
 
 
 
 

    ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
                                                                                เลขที่    21/2557 

เร่ือง  ประกวดราคาเช่ารถใช้งานส านักงานพร้อมอุปกรณ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

--------------------------- 

  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถใช้งานส านักงาน         
พร้อมอุปกรณ์   จ านวน  37  คัน  ระยะเวลาเช่า  5 ปี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
           1. รถยนต์นั่ง 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน  2,000 ซีซี (สีขาว) จ านวน  2 คัน  

       2. รถยนต์น่ังส่วนกลาง  4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน  1,600 ซีซี  (สีขาว)  

   จ านวน   4  คัน 

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

     ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี  (สีขาว)  จ านวน  27  คัน   

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

                       ราคากลางค่าเช่ารถใช้งานส านักงาน จ านวน  37 คัน ระยะเวลาเช่า  1 ปี  เป็นเงิน  7,773,840.- บาท 
ตลอดอายุสัญญาเช่า  5  ปี  เป็นเงิน   38,869,200.-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
  งบประมาณค่าเช่ารถใช้งานส านักงาน ประจ าปี  2558   เป็นเงิน   22,132,000.- บาท  
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองวงเงิน จ านวน  1,944,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
          1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
      1.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้บริการงานที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

      1.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 

                     1.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน

หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่า

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
/1.4 ผู้ประสงค์.... 



 

 

        1.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 

ขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

   1.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะ 

เป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับ-รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

   1.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียน     

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

   1.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิน    

แต่ละคร้ัง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

    ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่  

500,000 บาท (ห้าแสนบาท)ขึ้นไปกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การ

จ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทสามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้  และให้จัดท าบัญชีแสดงรายรับ

รายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดง 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย  ของโครงการ  ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2554  ข้อ  5  

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม  2554  และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ   

ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554  ข้อ 8 ประกาศ  ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554 

   1.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการ 

การทางอิเล็กทรอนิกส์ 

       1.9  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้ผลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่ายโดยตรงของผู้ผลิต หรือผู้มีอาชีพ 

ให้เช่ารถที่จดทะเบียนกับกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการให้เช่ารถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา 

      1.10  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ก่อนหน้าวันยื่นเอกสารไม่เกิน  6  เดือน       
      1.11  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการจัดหารถตามจ านวนที่ระบุตามประกาศ 
 และมีหนังสือยินยอมอนุญาตให้รถยนต์ที่เช่าสามารถเข้ารับการซ่อมบ ารุงในศูนย์บริการจากผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ 
ที่เสนอ ส่งมอบให้แก่องค์การ 
      1.12  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่ง  Specification  ของรถที่น าเสนอ  และแจ้งรายละเอียดให้ 
ชัดเจนเป็นภาษาไทย  ระบุยี่ห้อ รุ่น ของรถพร้อมท าตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เสนอตามข้อก าหนดขององค์การ 

 
                                                                                                                                                                                              /ตัวอย่าง..... 



 
 

ตัวอย่าง  ตารางเปรียบเทียบ 
ล าดับ รายละเอียดท่ี ขสมก. ก าหนด รายละเอียดท่ีผู้เสนอราคาเสนอ ยี่ห้อ / รุ่น 

    

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ชื่อผู้ติดต่อ..........................(บริษัท)................................โทรศัพท์.........................(บริษัท)....................................  
  2. วัน เวลา สถานที่ในการย่ืนเอกสาร 

   ก าหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี 7  พฤศจิกายน 2557

ระหว่างเวลา   09.30 น. ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา  ณ  ห้องประชุมองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขที่  131  ถนนเทียมร่วมมิตร   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10320  องค์การจะแจ้งให้ 

ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า 

ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ในวันที่ 10  พฤศจิกายน  2557 

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500.-บาท

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ ส านักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 

อาคารเลขที่  131 ถนนเทียมร่วมมิตร  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ  10320   ตั้งแต่วันที่   30   ตุลาคม   2557   ถึงวันที่  3 

