
(ราง) 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) 
โครงการเชารถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณ 

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

1. ความเปนมา 
  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีคําสั่งองคการที่  613/2557  ลงวันที่  24 กรกฎาคม  2557  แตงตั้ง 
คณะกรรมการกําหนดรางของเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาโครงการเชารถใชงานสํานักงาน จํานวน  
37 คัน  โดยแบงเปน 
   1.1 รถกระบะ    จํานวน   27  คนั 
   1.2 รถตู      จํานวน    4  คนั 
   1.3  รถประจําตําแหนงรองผูอํานวยการ จํานวน    2  คนั 
   1.4 รถประจําตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ จํานวน    4  คนั 
2. วัตถุประสงค 
   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาเชารถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณ 
จํานวน  37 คนั  เพื่อใชงานในองคการ โดยรถดังกลาวจะตองเปนรถที่ไมเคยผานการใชงานมากอนและจะตองมี 
คุณสมบัตติามที่องคการกําหนด ประกอบดวย 
   2.1 รถยนตนัง่ 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน  2,000 ซีซี  (สีขาว) จํานวน  2 คัน 
   2.2 รถยนตนัง่ 4 ประตู ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน  1,600 ซีซี  (สขีาว) จํานวน  4 คัน 
   2.3 รถบรรทุก ขนาด 1 ตนั  รถกระบะขับเคล่ือน 2 ลอ แบบ 4 ประตู  (แบบดับเบิ้ลแคบ) ขนาด 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จํานวน 27 คัน 
   2.4 รถตูปรับอากาศ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  (สีขาว)  จํานวน   4 คัน 
3. คุณสมบัตผิูประสงคจะเสนอราคา 
   3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพใหบริการงานที่ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส 
   3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบญัชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ
และ ไดแจงเวยีนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
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   3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นหรือ 
ตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวธีิการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
   3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล 
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 
   3.5  ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไม 
แสดงบัญชีรายรับ-รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
   3.6  ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซ่ึงได 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ 
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจดัซื้อจัดจางภาครัฐ 
   3.7  ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนคูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรบัจายเงินแตละ 
คร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมืน่บาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
      ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคา ซ่ึงมีมูลคาตั้งแต  
500,000 บาท (หาแสนบาท) ขึ้นไปกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ใหรับจายเงนิผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงิน 
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทสามารถรับจายเปนเงินสดได  และใหจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่น 
ตอกรมสรรพากรตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการจัดทาํและแสดงบญัชีรายรับ-รายจาย 
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 
 2554 และหลกัเกณฑและวธีิการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญา 
กับหนวยงานรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554 
   3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาซื้อ/จางดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส 
   3.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรงของผูผลิต หรือ ผูมีอาชีพใหเชา 
รถที่จดทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณชิย เกีย่วกับการใหเชารถยนตมาแลวไมนอยกวา 3 ป นบัถึงวัน 
ยื่นซองเสนอราคา 
   3.10 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียน 
หุนสวนบรษิทั กรมทะเบยีนการคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวนัยืน่เอกสารไมเกิน  6 เดือน  
   3.11 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และหรือตองไม 
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกวดราคาเชาดวย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
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   3.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการจัดหารถตามจํานวนที่ระบุตามประกาศ และม ี
หนังสือยินยอมอนุญาตใหรถยนตที่เชาสามารถเขารับการซอมบํารุงในศูนยบริการจากผูผลิตรถยนตยี่หอที่เสนอ 
สงมอบใหแกองคการ 
   3.13 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสง Specification ของรถที่นําเสนอ และแจงรายละเอียดใหชัดเจน 
เปนภาษาไทย ระบุยี่หอ รุน ของรถพรอมทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เสนอตามขอกําหนดขององคการ 
ตัวอยาง  ตารางเปรียบเทียบ 

ลําดับ รายละเอียดที่ ขสมก. กําหนด รายละเอียดที่ผูเสนอราคาเสนอ ย่ีหอ / รุน 
    

 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
ช่ือผูติดตอ..........................(บริษัท)...........................โทรศัพท...................(บริษัท).................... 
