ดีเซล) คนัเดิม จาํนวน �,��� คนั ที�มีสภาพเก่า ชาํรุด ทรุดโทรม เพื�อ

ยกระดบัคุณภาพและความเชื�อถือไดใ้นการให้บริการรวมทั�งลดตน้ทุนด้านเชื�อเพลิงและลดผลกระทบด้าน

สิ�งแวดลอ้มอีกทั�ง ยงัเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการใชพ้ลงังานทางเลือกที�ประหยดั ช่วยลดเงินตรา

ต่างประเทศจากการนาํเขา้นํ�ามนัเชื�อเพลิง  

 ดว้ยองค์การมีความตอ้งการใช้รถโดยสารปรับอากาศในระยะแรก จาํนวน ��� คนั เพื�อนาํมา

ให้บริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมที�ชํารุด เสื� อมสภาพ หากไม่มีรถทดแทนจะเกิดปัญหาในการ

ให้บริการประชาชน เนื�องจากปัจจุบนัรถโดยสารเริ�มทยอยจอดเสียเป็นจาํนวนมาก ทาํให้มีรถโดยสารไม่เพียง

พอที�จะรองรับการใชบ้ริการของประชาชน  

 องค์การจึงประสงค์จะจดัซื�อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จาํนวน 

��� คนั และโดยที�รถโดยสารดงักล่าวจาํเป็นตอ้งดูแลรักษาตามเกณฑที์�กาํหนด องคก์ารจึงประสงคใ์หผู้ข้ายรถ

รับผิดชอบการซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารด้วย  โดยงบประมาณการจดัซื�อรถฯ มาจากเงินกู้ ส่วน

งบประมาณการจา้งซ่อมแซมบาํรุงรักษารถโดยสารเป็นงบดาํเนินการขององคก์ารที�จะตั�งไวใ้นแต่ละปี 

 

�. วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื�อจดัซื� อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษารถโดยสาร  

 2.  เพื�อยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั�งความน่าเชื�อถือได ้(Reliability) 

ของบริการรถโดยสารประจาํทางสาธารณะ 

 �. เพื�อลดค่าใชจ่้ายดา้นเชื�อเพลิง 
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 �. เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกสาํหรับคนพิการ และผูสู้งอาย ุ

 �. เพื�อตอบสนองนโยบายดา้นการใชพ้ลงังานของรัฐในการใชพ้ลงังานที�ประหยดัและเป็นมิตร

กบัสิ�งแวดลอ้ม 

  เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว องค์การจึงมีความจาํเป็นจะตอ้งจดัซื�อรถโดยสารปรับอากาศ

ใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร จาํนวน 489 คนั  

 

�.  คุณสมบัตแิละผลงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งมีคุณสมบติัและผลงาน ดงัต่อไปนี�  

 �.1  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผูมี้อาชีพและมีวตัถุประสงค์ในการขายและซ่อมแซม

บาํรุงรักษารถโดยสารที�ประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 �.2 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย หรือกลุ่ม

กิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย ที�ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยดว้ยกนั หรือนิติ

บุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมเป็นกิจการร่วมคา้มาพร้อมกบัเอกสาร

เสนอราคา  ทั�งนี�  นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งรับผดิร่วมกนัและแทนกนัต่อองคก์ารอยา่งลูกหนี� ร่วม 

  หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ที�ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ที�ร่วม

ทุนระหวา่งนิติบุคคลไทยดว้ยกนัหรือนิติบุคคลไทยกบันิติบุคคลต่างประเทศ  โดยกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน

จะตอ้งกาํหนดบริษทัหลกั (Lead Firm) ซึ� งเป็นนิติบุคคลไทยเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัทาง

องคก์าร โดยตอ้งแสดงหลกัฐานการร่วมคา้หรือร่วมทาํงานมาพร้อมกบัเอกสารเสนอราคา ทั�งนี�   นิติบุคคลทุก

รายจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันต่อองค์การอย่างลูกหนี� ร่วม ทั� งนี� ให้ เป็นไปตามหนังสือสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที� นร (กวพ) ����/ว ���� ลงวนัที� �� มีนาคม ���� 

  นิติบุคคลทุกรายจะตอ้งลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอาํนาจให้นิติบุคคลใดลง

นามแทนได ้โดยใหแ้นบใบมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ครบถว้นดว้ย 

 �.� นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลซึ� งประสงค์จะเสนอราคาที�เขา้ร่วมในกลุ่มกิจการร่วมคา้ 

(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ไม่สามารถยื�นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง 

หรือร่วมกบันิติบุคคลอื�นหรือกลุ่มกิจการร่วมคา้ หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงานอื�นไดอี้ก และจะเปลี�ยนแปลง

นิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมคา้หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงานในภายหลงัไม่ได ้

 3.� กรณีที�เป็นนิติบุคคล ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งมีทุนจดทะเบียน (ชาํระเต็มจาํนวน) ไม่

น้อยกว่า  200 ล้านบาท  หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) ที�ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  

บริษทัหลกั (Lead Firm) ตอ้งมีทุนจดทะเบียน (ชาํระเตม็จาํนวน) ไม่นอ้ยกวา่  200 ลา้นบาท   

 3.� ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื�อแล้ว หรือไม่เป็นผูที้�ได้รับผลของการสั�งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูทิ้�งงานตาม

ระเบียบของทางราชการหรือของรัฐวสิาหกิจ 
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 3.�  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นและหรือ

ต้องไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั

ประกาศประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

 3.�  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ� หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ�นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

 3.� ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งมีผลงานการจาํหน่ายรถโดยสาร ให้กบัหน่วยงานราชการหรือ

รัฐวสิาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  

        ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานการให้บริการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื� องยนต์ที�

สามารถใชง้านกบัก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) กบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศ

ไทยหรือต่างประเทศ  

                           ในกรณีที�เป็นกลุ่มกิจการร่วมคา้(Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทาํงาน (Consortium) 

ผลงานตามวรรคหนึ�งและวรรคสองให้เป็นไปตามหนงัสือสํานกันายกรัฐมนตรี ที� นร (กวพ) ����/ว ���� ลง

วนัที� �� มีนาคม ���� ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ 

 3.9  นิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วม

ทาํงาน (Consortium) ที�ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ถูกศาลสั�งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่เป็นบุคคล

ลม้ละลายหรือไม่เป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 

 �.��  นิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

 �.�� นิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซึ� งไดด้าํเนินการจดัซื�อจดัจา้งดว้ยระบบ

อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้อ งล งท ะ เบี ยน ใน ระ บ บ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ข อ ง

กรมบญัชีกลางที�เวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซื�อจดัจา้งภาครัฐ 

 3.12 คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละครั� งซึ� งมีมูลค่าไม่เกิน

สามหมื�นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 3.�� ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งเป็นผูพ้ร้อมที�จะเขา้ร่วมในขอ้ตกลงคุณธรรมตามมติ ครม. เมื�อ

วนัที� �� มกราคม ���� เรื�อง การใชร้ะบบขอ้ตกลงคุณธรรมในการป้องกนัการทุจริต เป็นโครงการนาํร่อง 

 �.�� ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งเป็นผูมี้รายชื�อเป็นผูซื้�อเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ครั� งนี�จากองคก์าร 

�.  รูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 

 รายละเอียดคุณลกัษณะตามเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารแนบ 

ดงันี�   

 �.1  คุณลกัษณะของรถโดยสารปรับอากาศใชเ้ชื�อเพลิงกา๊ซธรรมชาติ (NGV) (เอกสารหมายเลข �)  
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 �.� เงื�อนไขการรับประกนัการชาํรุดบกพร่องจากการใชง้านตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศ

ใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) (Warranty Period) (เอกสารหมายเลข �) 

 �.� รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารปรับอากาศใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) (เอกสารหมายเลข �)  

 �.� เงื�อนไขการซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

(NGV) (Maintenance) (เอกสารหมายเลข �) 

�.  การพจิารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 

 การพิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค ประกอบดว้ย 

 5.1 คุณสมบติัและรายละเอียดดา้นเทคนิคของรถโดยสารฯ ทั�งคนัโดยละเอียดและชิ�นส่วนต่างๆ 

เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศใดและรายละเอียดของเครื� องยนต์  เกียร์  คัสซี และรายงานการทดสอบตาม

ข้อกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ หรือตามข้อกําหนดของประชาคม

เศรษฐกิจยโุรป หรือตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลิต พร้อมชื�อและที�อยูข่องหน่วยงานที�ทาํการทดสอบ 

   �.� รายละเอียดแผนการซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารฯ ปีที� � ถึงปีที� �� และรายละเอียด

ของการรับประกนัการชาํรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติของรถโดยสารฯ ตามมาตรฐานของผูผ้ลิตรถ

โดยสารฯ   

   5.� รายชื�อพร้อมที�ตั�งของศูนยบ์ริการซ่อมบาํรุงภายในประเทศ  โดยตอ้งแจง้ 

    �) สถานที�ตั�งของศูนยบ์ริการซ่อมบาํรุง 

    2) โครงสร้างการบริหาร 

    �) ตอ้งจดัส่งรายชื�อทีมงาน ประกอบดว้ย 

     -  ผูเ้ชี�ยวชาญการบริหารจดัการ 

     -  วศิวกรสาขาวศิวกรรมเครื�องกล  (ระดบัสามญั) 

     -  หวัหนา้ช่าง 

   5.4 รายละเอียดของศูนย์อะไหล่ของเครื� องยนต์  เกียร์  คัสซี  ช่วงล่าง  ระบบส่งกําลัง และ

อุปกรณ์ใช้เชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (CNG) รายการเบอร์ อะไหล่  ภาพถ่าย  ภาพเขียน  สถานที�จดัเก็บอะไหล่ 

และมีหนงัสือรับรองการมีอะไหล่สาํรองไม่นอ้ยกวา่ �� ปี นบัแต่วนัที�ส่งมอบรถโดยสารฯ คนัสุดทา้ย 

   5.� รายละเอียดผลงานการจาํหน่ายรถโดยสารฯ ให้กบัหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ

ภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  

                      5.6   ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งว่าใช้โรงงานใดประกอบรถโดยสาร หากเป็นโรงงาน

ต่างประเทศตอ้งแนบสําเนาหนงัสือใบรับรองมาตรฐาน ISO ���� หากเป็นโรงงานในประเทศตอ้งแนบสําเนา

หนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO ���� และสําเนาใบอนุญาตของโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น

เอกสารประกอบ  พร้อมทั�งแจง้แผนการประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และผลงานการประกอบรถโดยสาร