พฤศจิกายน  2557  ในวัน และเวลาท าการ  ระหว่างเวลา   08.30 น.  ถึงเวลา   15.30 น.  โดยสามารถดาวน์โหลด

แบบค าร้องขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ www.bmta.co.th หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่กลุ่มงาน

จัดซื้อ  ส านักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์  0- 2246- 0974  ในวันและเวลาราชการ  

 

        ประกาศ  ณ  วันที่    30  ตุลาคม   2557 

 

                                                                 (ลงชื่อ)             นเรศ    บุญเปี่ยม             

                                                                                      (นายนเรศ   บุญเปี่ยม) 

                                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  รักษาการในต าแหน่ง 

                                                                     ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 

ฝ่ายบริหาร 

ส านักบริการและจัดซื้อ 
กลุ่มงานจัดซื้อ 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มใิช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ   การเช่ารถใช้งานส านักงานพร้อมอุปกรณ์ 
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ     ส านักบริการและจัดซื้อ   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปี  2558   จ านวน   22,132,000.00  บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    วันท่ี   22  ตุลาคม  2557 

3.1   รถประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ   ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน  2,000 ซีซี   จ านวน   2 คัน    
         ค่าเชา่คันละ  26,100  บาท/เดือน   ค่าเชา่  1 ป ี เป็นเงิน   626,400  บาท  ค่าเช่า  5 ป ี เปน็เงิน  3,132,000   บาท 
3.2    รถยนต์น่ังส่วนกลาง   ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่เกิน   1,600 ซีซี   จ านวน   4  คนั  
         ค่าเชา่คันละ  18,450  บาท/เดือน   ค่าเชา่  1 ป ี เป็นเงิน  885,600  บาท  ค่าเชา่   5 ป ี เปน็เงิน   4,428,000  บาท 
3.3    รถบรรทุก  ขนาด  1  ตัน  แบบ 4  ประตู  (แบบดับเบิ้ลแคบ)  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า   2,400 ซีซี  
         จ านวน 27 คัน  ค่าเชา่คันละ 15,660 บาท/เดือน  ค่าเช่า 1 ปี เป็นเงิน 5,073,840  บาท ค่าเช่า 5 ปี เป็นเงิน 25,369,200 บาท 
3.4    รถโดยสาร   12  ที่น่ัง   ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า  2,400   ซีซ ี  จ านวน   4  คัน     
         ค่าเชา่คันละ  24,750  บาท/เดือน   ค่าเชา่  1 ป ี เป็นเงิน  1,188,000  บาท   ค่าเช่า  5  ปี  เป็นเงิน  5,940,000  บาท 

รวมค่าเช่า 1 ปี เป็นเงิน 7,773,840 บาท  ตลอดอายุสัญญา ค่าเช่า 5 ปี  เป็นเงิน 38,869,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
(รายละเอียด รูปแบบ  แนบท้ายเอกสารประกวดราคา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
4.1 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6 / ว.88  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เร่ือง หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้

ในราชการ (อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ)  
4.2 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 124  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เร่ือง  ขอปรับปรุงมติ 

 คณะรัฐมนตรี เร่ือง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  
4.3 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว.64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เร่ือง อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
4.4 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักมาตรฐานงบประมาณ  ส านักงบประมาณ  มีนาคม  2557          

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1  นายยุกต์               จารุภูมิ                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร    
5.2  นายประยูร          ช่วยแก้ว                     ผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่ 1   
5.3  นางสาวศิริพร      บุญเปี่ยม                    ผู้อ านวยการส านักบริการและจัดซื้อ   
5.4  นายรุ่งโรจน์        วงศ์บุญอุปถัมภ์          หัวหน้ากองซ่อมบ ารุง    
5.5  นายสมศักดิ์         นาคะปักษิราช           นิติกร 4  กลุม่งานนิติกรรม 
5.6  นางสาวมยุรี       คงคา                           เจ้าหน้าที่พัสดุ 4  กลุ่มงานจัดซื้อ 
5.7  นางธัญญ์นรี       ภู่ทอง                        หัวหน้ากลุ่มงานบริการ                
 

 