   3.14 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามประกาศขององคการ 
4. คํานิยาม 
   “คาเชา”  หมายความรวมถึง คาเชาใชและคาบํารุงรักษารถ 
   “คาบํารุงรักษา” หมายความรวมถึง คาใชจายทั้งสิ้นในการบํารุงรักษาและซอมแซม 
   “การบํารุงรักษา” หมายความรวมถึง การซอมแซมและเปลี่ยนแปลงสวนประกอบที่เกี่ยวกับรถให 
สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูเชา 
   “การซอมแซม”  หมายความรวมถึง การทําใหรถกลับสูสภาพที่สามารถใชงานไดตามปกติ โดยขึ้นอยูกับ 
การพิจารณาของเจาหนาที่ผูมีความรูเกี่ยวกับอุปกรณเชาของผูเชา 
   “การเชา”  หมายความรวมถงึ การที่ผูเชาสามารถใชรถโดยไมจาํกัดชัว่โมงและกิโลเมตรการใชงานในแต 
ละเดือน 
   “คณะกรรมการผูเชา”  หมายความรวมถึง ผูเชา หรือ คณะบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูเชา 
   “คณะกรรมการผูเสนอราคา”  หมายความรวมถึง ผูเสนอราคาหรือคณะบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผู 
เสนอราคา 
   “การประกันภยัประเภทชั้น 1” หมายความรวมถึง  การประกันภัยตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535 ดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยทําประกันภัยกบับริษัทประกนัภัยซ่ึงไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนทีผู่เชา 
ใหความเห็นชอบ และตองมอบสําเนากรมธรรมประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภยัดังกลาวใหแกผูเชาในวันทํา 
สัญญาเชาและทุกครั้งที่มีการตอทะเบียนภาษีประจําปของรถยนตที่เชา  โดยการประกนัภัยตองรวมถงึการคุมครอง 
ตอไปนี ้
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   4.1  คุมครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน 1,000,000.- บาท/คน (หนึ่งลาน 
บาท) และไมเกิน 10,000,000.- บาท/คร้ัง (สิบลานบาท) 
   4.2  คุมครองทรัพยสินของบุคคลภายนอกในวงเงิน  5,000,000.- บาท/คร้ัง (หาลานบาท) 
   4.3  คุมครองคารักษาพยาบาลและการเสียชีวิตสําหรับผูขับขี่และผูโดยสารรถยนตคันที่เอาประกันภัย 
ในวงเงินไมต่ํากวา  200,000.- บาท/คน (สองแสนบาท) 
5. การเสนอราคา 
   5.1   ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาเชา  ดวยวิธี 
การทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid)  
แตละครั้งในอตัรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หากคํานวณแลว 
มีเศษของหลักหนวยนับใด ๆใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ และการเสนอ 
เสนอราคาในครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอราคาลดไมนอยกวารอยละ 0.2 จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว ดังนี ้
     5.1.1  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเชารถใชงานสํานกังานพรอมอุปกรณดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส จํานวน  38,869,200.- บาท จะตองเสนอราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครัง้ละ 70,000.-บาท  
จากราคาสูงสดุในการประกวดราคา 
     5.1.2  การเสนอลดราคาครัง้ถัด ๆ ไปตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา  70,000.- บาท จาก 