ของโรงงานที�ใชใ้นการประกอบรถโดยสารในครั� งนี�   โดยให้โรงงานผูป้ระกอบรถโดยสารเป็นผูรั้บรองแผน

และผลงานดงักล่าว และมอบใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคานาํมาใชเ้ป็นเอกสารประกอบในการยื�นเสนอราคา 
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   5.7 รายละเอียดผลงานการให้บริการซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครื�องยนต์ที�สามารถใช้งานกบัก๊าซ

ธรรมชาติ (CNG) กบัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  

   ทั�งนี�  องค์การสงวนสิทธิที�จะพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�มีขอ้เสนอที�เป็น

ประโยชน์ต่อองคก์ารมากที�สุด 
 

6.  ระยะเวลาการส่งมอบรถโดยสาร 

 ผูช้นะการประกวดราคาจะตอ้งส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศ จาํนวน ��� คนั ภายในระยะเวลา 

�� วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา   

 

�.  การทดสอบรถโดยสารตัวอย่าง 

 ผูช้นะการประกวดราคาตอ้งส่งมอบรถโดยสารฯ ตวัอยา่งในแต่ละรุ่นการผลิต (LOT) ใหอ้งคก์าร 

เพื�อนําไปทดสอบการขบัขี�และใช้งาน เป็นระยะเวลา � วนัต่อเนื�องกัน ก่อนส่งมอบจริง โดยรถโดยสารฯ 

ตวัอย่างจะต้องเป็นแบบและรุ่นเดียวกนักับรถโดยสารฯ ที�จะส่งมอบ รวมถึงอุปกรณ์เพิ�มเติมตามเอกสาร

ประกวดราคาฯ และมีรายละเอียดการทดสอบตามเอกสารหมายเลข �   

 

�.  การตรวจรับ 

 รถโดยสารฯ ที�จะส่งมอบตอ้งมีคุณลักษณะถูกตอ้งตามเงื�อนไขในประกาศประกวดราคาด้วย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  และตอ้งเป็นแบบและรุ่นเดียวกนักบัรถโดยสารฯ ที�ผา่นการทดสอบตามขอ้ � ผา่น

การตรวจสภาพการชาํระภาษีและดาํเนินการดา้นทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแลว้ โดยผูช้นะ

การประกวดราคาเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดาํเนินการทั�งสิ�น ซึ� งจะตอ้งส่งมอบภายในระยะเวลา �� วนั นบัถดั

จากวนัลงนามในสัญญา  ทั�งนี� การตรวจรับจะเริ�มนบัตั�งแต่วนัที�องคก์ารไดรั้บมอบรถที�จดทะเบียนและชาํระ

ภาษีเรียบร้อยแลว้ 
 

�.  วงเงินในการจัดหา  วงเงินโครงการจาํนวน   �,���,���,���.��  บาท   

   

��.  การจ่ายเงิน 

  องค์การจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ชนะการประกวดราคา ดังนี� 

   (�)  การจ่ายเงินค่ารถโดยสารฯ  

     เมื�อไดรั้บเงินกูม้าแลว้ องค์การจะจ่ายเงินค่ารถโดยสารฯ ให้แก่ผูช้นะการประกวด

ราคา เมื�อองคก์ารไดรั้บมอบรถโดยสารฯ ตามจาํนวนคนัที�ส่งมอบ โดยองคก์ารจะจ่ายเงินดงักล่าว  ภายใน 30 

วนั นบัแต่วนัที�คณะกรรมการตรวจรับรถโดยสารเรียบร้อยแลว้  
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    (�)  การจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมรถโดยสารฯ 

      องคก์ารจะจ่ายเงินค่าจา้งบาํรุงรักษารถโดยสารฯ ปีที� � ถึงปีที� � อตัราเฉลี�ยไม่เกิน ........ 

บาท/คนั/วนั และค่าจา้งซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารฯ ปีที� � ถึงปีที� ��  อตัราเฉลี�ยไม่เกิน .......... บาท/คนั/

วนั  ให้แก่ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที�ชนะการประกวดราคาเป็นรายเดือน  เมื�อคณะกรรมการได้ตรวจสอบและ

ตรวจการจา้งเรียบร้อยแลว้  โดยใหย้ื�นใบแจง้หนี�  ภายในวนัที�  �� ของเดือนถดัไป และองคก์ารจะจ่ายเงินตามรอบ

บญัชีขององคก์าร ภายใน �� วนันบัแต่วนัที�องคก์ารไดรั้บใบแจง้หนี�        

��.     ผูช้นะการประกวดราคาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบของทางราชการที�

เกี�ยวขอ้งโดยเคร่งครัด 
 

 

12.       ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเติมได้ที� 

 นางสาวรัชนี  ลออทรัพยาภทัร    โทรศพัท ์��-���-����  ต่อ ����  

หากท่านตอ้งการเสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความเห็นเกี�ยวกบัโครงการดงักล่าว โปรดใหค้วามเห็น

เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ ทาง e-mail : somsakna@bmta.co.th. มายงัองคก์ารโดยเปิดเผยตวั  

   

                                                                   (ลงชื�อ)       ยกุต ์  จารุภูมิ     ประธานกรรมการ 

                                                                                 (นายยกุต ์  จารุภูมิ)  
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เอกสารหมายเลข � 

คุณลกัษณะของรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV)  

 

 

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะซื�อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลิงก๊าซ

ธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร จาํนวน ��� คนั โดยเป็นรถนาํเขา้สาํเร็จรูปทั�งคนั

จากต่างประเทศ หรือรถที�ประกอบในประเทศไทย อุปกรณ์และชิ�นส่วนที�ใชป้ระกอบรถเป็นไปตามมาตรฐาน

ของผูผ้ลิตและกรมการขนส่งทางบกใหค้วามเห็นชอบ  ดงันี�  

 1. คุณลกัษณะทั�วไป 

  �.�  เป็นรถโดยสารปรับอากาศชั�นเดียว ไม่มีบนัได (No Step Bus) ขนาด � เพลา � ลอ้ (ยาง � 

เส้น) ขนาด �� เมตร (ความยาวของรถจากกนัชนหนา้ถึงกนัชนทา้ยไม่นอ้ยกว่า 11.50 เมตรและไม่เกิน 12.00 

เมตร) ขบัเคลื�อนด้วยเครื�องยนต์ที�ใช้ก๊าซธรรมชาติอดัเป็นเชื�อเพลิง มีกาํลงัเครื�องยนต์ไม่น้อยกว่า 174kW 

สามารถรับนํ�าหนกับรรทุกรวม (GVW) ไม่นอ้ยกวา่ 16,000 กิโลกรัมและจะตอ้งติดตั�งอุปกรณ์ประจาํรถ  ดงันี�   

  �)  คอ้นทุบกระจกจาํนวนไม่ตํ�ากวา่ 6 อนั  

  �)  เครื�องดบัเพลิง ขนาด 5 ปอนด์ ไม่น้อยกวา่ 2 ถงั และขนาด 10 ปอนด์ ไม่น้อยกว่า 2 

ถงั ไดม้าตรฐาน มอก.และใหมี้ขนาดที�กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

  �)  ประตูฉุกเฉิน ต้องมีคุณสมบัติและขนาดสัดส่วนเป็นไปตามกรมการขนส่งทางบก

กาํหนด  

  �)  ประตูขึ�น-ลงสาํหรับพนกังานขบัรถ 

  �)  เขม็ขดันิรภยัสาํหรับพนกังานขบัรถจาํนวน 1 เส้น 

  �.�  ลกัษณะของตวัรถและโครงสร้างรถโดยสารฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมการ

ขนส่งทางบกโดยภายในรถโดยสารมีที�นั�งไม่นอ้ยกว่า 35 ที�นั�ง (รวมที�นั�งสําหรับคนพิการชนิดพบัเก็บได้ � 

ที�นั�ง) และราวจบัสําหรับผูโ้ดยสารยนืสามารถรับผูโ้ดยสารรวมทั�งหมดไม่นอ้ยกวา่ 60 คน รูปแบบการจดัวาง

ที�นั�งผูโ้ดยสารระยะห่างระหว่างที�นั�งและจาํนวนผูโ้ดยสารโดยรวมให้เป็นไปตามที�กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ 

  �.�  ภายในห้องโดยสาร ตอ้งมีความสูงภายในตามที�กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด

หรือให้ความเห็นชอบ โดยมีการบุผนังตกแต่งภายในตามมาตรฐานของผูผ้ลิต มีฉนวนที�ไม่ลามไฟและไม่

ก่อให้เกิดควนัพิษเมื�อไดรั้บความร้อน กนัเสียงรบกวนและความร้อนจากพื�นผนงัและเพดานหลงัคารถ (Noise 

and Heat Insulation on Floor Wall and Ceiling) 
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  1.4 รถโดยสารฯ จะตอ้งออกแบบให้สามารถวิ�งบริการประชาชนในพื�นที�กรุงเทพมหานคร    

และปริมณฑลตามสภาพของถนนและสะพานในเส้นทางเดินรถถนนสายหลักในปัจจุบนั ประกอบด้วย 

พหลโยธิน  สุขมุวิท  ลาดพร้าว  เพชรบุรี  พฒันาการ  พระราม �  พระราม� และเพลินจิต  สามเสน  พระราม �   

ราชดาํเนิน  เจริญกรุง  วงแหวนตะวนัออก  วงแหวนตะวนัตก  เพชรเกษม  อินทรพิทักษ์   บางนาตราด       

รามอินทรา  ตากสิน  ประชาธิปก  ติวานนท์  พระราม �  เอกชยั-จอมทอง  แจง้วฒันะ  รัตนาธิเบศร์  งามวงศ์

วาน  บรมราชชนนี  รัชดาภิเษก และอโศกมนตรี  รามคาํแหง  สุขสวสัดิ�   วิภาวดีรังสิต ประดิษฐม์นูธรรม และ

ราชพฤกษ์ ได ้ โดยเมื�อมีการบรรทุกเต็มอตัราบรรทุกตอ้งไม่มีส่วนหนึ� งส่วนใดของตวัรถเวน้แต่ยางของรถ

สัมผสัหรือกระแทกกบัพื�นถนนหรือสะพานในขณะวิ�งใชง้าน ตอ้งมีพื�นที�สําหรับผูโ้ดยสารยนืไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 35 ของพื�นที�ห้องโดยสารขณะวิ�งใชง้านปกติสูงจากพื�นถนนไม่เกิน 45 เซ็นติเมตร กรณีพื�นที�ห้องโดยสาร