ราคาครัง้สุดทายท่ีเสนอลดแลว 
   5.2   อัตราคาเชาที่เสนอ จะตองรวมคาประกันภยัและคาซอมแซม  ภาษีมูลคาเพิ่ม  และคาใชจายตาง ๆ  
เรียบรอยแลว 
6. กําหนดเวลาเชา 
   กําหนดระยะเวลาเชา  5  ป  นับแตวนัที่คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับรถพรอมอุปกรณเรียบรอยแลว 
7. คาเชาและการชําระเงิน 
   ผูเชาตกลงชําระคาเชารถพรอมอุปกรณใหแกผูใหเชาตามสัญญาเปนรายเดือน นับตั้งแตคณะกรรมการผูเชา 
สรุปรายงานเสนอภายใน10วันทําการหลังรับใบแจงหนีแ้ตละคันที่ระบุในเอกสารใบเสนอราคา 
   การเชารถและอุปกรณนี้เปนการเชาแบบไมจํากัดชัว่โมงและกิโลเมตร การใชงานในแตละเดือนผูเชาจะ 
แบงชาํระคาเชารถทั้งหมด  จํานวน   60 งวด  (5 ป)  โดยชําระเปนรายเดือน 
8.  การสงมอบ 
   ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกแลว จะตองสงมอบรถพรอมอุปกรณ  จํานวน   37  คนั 
 ไมเกิน  30 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสญัญา  โดยจะตองจดทะเบยีนกับกรมการขนสงทางบก  และชําระภาษ ี

/ประจําป 
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ประจําป พรอมทั้งทําประกนัภัยประเภทชัน้ 1 ดวยคาใชจายของผูใหเชา ใหแลวเสร็จกอนวนัสงมอบรถยนตที่เชาให 
กับผูเชา  ณ ทีท่ําการสํานักงานของผูเชาตามที่กําหนดไวในสัญญา 
9.  ขอกําหนดทั่วไป 
   9.1  ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวา จะใหผูเชารวมทั้งบุคลากรของผูเชาใชประโยชนในรถที่เชาได 
ตามวัตถุประสงคของสัญญานี้ทุกประการ 
   9.2  ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวา  ผูประสงคจะเสนอราคาเปนเจาของผูมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือผูม ี
สิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในรถที่ใหเชา และมีสิทธินํารถดังกลาวทุกรายการออกใหเชาแกผูเชาไดไมใชการใหเชาชวง 
   9.3  ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวา  ผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูมีสิทธิในรถ  ซ่ึงเปนทรัพยที่เชา 
โดยชอบดวยกฎหมาย  หากมคีวามเสียหายหรือละเมิดทรพัยสินทางปญญาตอบุคคลภายนอก  อันเนือ่งมาจากการใช 
สิทธิตามสัญญานี้ ผูประสงคจะเสนอราคาจะรับผิดชอบแตเพยีงผูเดียว 
   9.4  ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวา  หากผูเชาถูกรอนสิทธิหรือมีบุคคลใดอางสิทธิความเปนเจาของ 
รถที่เชา ผูเชาจะตองแจงใหผูประสงคจะเสนอราคาทราบเปนหนังสือทนัที  ในการนีผู้ประสงคจะเสนอราคาจะเขาไป 
ปกปองคุมครองสิทธิในรถที่เชาดวยคาใชจายของผูประสงคจะเสนอราคาเอง  โดยผูเชาจะใหความรวมมือกับผูใหเชา 
เกี่ยวกับการดงักลาวนี้ดวย 
  9.5  ผูประสงคจะเสนอราคาสัญญาวารถที่ใหเชามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนของใหม  
ที่ไมเคยใชงานมากอน เวนแตการเดินเครื่องเพื่อทดลองการใชงานเทานั้น และมีการรับประกนัคุณภาพโดยเจาของ
ผลิตภัณฑตามที่ไดกําหนดไวในคูมือการใชงานของทรัพยสินที่ใหเชาแตละรายการ 
   9.6  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองจัดทําประกนัภัยประเภทชัน้ 1 สําหรับรถที่ใหองคการเชาทุกคัน 