ขณะวิ�งใชง้านปกติสูงจากพื�นถนนเกินกวา่ 40 เซ็นติเมตร ตอ้งมีระบบปรับลดระดบัความสูงของรถ (Kneeling 

system) ขณะจอดรับ-ส่งผูโ้ดยสารให้มีระดบัพื�นรถเมื�อวดัจากขอบประตูทางขึ�น-ลงของผูโ้ดยสารสูงจากพื�น

ถนนไม่เกิน 40 เซ็นติเมตร 

 �. คุณลกัษณะเฉพาะของโครงสร้างรถโดยสาร 

  �.� ตวัถงัรถโดยสารฯ จะตอ้งใช้วสัดุที�มีมาตรฐาน เมื�อประกอบเป็นตวัถงัรถโดยสารแล้ว

จะตอ้งมีความมั�นคง แขง็แรง ทนทานต่อการผกุร่อน และปลอดภยัในการใชง้าน และผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอ

รายละเอียดแบบของตวัถงัรถโดยสารฯ และวสัดุที�ใชป้ระกอบตวัถงัรถโดยสารวา่เป็นวสัดุชนิดใดบา้งมีขนาด

ความหนาเท่าใดและมีการออกแบบตวัถงัรถโดยสารวา่มีความกวา้ง ความยาว ความสูงเท่าใด 

  �.�  เป็นรถโดยสารฯ ที�มีรูปลักษณ์ที�สะท้อนถึงเทคโนโลยี การออกแบบตวัรถและการ

ออกแบบดา้นความปลอดภยัที�ทนัสมยัมีเอกลกัษณ์และเป็นลกัษณะรถโดยสารตอนเดียว 

  �.�  โครงคสัซีตอ้งเป็นโครงคสัซีใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อนทาํดว้ยโลหะแขง็แรง โดยเป็นคสั

ซี  ที�ไดรั้บการออกแบบจากผูผ้ลิตให้เป็นคสัซีรถโดยสาร และมีมาตรฐานตามที�กรมการขนส่งทางบกกาํหนด

และจะตอ้งไดรั้บอนุญาตหรือความเห็นชอบให้เป็นคสัซีรถโดยสารจากกรมการขนส่ง   ทางบกก่อนการส่ง

มอบรถโดยสารฯ 

  �.�  คสัซีมีระบบรองรับนํ�าหนกัแบบ Air Suspension 

  2.5  มีประตูทางเขา้-ออกทางด้านซ้ายสําหรับผูโ้ดยสาร 2 ประตู บริเวณด้านหน้าและตรง

กลางรถโดยตอ้งไม่กีดขวางการจดัวางที�นั�งและการขึ�น-ลงของผูโ้ดยสาร พร้อมอุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั

ตามที�กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

  �.�  ภายในห้องโดยสารมีที�นั�งสําหรับผูโ้ดยสารออกแบบให้โคง้เวา้รับกบัสรีระของท่านั�งมี

ความสวยงาม แข็งแรง และนุ่มสบาย โดยในส่วนของเบาะที�นั�งและพนักพิง บุด้วยฟองนํ� าหนาและหุ้มด้วยหนัง

เทียม ความหนาของเบาะที�นั�งและพนกัพิงในตาํแหน่งบางสุด ไม่นอ้ยกวา่ � เซนติเมตร บุดว้ยฟองนํ� าหรือโฟม

ชนิดหนา มีความหนาแน่นไม่นอ้ยกวา่ �� บวกลบ � กิโลกรัมต่อ ลบ.เมตร และตอ้งเป็นวสัดุที�ไม่ลามไฟและ

ไม่ก่อให้เกิดควนัพิษเมื�อไดรั้บความร้อน โดยมีแบบและการจดัวางที�นั�งผูโ้ดยสาร ตามที�กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกาํหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ 
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  �.�  พื�นรถภายในห้องโดยสารเรียบ มีความลาดเอียงบางพื�นที� กรณีที�ตอ้งเป็นทางลาดหรือ

เปลี�ยนระดบัจะตอ้งออกแบบให้มีความปลอดภยัในการเดินของผูโ้ดยสารทั�วไป โดยให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด

ของกรมการขนส่งทางบก 

  �.� มีเครื�องอุปกรณ์และส่วนควบอื�นๆ ถูกตอ้ง ครบถ้วนตามที�กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง

หรือเป็นไปตามที�กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ เพื�อให้สามารถจดทะเบียนเป็นรถโดยสารตาม

มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกได ้

  �.� สีของรถโดยสารฯ เป็นสีฟ้า ตามประกาศองค์การเรื�อง แบบสีตวัถงัรถ และกาํหนดจุด

พื�นที�แบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สําหรับรถโดยสารใหม่ใช้เชื� อเพลิงธรรมชาติ NGV ประกาศ ณ วนัที�  � 

ตุลาคม ���� 

 3.  คุณลกัษณะเฉพาะของเครื�องยนต์รถโดยสารฯ 

  �.� เครื�องยนตที์�ใช้ก๊าซธรรมชาติอดัเป็นเชื�อเพลิง ระบายความร้อนดว้ยนํ� ามีมาตรฐานไอเสีย

ตามที�กรมการขนส่งทางบกกาํหนดหรือให้ความเห็นชอบกาํลงัเครื�องยนตไ์ม่นอ้ยกวา่��� kW ตามขอ้กาํหนด

ของกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSTION 

FOR EUROPE ; UNECE) ข้อที� �� ว่าด้วยเรื� องกาํลังม้าสุทธิ (NET POWER) ของเครื� องกาํเนิดที�ใช้ในการ

ขบัเคลื�อน หรือตามขอ้กาํหนดประชาคมเศรษฐกิจยโุรป (EUROPEAN ECONOMICS COMMISSION; EEC) 

(EUROPEAN ECONOMICS COMMISSION � � /� � � � /ECE;ENGINE POWER OF MOTOR VEHICLE)

โดยจะตอ้งระบุรายละเอียดอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี�  

   -  ความจุของ กระบอกสูบ (CC.)  

   -  เส้นผา่นศูนยก์ลางกระบอกสูบ x ระยะชกั (Bore x Stroke) 

   -  กาํลงัเครื�องยนตสู์งสุด (Maximum Engine Power) 

   -  แรงบิดสูงสุดของเครื�องยนต(์Maximum Engine Torque) 

   - อตัราส่วนการอดั (Compression Ratio) 

  �.� ถงัก๊าซ เครื�องอุปกรณ์และส่วนควบสําหรับก๊าซธรรมชาติอดัและการติดตั�งให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที�กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

   �.�.�  ถงัก๊าซหรือภาชนะบรรจุก๊าซธรรมชาติอดัตอ้งเป็นไปตามาตรฐาน มอก.���� 

หรือ ISO 11439 หรือ ECE R 110 หรือ ANSI/CSA NGV 2 และตอ้งยึดให้แน่นกบัตวัรถในบริเวณที�มีความ

แข็งแรง โดยมีขนาดหรือจาํนวนถงัก๊าซที�ติดอยูที่�รถโดยสารตามมาตรฐานของผูผ้ลิต ปริมาตรรวมไม่นอ้ยกวา่ 

��� ลิตรนํ�า  

   �.�.� การติดตั�งเครื�องอุปกรณ์และส่วนควบของระบบก๊าซธรรมชาติอดัเป็นเชื�อเพลิง

ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ดงันี�  

    (�)  ขอ้กาํหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชาชาติ 

เลขที� ECE R 110 
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    (�) มาตรฐานความปลอดภยัที�กาํหนดไวต้ามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม

ระบบการใชก้๊าซธรรมชาติอดัเป็นเชื�อเพลิงในยานยนต ์มาตรฐานเลขที� มอก. ���� ดงันี�  

     (ก) เล่ม � ขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั 

     (ข) เล่ม � วธีิทดสอบ 

    (�) มาตรฐานขององคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน เลขที� ISO 15501 

  �.� เครื�องยนต์ที�นํามาใช้ประกอบเป็นรถโดยสารฯ จะต้องสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติอดั 

(CNG) ที�มีจาํหน่ายภายในประเทศไทย 

  3.� มาตรฐานไอเสียเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที�ใช้

เครื�องยนตแ์บบจุดระเบิดดว้ยประกายไฟที�ใชก้๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื�อเพลิง เฉพาะดา้น

ความปลอดภยั : สารมลพิษจากเครื�องยนต ์ระดบัที� � (มอก.����-����) (ยโูร �) หรือสูงกวา่ (ยโูร �, ยโูร �) 

 4.  คุณลกัษณะเฉพาะของระบบส่งกาํลงัรถโดยสารฯ 

  �.� เป็นระบบเกียร์อตัโนมติั (Automatic Transmission) 

 �. คุณลกัษณะเฉพาะของระบบห้ามล้อรถโดยสารฯ 

  �.� ระบบห้ามลอ้เทา้ เป็นแบบใช้ลมอดัหรือลมดนันํ� ามนั และมีเครื�องวดัความดนัลมหรือ

สัญญาณเตือนติดตั�งไวใ้นที�ซึ� งผูข้บัขี�สามารถมองเห็นไดง่้าย 

  �.� มีระบบเบรกแบบ Antilock Brake System (ABS) ทั�งลอ้หนา้และลอ้หลงั 

  �.� มีหา้มลอ้มือตามแบบมาตรฐานของผูผ้ลิต 

  �.� ระบบเบรกทั�งหมดจะตอ้งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของผูผ้ลิตซึ� งไม่ตํ�ากวา่เกณฑ์ที�

กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

 �. คุณลกัษณะเฉพาะของระบบบังคับเลี�ยวรถโดยสารฯ 

  �.� พวงมาลยัอยูด่า้นขวาสามารถปรับระดบัสูงตํ�าและมุมเอียงได ้

  �.� มีระบบช่วยผอ่นแรง (Power Steering) 

 �. คุณลกัษณะเฉพาะของระบบกงล้อและยางรถโดยสารฯ 

  �.�  กงลอ้และยางตอ้งใชข้นาดเดียวกนัทุกลอ้ และเป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลิต  

  �.�  จดัใหมี้กงลอ้พร้อมยางอะไหล่ขนาดเดียวกนั1 ชุดต่อคนั ณ อู่จอดรถตามที�องคก์ารกาํหนด 

  7.3 ยางเป็นยางชนิดเรเดียล (Radial) 

  �.  คุณลกัษณะเฉพาะของระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และระบายอากาศรถโดยสารฯ 

     �.� ระบบไฟฟ้า �� โวลท ์ขนาดของแบตเตอรี�  ไม่นอ้ยกวา่ ��� Ah จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ � ลูก 

  �.� ตวักาํเนิดไฟฟ้า (Alternator) สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใชง้าน 

     �.� สายไฟฟ้าตอ้งเป็นชนิดที�มีฉนวนหุ้มสาย และมีขนาดเหมาะสมกบัปริมาณกระแสที�ใช้

งานโดยมีความปลอดภยัในการป้องกนัเพลิงไหม ้ทั�งนี�  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนด 

     �.� มีโคมไฟแสงสว่างและโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที�กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกาํหนด 
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     �.� มีมาตรวดัความเร็ว ระยะทาง เชื�อเพลิง ความร้อนและสัญญาณเตือนอื�น ๆ ตามมาตรฐาน

ของผูผ้ลิตและตามกฎหมายกาํหนด 

  �.� ระบบป รับอากาศจะตอ้งสามารถทําความเย ็นในห้องโดยสารได ้สมํ� าเสมอที�         

��-�� องศาเซลเซียส (วดัในเวลากลางวนั) แมใ้นขณะมีผูโ้ดยสารเตม็ความจุของตวัรถ หรือในขณะที�รถจอด

อยูก่บัที�หรือเคลื�อนตวัโดยใชเ้ทอร์โมสตทั (Thermostat) ที�มีความแม่นยาํ ใชน้ํ� ายาชนิดที�ไม่ทาํลายมลภาวะต่อ

สิ�งแวดล้อม มีช่องระบายอากาศบนหลงัคาไม่น้อยกว่า � ช่อง ควบคุมโดยคนขบัดว้ยระบบไฟฟ้า พร้อมทั�ง

ติดตั�งเครื�องปรับอากาศบนหลงัคา และเมื�อรวมความสูงกบัตวัรถตอ้งมีความสูงไม่เกินกวา่ที�กรมการขนส่งทาง

บกประกาศกาํหนด 

 �. คุณลกัษณะเฉพาะของเครื�องมืออุปกรณ์ประกอบการทาํงานรถโดยสารฯ 

  �.�  เครื�องขยายเสียงขนาด �� วตัต ์พร้อมไมโครโฟนตอ้งถูกออกแบบให้สะดวกต่อการใช้

งานเพื�อใชป้ระกาศเสียงบนรถโดยสารพร้อมลาํโพงขนาด � นิ�ว � โอมห์ จาํนวน 8 ตวั ในตาํแหน่งที�เหมาะสม

ที�ผูโ้ดยสารภายในรถสามารถไดย้นิอยา่งชดัเจน 

  �.�  กระจกมองขา้ง � บาน ซ้าย-ขวา ปรับมุมไดด้ว้ยระบบไฟฟ้า และกระจกมองหลงัภายใน 

� บาน ขนาดใหญ่เหมาะสมกบัการใชง้านไดดี้โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกรมการขนส่งทางบก 

  �.�  ป้ายสัญญาณ (Signage) มีรายละเอยีดดังนี� 

   9.3.1 ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ บอกหมายเลขเส้นทางและชื�อต้นทาง-ปลายทาง ติดตั� ง

ดา้นหนา้รถและดา้นหลงัรถ ขนาดกรอบไม่น้อยกวา่ ��x120 เซนติเมตร แสดงตวัอกัษรวิ�ง ขนาดความสูง �� 

เซนติเมตร และบริเวณด้านขา้งซ้าย, ด้านบนของประตูทางขึ�น-ลง ขนาดไม่น้อยกว่า ��x75 เซนติเมตร ให้

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกรมการขนส่งทางบก 

   9.3.2 ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ บอกหมายเลขเส้นทาง และแสดงรายละเอียดเส้นทาง ติดตั�ง

ดา้นขา้ง ระหวา่งประตูทางขึ�นและทางลง ขนาดไม่นอ้ยกวา่ ��x75 เซนติเมตร ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ

กรมการขนส่งทางบก    

   9.3.3  จดัเตรียมพื�นที�สําหรับติดตั� ง ระบบสายไฟ สายสัญญาณ และช่องต่อสายไฟ

สัญญาณเพื�อรองรับการต่อเชื�อมสําหรับจอแสดงภาพแบบแอลซีดี (Liquid Crystal Display) ที�จะติดตั�งบริเวณ

ดา้นหนา้และตรงกลางของรถโดยสาร 

   9.3.4 เตรียมพื�นที�สําหรับติดตั�งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า สายสัญญาณและอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

เพื�อสามารถรองรับสื�อสารขอ้มูลภายในตวัรถ (Vehicle Communications System) 

   9.3.5  จดัเตรียมพื�นที�ระบบสายไฟ สายสัญญาณและช่องต่อสายไฟสัญญาณเพื�อรองรับ

การต่อเชื�อมสาํหรับติดตั�ง ระบบ e-Ticket บริเวณทางขึ�นดา้นหนา้และตรงกลางของรถโดยสาร 
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 10.  คุณลักษณะของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกให้กับคนพิการบน

รถโดยสารฯ 

  10.1 ติดตั�งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (Close Circuit Television: CCTV) รวม 5 จุด ดงันี�  ภายใน

รถโดยสารฯใหส้ามารถมองเห็นสภาพถนนดา้นหนา้ 1 จุด สามารถมองเห็นภายในรถจากทางดา้นหนา้   1 จุด และ

การขึ�น-ลงของผูโ้ดยสารทั�งทางขึ�นและทางลงรวม 2 จุด  รวมถึงติดตั�งภายนอกรถโดยสารฯ ดา้นหลงั เพื�อช่วย

ในการถอยรถสําหรับพนกังานขบัรถ 1 จุด และมีจอแสดงภาพสีแบบ LCD ขนาดไม่ตํ�ากวา่ � นิ�ว แสดงภาพของ

กลอ้งวงจรปิด ไดท้ั�งกลางวนัและกลางคืน (Day/Night Camera)และสามารถปรับภาพอตัโนมติั  โดยมีความ

ละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ���,��� Pixels ความคมชดัของกลอ้งไม่น้อยกว่า ��� TVL มีขนาดความกวา้ง

เลนส์ (Board-Lens) ไม่นอ้ยกวา่ �.� ม.ม. เพื�อให้ภาพมีความชดัลึก (Depth of field) สามารถบนัทึกภาพไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ �� วนั และกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทุกจุดสามารถเชื�อมต่อระบบภาพและเสียงออนไลน์ไดด้ว้ย  

  10.2  การจดัอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกใหก้บัคนพิการบนรถโดยสารฯ 

    ��.�.� มีประตูทางเขา้-ออกทางดา้นซ้ายสําหรับผูโ้ดยสาร � ประตู บริเวณดา้นหน้า

และตรงกลางรถ โดยประตูรถบริเวณตรงกลางรถให้มีความกวา้งสุทธิไม่นอ้ยกวา่ �� เซนติเมตร ไม่มีเสาหรือ

สิ�งกีดขวางการขึ�น-ลงของผูโ้ดยสารพิการ และตอ้งมีแสงส่องสวา่งเพียงพอสาํหรับการใชง้านในเวลากลางคืน 

    10.2.� ติดตั� งทางลาดที� มีลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติ ตามที�กําหนดไวต้าม

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื�อง กาํหนดลกัษณะ ขนาด และคุณสมบติัของเครื�องอุปกรณ์สําหรับรถที�จะมี

ไวใ้ชอ้าํนวยความสะดวกแก่คนพิการ พ.ศ.���� ขอ้ � ดงันี�  

     ขอ้ � ทางลาดตอ้งมีลกัษณะ ขนาด และคุณสมบติัดงันี�  

     (�) มีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ �� เซนติเมตร โดยเมื�อวางเทียบกบัทางเทา้ตอ้ง

มีความลาดชนัไม่เกินกวา่ � ต่อ � ในแนวตั�งต่อแนวราบ และกรณีที�วางเทียบกบัระดบัพื�นดินตอ้งมีความลาด

ชนัไม่เกินกว่า � ต่อ � ในแนวตั�งต่อแนวราบ โดยตอ้งรับนํ� าหนกัคนพิการและรถคนพิการไดอ้ยา่งเหมาะสม

และปลอดภยัเมื�อใช้งาน กรณีที�มีความยาวมากกว่า �.�� เมตร ตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัมิให้รถคนพิการตกจาก

ทางลาดดว้ย 

     (�) ระบบจะทาํงานต่อเมื�อรถจอดหยดุนิ�ง    

     (�) มีอุปกรณ์ป้องกนัมิให้รถคนพิการตกจากทางลาด โดยขอบมุมของทาง

ลาดตอ้งไม่มีส่วนแหลมคม 

     (�) ในกรณีที� เป็นแบบถอดได้ ต้องติดตั� งอย่างมั�นคงแข็งแรง มีความ

ปลอดภยัในการใชง้านและตอ้งจดัเก็บในที�ที�เหมาะสม” 

    10.2.� จดัให้มีพื�นที�จอดเกา้อี� เข็นคนพิการอย่างน้อย � ที� อยู่ใกลบ้ริเวณประตูตรง

กลางรถ โดยมีความกวา้งxยาวไม่นอ้ยกวา่ �� เซนติเมตร x 1.30 เมตร ต่อ 1 ที� มีพื�นผิวแบบกนัการลื�นไถลและ

ให้ติดตั�งอุปกรณ์สําหรับยึดตรึงเกา้อี� เข็นคนพิการเพื�อป้องกนัการลื�นไถลของเกา้อี� เข็น (ที�สามารถปลดออกได้

ง่าย) พร้อมติดภาพสัญลกัษณ์คนพิการบริเวณเหนือพื�นที�จอดเกา้อี� เขน็คนพิการ 
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    10.2.� จดัให้มีที�นั�งสําหรับคนพิการชนิดพบัเก็บได้ จาํนวนไม่น้อยกว่า �ที�นั �ง 

และไม่เกิน � ที�นั�ง ภายในบริเวณพื�นที�จอดเกา้อี� เข็นคนพิการ โดยเมื�อพบัเก็บแลว้ตอ้งไม่กีดขวางหรือยื�นลํ� า

เขา้ไปในพื�นที�จอดเกา้อี� เข็นคนพิการ และให้ติดภาพสัญลกัษณ์คนพิการบริเวณเหนือที�นั�งพบัเก็บไดพ้ร้อม

ขอ้ความที�แสดงให้ผูโ้ดยสารทั�วไปทราบว่าเมื�อมีผูโ้ดยสารที�ใช้เก้าอี� เข็นคนพิการขึ�นมาบนรถโดยสาร ควร

สละที�นั�งและพบัที�นั�งเก็บ เพื�อใหเ้ป็นพื�นที�จอดเกา้อี� เขน็คนพิการ 

    10.2.�  ใหติ้ดตั�งกริ�งสัญญาณหยดุรถ ภายในบริเวณที�นั�งสําหรับคนพิการ โดยอยูสู่ง

จากพื�นที�ไม่นอ้ยกวา่ �� เซนติเมตร แต่ไม่เกินกวา่ �.�� เมตร และเมื�อกดกริ�งสัญญาณแลว้ ให้มีสัญญาณเสียง

ที�ต่างจากสัญญาณเสียงกดกริ�งให้รถจอดของคนทั�วไป พร้อมกบัมีสัญญาณไฟกระพริบแสดงบริเวณใกล้ๆ 

กริ� งสัญญาณเพื�อให้คนพิการหูหนวกรับทราบว่ากริ� งสัญญาณทาํงานและพนักงานขบัรถได้ยินเสียงกริ� ง

สัญญาณแลว้ 

    ��.2.�  ติดภาพสัญลกัษณ์คนพิการตามที�กฎหมายกาํหนด โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า 

�� x 25 เซนติเมตร ทั�งที� ดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และดา้นหลงัตวัรถ เพื�อแสดงวา่รถโดยสารคนันี�  คนพิการสามารถ

เขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้

 11.  ชิ�นส่วนที�ใช้ในการประกอบรถโดยสารฯ 

  11.1  โลหะและวสัดุ เก้าอี� และยางที�นาํมาใช้ประกอบเป็นโครงสร้างตวัถงัรถโดยสารฯ 

ตอ้งเป็นผลิตภณัฑที์�ผลิตจากโรงงานที�ไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 

  ��.� กระจกรถโดยสารฯ ตอ้งเป็นไปตามที�กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนดหรือให้

ความเห็นชอบ 

  11.3 แบตเตอรี�ตอ้งรับประกนัอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ �� เดือน 

 12.  รายละเอียดของรถโดยสารฯ พร้อมแคตตาล็อกเป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิตรถโดยสารฯ 

แต่ละยี�ห้อ โดยผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งเสนอรายละเอียดของรถโดยสารฯ โดยละเอียดพร้อมแคตตาล็

อกมาเพื�อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

 ��.  กระบวนการผลิตเครื�องยนต ์เกียร์ และคสัซี จะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ย ดงันี�  

 ��.�   Quality Management System (TQM) 

 ��.�  มี PDCA เก็บขอ้มูล วเิคราะห์ แกไ้ข ปรับปรุง ประเมิน 

 ��.�  ทาํ TA (Type Approval) 

  ��.�  ทาํ COP (Conformity of Production) 

  ��.  รถโดยสารปรับอากาศที�เสนอราคาต้องมีรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศ

กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงอุตสาหกรรม ที�ประกาศและบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั ประกอบดว้ย 

   ��.� มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที�ใช้เครื�องยนต์แบบจุดระเบิด

ดว้ยประกายไฟที�ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื�อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภยั : สาร

มลพิษจากเครื�องยนต ์ระดบัที� � (มอก.����-����) 
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   ��.� กฎกระทรวง กําหนดเครื� องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที�ใช้ในการขนส่งที�ใช ้

ธรรมชาติอดัเป็นเชื�อเพลิง พ.ศ.���� 

   ��.�  กฎกระทรวง ฉบบัที� �� (พ.ศ.����) ออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.���� 

   ��.�  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื� อง เกณฑ์ของระดับเสียงที�เกิดจากเครื�องกาํเนิด

พลงังานของรถ พ.ศ.���� 

   ��.�  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื�อง ชนิด ประเภท และขนาดของเครื�องดบัเพลิงที�

ตอ้งมีไวป้ระจาํรถที�ใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร พ.ศ.���� 

   ��.�  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื�อง แบบและการจดัวางที�นั�งผูโ้ดยสารของรถที�ใช ้ 

ในการขนส่งผูโ้ดยสารและรถขนาดเล็ก พ.ศ.���� 

   ��.�  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื�อง กาํหนดมาตรฐานเครื�องอุปกรณ์และส่วนควบ

ของรถที�ใชก้๊าซธรรมชาติอดัเป็นเชื�อเพลิงตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก พ.ศ.���� 

   ��.�  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการติดตั�ง และการออก

หนงัสือรับรองการติดตั�งเครื�องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที�ใชก้๊าซธรรมชาติอดัเป็นเชื�อเพลิงตามกฎหมายวา่

ดว้ยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2550 

   ��.� ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื�อง กาํหนดส่วนประกอบของตวัถงัที�เป็นกระจก

ของรถที�ใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารที�มีเครื�องปรับอากาศ พ.ศ.���� 

   ��.�� ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื� อง กําหนดคุณลักษณะ ระบบการทํางานและ

ประสิทธิภาพห้ามล้อ และการให้ความเห็นชอบแบบคสัซีสําหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.

���� 

   ��.�� ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื�อง การให้ความเห็นชอบแบบคสัซีและจดทะเบียน

รถยนตข์นาดใหญ่ที�ใช้เครื�องยนตแ์บบจุดระเบิดดว้ยประกายไฟที�ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว

เป็นเชื�อเพลิง ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (ประกาศ ณ วนัที� �� สิงหาคม ����) 

   ��.�� ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื�อง กาํหนดลกัษณะ ขนาด และคุณสมบติัของเครื�อง

อุปกรณ์ สาํหรับรถที�จะมีไวใ้ชอ้าํนวยความสะดวกแก่คนพิการ พ.ศ.���� 

   ��.�� ผูช้นะการประกวดราคาจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบของ

ทางราชการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยเคร่งครัด 

 

……………………………….. 
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เอกสารหมายเลข 2 

เงื�อนไขการรับประกนัการชํารุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศ 

ใช้เชื�อเพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV)(Warranty Period) 

 
 

 1. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ชนะการประกวดราคา ตอ้งรับประกนัการชาํรุดบกพร่องจากการ

ใชง้านตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV ทั�งคนั (โดยไม่จาํกดัระยะทางการ

ใช้งาน) ทั� งนี� เพื�อความชัดเจนผูป้ระสงค์จะเสนอราคาไม่ตอ้งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในวสัดุสิ�นเปลือง เช่น  

นํ� ามันเครื� อง  นํ� ามันเบรก  ยาง  วสัดุสิ� นเปลืองอื�นๆ ค่าทาํความสะอาดรถ  ค่าแรง  ซึ� งไม่รวมอยู่ในการ

รับประกนัชาํรุดบกพร่องจากการใชง้านตามปกติ เป็นระยะเวลา � ปี  

 2. กรณีรถโดยสารฯ เกิดความชาํรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติตามขอ้ � ผูป้ระสงค์จะ

เสนอราคาที�ชนะการประกวดราคาต้องดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขในทันทีที�ได้รับแจ้งจากองค์การ ด้วย

ค่าใชจ่้ายของผูช้นะการประกวดราคา 

 �. กรณีตรวจพบรถชาํรุดบกพร่องหรือเสียก่อนนาํรถออกวิ�งให้บริการในแต่ละวนั ระยะเวลา

ในการดาํเนินการซ่อมแซมแกไ้ขตามขอ้ � ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ชนะการประกวดราคา ตอ้งเริ�มดาํเนินการ

ซ่อมภายใน 15 นาที นบัแต่เวลาที�รับแจง้เป็นหนงัสือ โดยตอ้งซ่อมแซมแกไ้ขให้แลว้เสร็จและให้รถโดยสารฯ 

สามารถวิ�งใชง้านไดต้ามปกติภายใน 2 ชั�วโมง นบัแต่เวลาที�ไดรั้บแจง้  เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็น องคก์ารอาจใช้

ดุลพินิจขยายเวลาให้ได ้หากไม่สามารถดาํเนินการซ่อมแซมแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด องคก์ารจะคิด

ค่าปรับเป็นรายชั�วโมง  ในอตัราชั�วโมงละ ���.-บาทต่อคนั  ตั�งแต่เวลาที�ไดรั้บแจง้จนกว่าจะดาํเนินการแล้ว

เสร็จ และหากดาํเนินการซ่อมแซมแกไ้ขให้แล้วเสร็จเกินกว่า  �  ชั�วโมงนบัแต่เวลาที�รับแจง้ องค์การจะคิด

ค่าปรับเป็นการเหมาจ่ายในอตัราวนัละ ��,��� บาทต่อคนั  ทั�งนี� เศษของชั�วโมงคิดเป็น � ชั�วโมง โดยหักค่า

ขาดรายไดด้งักล่าวจากค่าจา้งบาํรุงรักษารถโดยสารฯ หรือหลกัประกนัสัญญา  

  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาไม่ตอ้งเสียค่าปรับให้แก่องค์การตามวรรคแรกหากผูป้ระสงค์จะ

เสนอราคาไดจ้ดัใหมี้รถโดยสารสาํรองที�มีคุณสมบติัเดียวกนั 

 �. ในกรณีที�รถโดยสารฯ เกิดความชาํรุดบกพร่องจากการใชง้านตามปกติจนไม่สามารถนาํรถ

โดยสารฯ ออกวิ�งได ้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ชนะการประกวดราคาจะตอ้งชดเชยความเสียหายจากการขาด

รายไดค้่าโดยสาร จาํนวน ��,��� บาทต่อคนัต่อวนั โดยองคก์ารมีสิทธิหักค่าขาดรายไดจ้ากค่าจา้งบาํรุงรักษา

รถโดยสารฯหรือหลกัประกนัสัญญา ได ้โดยให้ถือวา่ค่าขาดรายไดด้งักล่าวเป็นค่าเสียหายเบื�องตน้เท่านั�น และ

หากมีความเสียหายอื�นใดเพิ�มเติมผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายดงักล่าวใหแ้ก่องคก์ารเพิ�มเติม

ดว้ย 
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  หากหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาลดลงไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา

ที�ชนะการประกวดราคาจะตอ้งนาํหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญามาวางเพิ�มให้ครบเต็มจาํนวนภายใน 15 

วนั นบัจากวนัไดรั้บแจง้จากองคก์าร 

 

 5. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ชนะการประกวดราคา ตอ้งรับประกนัการชาํรุดบกพร่องจากการ 

ใช้งานตามปกติของรถโดยสาร ตั�งแต่วนัที�องคก์ารไดรั้บมอบรถโดยสารฯ คนัแรก และสิ�นสุดการรับประกนั

พร้อมกนัเมื�อครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัที�รับมอบรถโดยสารฯ คนัสุดทา้ย 

 

 

............................................. 
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เอกสารหมายเลข � 

รายละเอยีดการทดสอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
 

 

 องคก์ารจะทาํการทดสอบรถโดยสารฯ ตวัอย่าง ตามแผนการสุ่มตวัอยา่ง (Lot Size) อยา่งน้อย 2 

คนั (ตาม มอก.465 เล่ม 1-2554 (วธีิการชกัตวัอยา่งเพื�อการตรวจสอบลกัษณะเชิงคุณภาพ)) มีกาํหนดระยะเวลา 

� วนัต่อเนื�องกนั  ก่อนส่งมอบจริง  โดยรถโดยสารฯ ตวัอยา่ง จะตอ้งเป็นแบบและรุ่นเดียวกนักบัรถโดยสารฯ 

ที�จะส่งมอบ รวมถึงอุปกรณ์เพิ�มเติมตามเอกสารประกวดราคาฯ และมีรายละเอียดการทดสอบดงันี�  

  �. นํารถโดยสารฯ ไปวิ�งให้บริการประชาชนตั� งแต่เวลา ��.�� น. ถึงเวลา ��.�� น. เป็น

ระยะเวลา � วนัต่อเนื�องกนั  โดยบรรทุกผูโ้ดยสารเตม็จาํนวนที�สามารถบรรทุกได ้

  �. ใช้พนักงานขบัรถโดยสารขององค์การ เป็นผูท้าํการขบัขี�รถโดยสารฯ และมีเจา้หน้าที�ด้าน

เทคนิคของกรมการขนส่งทางบก และผูแ้ทนขององคก์าร ร่วมทดสอบการใชง้านของรถโดยสารฯ 

  �. คณะกรรมการตรวจรับรถจะทาํหนา้ที�ทดสอบรถโดยสารฯ ตวัอยา่ง และสรุปรายงานผลการ

ทดสอบ โดยรถโดยสารฯ ตวัอยา่งนั�น ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี�  

  �.�  เครื�องยนต์  เกียร์  คสัซี และทางลาดสําหรับอาํนวยความสะดวกให้กบัผูพ้ิการ ตอ้งมี

คุณสมบติัถูกตอ้งตรงตามขอ้กาํหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา 

  �.� เครื�องยนต์ดงักล่าว สามารถใช้งานกบัก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ที�จาํหน่ายในประเทศ

ไทยได ้(ก๊าซธรรมชาติอดั เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน) 

  �.�  เครื�องยนต ์ เกียร์ ตอ้งสามารถวิ�งบนสะพานแขวน (สะพานพระรามเกา้) ในขณะบรรทุก

ผูโ้ดยสารไม่นอ้ยกวา่ �� คน ตามสภาพการจราจรจริง 

  3.4  รถโดยสารฯ ที�ทาํการทดสอบ สามารถวิ�งบริการประชาชนในพื�นที�กรุงเทพมหานคร  

และปริมณฑลตามสภาพของถนนและสะพานในเส้นทางเดินรถถนนสายหลกัในปัจจุบนั 

 

 

........................................ 
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เอกสารหมายเลข � 

เงื�อนไขการซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) (Maintenance) 

 

 

คํานิยาม 

 “การบํารุงรักษา” หมายถึง การบาํรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้

สามารถใชง้านไดดี้ตลอดเวลา   ตลอดทั�งการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ที�จาํเป็นเกี�ยวกบัเครื�องยนตใ์ชก้๊าซธรรมชาติ 

(NGV) ให้เป็นไปตามหลักการของการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) แล้ว จะต้องให้

ครอบคลุม ถึงการวิเคราะห์สภาพเครื�องยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื�อวดัความเสื�อมที�อาจจะเกิดขึ�นก่อนกาํหนด

อายกุารใชง้าน หรือเพื�อป้องกนัมิใหเ้กิดการยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์ต่างๆ  

 “การซ่อมแซม” หมายถึง  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของรถโดยสารฯ ที�ชาํรุดบกพร่อง หรือใช้งาน

ไม่ไดต้ามปกติ ให้กลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ เช่น การซ่อมตวัถงัรถโดยสาร ระบบเครื�องยนต ์และระบบอื�นๆ 

ที�เกี�ยวเนื�องกับเครื�องยนต์  ระบบช่วงล่าง  ระบบเกียร์ ระบบเบรก  ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศของรถ

โดยสารและสภาพตวัถงั     
 

�. เงื�อนไขหลกั 

 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ชนะการประกวดราคา ตอ้งปฏิบติั ดงันี�  

 �.�  ตอ้งซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารฯ เป็นระยะเวลา 10 ปี  

  �.2  ตอ้งส่งหนังสือยืนยนัการสํารองอะไหล่ให้เพียงพอกับการซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถ

โดยสารฯ ไม่นอ้ยกวา่ �� ปี นบัแต่วนัที�ส่งมอบรถโดยสารฯ คนัสุดทา้ยและพร้อมที�จะให้องค์การตรวจสอบ

ไดต้ลอดเวลา  

 �.� ตอ้งใชส้ถานที�ซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารฯ ภายในสถานที�จอดเก็บรถโดยสารของ

องคก์าร จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ � แห่ง ตามที�องคก์ารกาํหนด โดยตอ้งมีอุปกรณ์ดงัต่อไปนี�            

  �) จดัให้มีอุปกรณ์ อะไหล่ ชิ�นส่วน ส่วนประกอบของเครื�องยนต์หรือที�เกี�ยวเนื�องกับ          

เครื� องยนต์ ระบบปรับอากาศ นํ� ามันหล่อลื�น นํ� ามันเกียร์ นํ� ามันเบรค วสัดุและสิ� งต่างๆ ที�ต้องใช้ในการ         

ซ่อมใหเ้หมาะสมเพียงพอในสถานที�ซ่อมกบัจาํนวนรถโดยสารฯ ที�จะตอ้งซ่อม 

                 �)  จัดให้มีอุปกรณ์ เครื� องมือ และเครื� องใช้ในการตรวจสอบสภาพการทํางานของ

เครื�องยนตแ์ละระบบต่างๆ รวมทั�งที�จะใชใ้นการซ่อมที�เหมาะสมกบัจาํนวนรถโดยสารฯ จะตอ้งซ่อม รวมทั�ง

วิเคราะห์สภาพเครื�องยนต์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื�อวดัความเสื�อมที�อาจจะเกิดขึ�นก่อนกาํหนดอายุการใช้งาน 

หรือเพื�อป้องกัน   มิให้เกิดการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ จนกระทั�งเครื�องยนต์เสียหายหรือเกิด

เหตุขดัขอ้ง 
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  �) กรณีตรวจพบรถเสียในอู่จอดรถที�องค์การกาํหนด ก่อนนาํรถออกวิ�งให้บริการ ผูรั้บ

จา้งตอ้งดาํเนินการซ่อมแซมแกไ้ขให้แลว้เสร็จและให้รถโดยสารฯ สามารถวิ�งใชง้านไดต้ามปกติภายใน       �  

ชั�วโมง นับแต่เวลาที�ได้รับแจ้ง  หากไม่สามารถดาํเนินการซ่อมแซมแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที�ก ําหนด 

องค์การจะคิดค่าปรับเป็นรายชั�วโมง  ในอตัราชั�วโมงละ ���.-บาทต่อคนั  ตั�งแต่เวลาที�ไดรั้บแจง้จนกว่าจะ

ดาํเนินการแลว้เสร็จ และหากดาํเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้แลว้เสร็จเกินกว่า  �  ชั�วโมงนบัแต่เวลาที�รับแจง้ 

องคก์ารจะคิดค่าปรับเป็นการเหมาจ่ายในอตัราวนัละ ��,��� บาทต่อคนั  ทั�งนี� เศษของชั�วโมงคิดเป็น � ชั�วโมง 

โดยหกัค่าขาดรายไดด้งักล่าวจากค่าจา้งบาํรุงรักษารถโดยสารฯ หรือหลกัประกนัสัญญา 

                 �) จดัให้มีรถลากหรือรถยก จาํนวน � คนั (อู่ละ � คนั) ซึ� งมีอุปกรณ์ในการยกและลากรถ

โดยสารฯ ได ้รวมทั�งมีอุปกรณ์ที�ใช้ในการซ่อมบาํรุงนอกสถานที�ไดค้รบถว้น และช่างผูช้าํนาญในการตรวจ

ซ่อมประจาํรถยกหรือรถลากนั�น  หรือหากผูรั้บจา้งไม่อาจจดัให้มีรถลากหรือรถยกเป็นของตนเองได ้  ผูรั้บ

จา้งตอ้งจดัหาผูมี้อาชีพในการลากหรือยกรถไว ้โดยตอ้งจดัส่งสัญญาจา้งลากรถหรือยกรถให้แก่องคก์าร ณ วนั

ทาํสัญญา ซึ� งพร้อมที�จะลากหรือยกรถโดยสารฯ ไดต้ลอดเวลาไม่วา่การลากหรือการยกรถโดยสารฯ นั�นตกอยู่

ในความรับผดิชอบของคู่สัญญาฝ่ายใด  

   กรณีรถเสียในเส้นทาง จะตอ้งมีช่างผูช้าํนาญเขา้ไปดาํเนินการในทนัทีเพื�อไม่ให้กีด

ขวางการจราจรและทาํให้องคก์ารเสียภาพลกัษณ์ ผูรั้บจา้งตอ้งเร่งรัดการซ่อมหรือเคลื�อนยา้ยรถโดยสารฯ ออก

จากจุดที�รถจอดเสีย ภายในเวลา  �  ชั�วโมง หากเกินเวลาที�กาํหนด องค์การจะปรับเป็นรายชั�วโมง ชั�วโมงละ 

�,��� บาทต่อคนั ตั�งแต่ชั�วโมงแรกที�แจง้ จนกวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จ  ทั�งนี� เศษของชั�วโมงคิดเป็น � ชั�วโมง 

โดยหกัจากค่าจา้งบาํรุงรักษารถโดยสารฯ หรือหลกัประกนัสัญญา 

   กรณีตรวจพบรถชํารุดบกพร่องหรือเสียในเส้นทางตามวรรค 2 ระยะเวลาในการ

ดาํเนินการซ่อมแซมแกไ้ข ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที�ชนะการประกวดราคา ตอ้งเริ�มดาํเนินการซ่อมภายใน 15 

นาที นับแต่เวลาที�ได้เคลื�อนยา้ยรถโดยสารมาถึงอู่จอดรถ โดยตอ้งซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จและให้รถ

โดยสารฯ สามารถวิ�งใชง้านไดต้ามปกติภายใน 2 ชั�วโมง นบัแต่เวลาที�ไดเ้คลื�อนยา้ยรถโดยสารมาถึงอู่จอดรถ 

เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็น องคก์ารอาจใชดุ้ลพินิจขยายเวลาให้ได ้หากไม่สามารถดาํเนินการซ่อมแซมแกไ้ขได้

ภายในระยะเวลาที�กาํหนด องคก์ารจะคิดค่าปรับเป็นรายชั�วโมง  ในอตัราชั�วโมงละ ���.-บาทต่อคนั นบัตั�งแต่

พน้เวลาที�จะซ่อมแซมภายใน 2 ชั�วโมงดงักล่าว จนกว่าจะดาํเนินการแลว้เสร็จ และหากดาํเนินการซ่อมแซม

แกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จเกินกวา่  �  ชั�วโมงนบัแต่เวลาที�ไดเ้คลื�อนยา้ยรถโดยสารมาถึงอู่จอดรถ องคก์ารจะคิดค่าปรับ

เป็นการเหมาจ่ายในอตัราวนัละ ��,��� บาทต่อคนั  ทั�งนี� เศษของชั�วโมงคิดเป็น � ชั�วโมง โดยหกัค่าขาดรายได้

ดงักล่าวจากค่าจา้งบาํรุงรักษารถโดยสารฯ หรือหลกัประกนัสัญญา  

  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาไม่ตอ้งเสียค่าปรับให้แก่องค์การตามวรรคแรกหากผูป้ระสงค์จะ

เสนอราคาไดจ้ดัใหมี้รถโดยสารสาํรองที�มีคุณสมบติัเดียวกนั 
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 �.� ตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัการใช้สถานที�บาํรุงรักษาและซ่อมแซมและบาํรุงรักษา    

รถโดยสารฯ และการติดตั�งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามขอ้ �.�  ในอตัราขั�นตน้ไม่นอ้ยกวา่ ตารางเมตรละ �� บาท หรือ

เป็นไปตามอตัราที�องค์การประกาศ  ค่านํ� าประปา เหมาจ่าย �.- บาท/คนั/วนั  ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื�นใด 

(หากมี) จ่ายตามการใชจ้ริง หากมีความประสงคจ์ะใชพ้ื�นที�มากกวา่ที�กาํหนดจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

 �.�  องคก์ารจะนาํรถโดยสารฯ วิ�งรับ-ส่ง ผูโ้ดยสารจาํนวนประมาณ ��� กิโลเมตรต่อคนัต่อวนั 

และผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งเสนอราคาจา้งซ่อมบาํรุงรักษารถโดยสารฯ โดยคาํนวณจากระยะ

ทางการวิ�งใชง้านของรถโดยสารไม่เกินจาํนวน ��� กิโลเมตรต่อคนัต่อวนั 

 �.�  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอแผนการซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารฯ ปีที� � ถึงปี

ที� �� โดยจะตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย ประกอบดว้ย 

  (1) การบาํรุงรักษา (Maintenance) TPM มีแผนการบาํรุงรักษาที�มีมาตรฐาน มีประสบการณ์

ที�น่าเชื�อถือ 

   (�) ต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน (OperationManual) และคู่มือการบํารุงรักษา(Maintenance 

Manual) โดยตอ้งมีรายละเอียดของกระบวนการทาํงาน (Flow Chart), แผนผงัวงจร (Circuit Diagram) และ

ระบบควบคุม (Control System) 

 1.7 รถโดยสารฯ ตอ้งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและอยู่ในเงื�อนไขทั�งหมดตอ้งผ่านเกณฑ์การ

ตรวจสภาพประจาํปีตามกฎหมายกาํหนด หากไม่ผา่นจะตอ้งทาํการแกไ้ข 

 

�.   เงื�อนไขการซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ  

 �.� ผูรั้บจา้งจะตอ้งใชอ้ะไหล่อุปกรณ์ชิ�นส่วนต่าง ๆ ที�เป็นของแทข้องใหม่ไม่เคยใชง้านมาก่อน

และไม่เป็นของเก่าเก็บ ซึ� งรวมทั�งนํ� ามนัหล่อลื�น นํ� ามนัเบรค นํ� ามนัเกียร์ นํ� ามนัเพลาดว้ย ทั�งนี�  ตอ้งใชถู้กตอ้ง

ตามขอ้กาํหนดรายการและคุณลกัษณะเฉพาะของรถโดยสารฯ ตามที�ผูผ้ลิตรถโดยสารฯ กาํหนดไว ้

  ยางล้อหน้าตอ้งใช้ยางที�ไม่หล่อดอก ส่วนยางลอ้หลงั � เส้น อาจใช้ยางหล่อดอกไดเ้ท่าที�

จาํเป็น และตอ้งมีสภาพที�ใช้การได้ดีและปลอดภยั โดยได้รับความเห็นชอบจากผูว้่าจา้งหรือตวัแทนของผู ้

วา่จา้งแลว้ 

  ในกรณีที�ผูรั้บจา้งไม่ใช้อะไหล่  อุปกรณ์ ชิ�นส่วนต่างๆ นํ� ามนั หรือยางให้ถูกตอ้งตามที�

กาํหนดไวใ้นสองวรรคแรก ผูว้่าจา้งจะปรับผูรั้บจา้งเป็นเงินในอตัรา � (สอง) เท่าของราคาท้องตลาดของ

สิ�งของที�ถูกตอ้งดงักล่าวแต่ละรายการ โดยผูว้า่จา้งมีสิทธิหกัเงินจากค่าจา้งตามสัญญาได ้

  ผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามเงื�อนไขเกี�ยวกบัการใชสิ้�งของต่างๆ หรือการใช้ยางดงักล่าว เป็นเหตุ

ให้เกิดอุบติัเหตุหรือความเสียหายใดๆ ขึ�นรวมทั�งกรณีความชาํรุดเสียหายที�เกิดขึ�นเพราะความบกพร่องทาง

เทคนิคของอะไหล่อุปกรณ์ชิ�นส่วนดงักล่าว  ผูรั้บจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบเองทั�งสิ�น 
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    �.�  ตรวจสภาพอุปกรณ์ ต่าง ๆ ของรถโดยสารฯ เช่น ยางรถ แบตเตอรี�  ผ ้าเบรค ระบบ                        

กนัสะเทือน พวงมาลยั ห้ามลอ้ โคมไฟ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์อื�น ๆ เพื�อให้มีสภาพที�             

ใช้การได้ดี และปลอดภัยตลอดเวลา และเมื�ออุปกรณ์ดังกล่าวครบอายุการใช้งาน หรืออุปกรณ์ส่วนใด

เสื�อมสภาพหรือใชก้ารไม่ไดดี้ตามปกติ หรือไม่อาจใช้ไดโ้ดยปลอดภยั ผูรั้บจา้งมีหน้าที�ตอ้งซ่อมหรือเปลี�ยน

อุปกรณ์นั�นใหม่ทนัที 

                �.�  ตรวจสภาพ และซ่อมแซมแกไ้ขปรับปรุงเครื�องยนต ์และส่วนประกอบของเครื�องยนต ์หรือ

ที�เกี�ยวเนื�องกบัเครื�องยนตใ์ห้ใชง้านไดดี้ตลอดเวลา ในกรณีที�ชิ�นส่วนหรือส่วนประกอบของเครื�องยนตห์รือที�

เกี�ยวเนื�องกบัเครื�องยนต์ชิ�นใดหมดอายุการใช้งาน หรือมีสภาพที�อาจทาํให้การทาํงานของเครื�องยนต์ หรือ

ส่วนประกอบของเครื�องยนตห์รือระบบที�เกี�ยวขอ้งเป็นไปโดยไม่สะดวกหรือจะก่อให้เกิดภาวะมลพิษ เกินกวา่

ที�กฎหมายกาํหนด ผูรั้บจา้งมีหนา้ที�ตอ้งเปลี�ยนชิ�นส่วนดงักล่าวเป็นของใหม่ทนัที                   

  ตรวจสอบและซ่อมแซมสภาพของตวัถงัและโครงสร้างของตวัถงัรถโดยสารฯ ซึ� งรวมถึง 

หนา้ต่าง ประตู ราวยดึบนัได และอุปกรณ์อื�น ๆ ของตวัถงัรถโดยสารทั�งดา้นนอกและภายในรถโดยสารเพื�อให้

อยูใ่นสภาพที�ดีตลอดเวลา ตลอดทั�งการดูแลรักษาและตกแต่ง สีของตวัถงั เครื�องหมาย และเลขประจาํรถใหอ้ยู่

ในสภาพที�ดีดูใหม่ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี�   

 �.�  ในระหวา่งดาํเนินการซ่อม ถา้เครื�องยนต ์อุปกรณ์ ตวัถงัและโครงสร้างของรถโดยสารใช้

ก๊าซธรรมชาติ (CNG) ชาํรุดบกพร่องไม่เป็นไปตามกฎจราจรหรือกฎขอ้บงัคบัอื�นของทางราชการและไม่วา่จะ

เกิดขึ�นในเวลาใด ถา้ตอ้งจ่ายค่าปรับเพราะเหตุบกพร่องดงักล่าว ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูรั้บผิดในค่าปรับ และถา้ไม่

เป็นไปตามกฎจราจรหรือกฎขอ้บงัคบัอื�นของทางราชการเป็นเหตุให้ถูกจบักุมและไดมี้คาํสั�งของเจา้พนกังาน

ห้ามนํารถดงักล่าวออกใช้ประโยชน์ ผูรั้บจา้งตอ้งชดเชยค่าเสียหายให้องค์การด้วย ทั�งนี� เวน้แต่ทั�งสองฝ่าย

ร่วมกนัพิสูจน์ไดว้า่เครื�องยนต ์อุปกรณ์ของรถโดยสารใชก้๊าซธรรมชาติ (CNG) มิไดช้าํรุดบกพร่องจริงตามขอ้

กล่าวหา หรือมิไดเ้กิดจากความผดิของผูรั้บจา้ง 

 �.�   ชิ�นส่วนและอะไหล่ของรถโดยสารฯ ที�ถูกเปลี�ยนจากการซ่อมบาํรุงตามสัญญา ให้ตกเป็น

กรรมสิทธิ� ขององคก์าร และองคก์ารมีสิทธิในการจาํหน่ายได ้

 �.� ผูรั้บจา้งตอ้งจดัเก็บนํ� ามนัหล่อลื�นใช้แล้ว ซากของอุปกรณ์และชิ�นส่วนของเครื�องยนต์

หรือของรถโดยสารที�ใชก้ารไม่ไดแ้ลว้ไวใ้ห้ผูว้า่จา้ง ณ สถานที�ซ่อมบาํรุง และเมื�อเห็นวา่นํ�ามนัและอุปกรณ์รถ

ดงักล่าวมีจาํนวนมากใหแ้จง้ผูว้า่จา้งไปรับสิ�งของนั�น 

 �.�  การทาํความสะอาดรถโดยสารฯ ประจาํวนัใหป้ฏิบติัดงันี�  

                       (�)  ในแต่ละวนัตอ้งทาํความสะอาดให้แลว้เสร็จก่อนถึงเวลาเริ�มนาํรถโดยสารฯ แต่ละคนั

ออกใช้งานในการรับส่งคนโดยสารไม่น้อยกวา่ �� (สามสิบ) นาที โดยรถโดยสารฯ ทั�งดา้นนอกและภายใน

จะตอ้งมีความสะอาดปราศจากกลิ�นเหม็นหรืออบัชื�นและอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบัการใช้รับส่งคน

โดยสาร  ถา้ผูรั้บจา้งมิไดท้าํความสะอาดรถโดยสารฯ คนัใดก่อนนาํรถนั�นออกรับส่งคนโดยสาร  หรือทาํความ

สะอาดไม่เรียบร้อยเพียงพอ  ผูรั้บจา้งตอ้งรีบแกไ้ขทาํความสะอาดใหเ้รียบร้อย  และตามที�พนกังานของผูว้า่จา้ง

แจง้ใหด้าํเนินการ (หากมี) แต่ทั�งนี�ตอ้งไม่เป็นการขดัต่อการที�ผูว้า่จา้งจะนาํรถออกใชง้าน 



 -40- 

                         พนกังานของผูว้า่จา้งและผูรั้บจา้งจะตอ้งร่วมกนัทาํการตรวจสอบความสะอาดและ

ความเรียบร้อยของรถโดยสารฯ ดงักล่าวในวรรคก่อนในแต่ละวนั และเมื�อตรวจสอบแลว้เห็นวา่รถโดยสารฯ   

มีความสะอาดและอยูใ่นสภาพเรียบร้อยแลว้ทั�งสองฝ่ายตอ้งร่วมกนัลงนามในเอกสารการตรวจสอบ ตามแบบ

ที�ผูว้า่จา้งกาํหนด  ซึ� งจดัทาํเป็น � ชุด (ตน้ฉบบั  � ชุด สําเนา � ชุด) โดยผูว้า่จา้งจะจดัส่งสําเนาการตรวจสอบ

ดงักล่าวใหผู้รั้บจา้งในวนัถดัไป 

                       (�)  ถ้าผูรั้บจา้งไม่อาจดาํเนินการได้ตามข้อ (�) หรือปรากฏว่าการทาํความสะอาดรถ

โดยสารฯ จะเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถนาํรถโดยสารฯ ออกใชง้านไดต้ามปกติ ผูรั้บจา้งยนิยอมรับผดิดงันี�  

                              (ก)  ถา้รถโดยสารฯ ที�มิไดท้าํความสะอาดหรือทาํความสะอาดไม่เรียบร้อยมีจาํนวน

ไม่เกินร้อยละ �� (สิบ) ของรถโดยสารฯ ที�ตอ้งออกใชง้านในวนันั�น ผูรั้บจา้งยินยอมให้ผูว้า่จา้งหกัเงิน ค่าจา้ง

เป็นค่าทาํความสะอาดไดค้นัละ...........บาท (………………………..) ต่อวนั 

   (ข) ถ้ารถโดยสารฯ ที� มิได้ท ําความสะอาด หรือทําความสะอาดไม่ เรียบร้อย                

มีจ ํานวนเกินร้อยละ �� (สิบ) ขึ� นไป ของรถโดยสารฯ ที�ต้องออกใช้งานในวันนั� น ผู ้รับจ้างยินยอม                       

ใหผู้ว้า่จา้งหกัเงินค่าจา้งเป็นค่าทาํความสะอาดไดค้นัละ..................บาท (...........................) ต่อวนั 

 �.�  หากมีค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาและค่าตอบแทนในการใชส้ถานที�จอดรถเพื�อบาํรุงรักษา  

ผูรั้บจา้งมีหนา้ที�ออกค่าใชจ่้ายทั�งสิ�น 

 �.� รายละเอียดนอกเหนือจากขอ้ความขา้งตน้ใหเ้ป็นไปตามสัญญา 

 

�. การบํารุงรักษารถโดยสารฯ ในปีที� � ถึงปีที� � 

 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบการบาํรุงรักษารถโดยสารฯ ทั�งคนั (ช่วงรับประกนัการชาํรุดบกพร่อง) 

โดยต้องเป็นไปตามแผนบํารุงรักษารถโดยสาร ตามหลักการของการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 

Maintenance) ซึ� งนอกจากบาํรุงรักษาในลกัษณะประจาํวนั (Daily  Maintenance) บาํรุงรักษาในลกัษณะตาม

กาํหนดเวลาการใช้งาน (Periodic Maintenance) แลว้ จะตอ้งให้ครอบคลุม ถึงการวิเคราะห์สภาพเครื�องยนต์

หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื�อวดัความเสื�อมที�อาจจะเกิดขึ�นก่อนกาํหนดอายุการใชง้าน หรือเพื�อป้องกนัมิให้เกิดการ

ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ จนกระทั�งเครื�องยนตเ์สียหายหรือเกิดเหตุขดัขอ้ง ตลอดจนจดัอตัรากาํลงั

พนักงานช่างที�ชาํนาญในการตรวจซ่อมให้เพียงพอ ใช้อุปกรณ์และผลิตภณัฑ์ที�ผลิตภายในประเทศตามที�มี

มาตรฐานของผูผ้ลิต รวมทั�งตอ้งจดัทาํบนัทึกประวติัการซ่อม และการบาํรุงรักษารถโดยสารทุกคนัให้เป็น

ปัจจุบนั เพื�อรายงานใหผู้ว้า่จา้งทราบในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลา 

 รายละเอียดการบํารุงรักษา ประกอบด้วย  นํ�ามันเครื�อง  นํ�ามันเบรก ยาง วสัดุสิ�นเปลือง และวัสดุ

ที�สึกหรอจากการใช้งาน  ค่าทําความสะอาดรถ  ค่าแรง รายละเอียดนอกเหนือจากที�กล่าวให้รวมอยู่ในการ

รับประกันชํารุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

(NGV)(Warranty Period) 

 หากมีข้อความใดที�โต้แยง้และมีความจาํเป็นต้องตีความนอกเหนือจากสัญญา ซึ� งมีความ

จาํเป็นตอ้งวนิิจฉยัตดัสิน คาํวนิิจฉยัขององคก์ารถือเป็นอนัเด็ดขาดและถึงที�สุด 
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�.   การซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ในปีที� � ถึงปีที� �� 

 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบการซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสารฯ ทั�งคนั โดยตอ้งเป็นไปตาม

แผนซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร รวมถึง การซ่อมตวัถงัรถโดยสาร ระบบเครื�องยนต ์และระบบอื�นๆ ที�

เกี�ยวเนื�องกบัเครื�องยนต ์ระบบช่วงล่าง ระบบเกียร์ ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศของรถโดยสาร

และสภาพตวัถงั  และตอ้งดาํเนินการตามเงื�อนไขหลกั และเงื�อนไขการบาํรุงรักษารถโดยสารในปีที� � ถึงปี

ที� � หรือไม่นอ้ยกวา่นี�   

  

 

…………………………… 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที�ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างองิ) 

การจัดซื�อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื�อเพลงิก๊าซธรรมชาติ (NGV)   

พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน ��� คัน 

 

�.  ชื�อโครงการ   จดัซื�อรถโดยสารปรับอากาศใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถ

โดยสารจาํนวน ��� คนั 

หน่วยงานเจา้ของโครงการ   องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

2. วงเงินงบประมาณที�ไดรั้บจดัสรร  จาํนวนประมาณ  �,���,���,���.�� บาท  

�.�  งบประมาณการจดัซื�อรถฯ มาจากเงินกู ้ วงเงินประมาณ  �,���,���,��� บาท รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม 

�.�  งบประมาณการจา้งซ่อมบาํรุงรักษารถโดยสารเป็นงบดาํเนินงานขององคก์ารที�จะตั�งไวใ้นแต่ละปี วงเงิน

ประมาณ  �,���,160,819.50 บาท รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม  

3. วนัที�กาํหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)   11  มีนาคม  ���� 

�.�  ราคากลางซื�อรถ ��� คนั  เป็นเงินประมาณ  �,���,���,��� บาท  รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม (ราคา/หน่วย  �,���,��� 

บาท/คนั)    

�.�  ราคากลางจา้งซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร ��� คนั ระยะเวลา �� ปี  เป็นเงินประมาณ 

�,���,160,819.50 บาท รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม 

-  ช่วงปีที� � ถึงปีที� � อตัราเฉลี�ยไม่เกิน  ���.�� บาท/คนั/วนั  เป็นเงิน ���,���,���.�� บาท  

-  ช่วงปีที� � ถึงปีที� �� อตัราเฉลี�ยไม่เกิน  �,���.�� บาท/คนั/วนั  เป็นเงิน �,���,���,���.�� บาท   

�.  แหล่งที�มาของราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 

�.�  ราคารถโดยสาร ใชร้าคาที�ประมลูดว้ยวิธีการทางอีเลก็ทรอนิกส์ตํ�าสุด (ในระบบ) จากการประกวดราคาจดัซื�อ

รถโดยสารใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ จาํนวน ��� คนั (ครั� งที� �) เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ตามประกาศเลขที� 

�� /���� ลงวนัที� �� มีนาคม ����  

�.�  ราคาจา้งซ่อมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร �� ปี ใชร้าคาที�องคก์ารจดัทาํขึ�น และคณะกรรมการตามคาํสั�ง

องคก์ารที� ���/���� ลงวนัที� � เมษายน ���� ใชใ้นการเจรจากบัผูช้นะการประกวดราคาเมื�อวนัที� �� 

พฤษภาคม ���� 

5.  รายชื�อผูก้าํหนดราคากลาง  

                 คณะกรรมการกาํหนดราคากลางการจดัซื�อรถโดยสารใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและ

บาํรุงรักษารถโดยสาร จาํนวน ��� คนั ตามคาํสั�งองคก์ารที� ���/���� ลงวนัที� �� กมุภาพนัธ์ ���� 

1. นายประยรู   ช่วยแกว้ ประธานกรรมการ 

2. นางพริ�มเพรา   วงศสุ์ทธิรัตน์ กรรมการ 

3. นายชิดชยั   ภู่อารีย ์ กรรมการ 

4. นายรุ่งโรจน ์ วงศบุ์ญอุปถมัภ ์ กรรมการ 

5. นายเกษม                    ไหลงาม กรรมการและเลขานุการ 

6. นายพรปฐม วิภงัคศิ์ริ ผูช่้วยเลขานุการ 

 