10.  รายละเอียดการใหบริการ 
   10.1 รายละเอยีดของรถที่เสนอ 
     10.1.1 รถยนตนั่ง 4 ประตู ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี (สีขาว) จํานวน 2 คัน  
ตองเปนยีห่อ รุน เดียวกนั 
     10.1.2 รถยนตนั่ง 4 ประตู ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี (สีขาว) จํานวน 4 คัน  
ตองเปนยีห่อ รุน เดียวกนั 
     10.1.3 รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (รถกระบะขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ 4 ประตู (แบบดับเบิ้ลแคบ)  
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จาํนวน 27 คนั ตองเปนยีห่อ รุน เดียวกนั 
     10.1.4  รถตูปรับอากาศ  ขนาดปริมาตรกระบอกสบูไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จํานวน 4 คัน  
ตองเปนยีห่อ รุน เดียวกนั 
   10.2 การชําระคาบริการจะชําระเปนรายเดือน  โดยผูใหเชาตองปฏิบัติครบถวนถูกตองตามเงื่อนไข 
   10.3 ผลิตภัณฑและสวนประกอบจะตองถูกตอง และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

/10.4… 
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   10.4 สภาพของรถยนตตองอยูในสภาพที่ใชงานไดปลอดภยัตามหลักวิศวกรยานยนต 
   10.5 ผูใหเชาจะตองนํารถยนตไปจดทะเบยีนใหครบถวนกอนวันสงมอบและสามารถใชงานไดถูกตอง 
ตามกฎหมาย โดยผูเชาไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น 
   10.6 ผูใหเชาตองจดัใหมกีารทําประกันภัยคันทีใ่หเชาประเภทชั้น 1 
   10.7 เปนรถยนตทีม่ีระบบพวงมาลัยควบคุมดานขวา 
   10.8 หากรถยนตคนัที่ใหเชาไมสามารถใชงานไดตามปกตใินวันใดกต็าม หรือในกรณีทีผู่ใหเชานํา 
รถยนตที่ใหเชาไปบํารุงรักษา  ผูใหเชาจะตองแจงใหผูเชาทราบลวงหนากอนเพื่อดําเนนิการดังนี ้
     10.8.1 กรณีเกดิอุบัติเหตุ หรือรถหาย หรืออ่ืนใด ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผูใหเชา 
จะตองนํารถยนตมาทดแทนภายใน 12 ช่ัวโมง นับถัดจากเวลาที่ไดรับแจง 
     10.8.2 กรณีเกดิอุบัติเหตุ หรือรถหาย หรืออ่ืนใด ในสวนภูมิภาค ผูใหเชาจะตองนํารถยนตมา 
ทดแทนภายใน 24 ช่ัวโมง นับถัดจากเวลาที่ไดรับแจง 
     10.8.3 กรณีนํารถยนตเขาทําการตรวจเช็คตามกําหนดระยะเวลาที่บริษัทกําหนดไว 
       - การจัดหารถยนตทดแทน ผูใหเชาจะตองจดัหารถคันใหมซ่ึงมีสภาพและขนาดเทยีบเทา 
หรือดีกวามาทดแทน เพื่อใชงานทันทีจนกวารถยนตคันดงักลาวจะพรอมใชงาน และผูใหเชาตองนาํรถยนตคันทีน่ํามา 
ทดแทนใหผูเชาถึงสถานที่ใชงาน และผูใหเชาตองรับภาระคาใชจายตาง ๆ ดวยทนุทรัพยของผูใหเชาเอง  หากผูให 
เชาละเลยไมจดัรถยนตคันใหมใหผูเชาแทนคันที่ชํารุด  ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับใหผูเชาเปนรายวันในอัตรารอยละ  
0.2 ของราคาเชารถยนตเฉลี่ยตอวนัตอคัน  แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 1,000 บาท (หนึง่พันบาท)  และผูเชาตองหักคาเชา 
เปนรายวันในกรณีไมมีรถยนตทดแทน  กรณีผูเชามีความจําเปนเรงดวน  ผูเชามีสิทธิ์ที่จะเชารถยนตจากผูอ่ืนมาทดแทน 
ในวนันั้นได  โดยผูใหเชาจะตองรับภาระคาเชาแทนผูเชาดวย 
   10.9 การนํารถยนตไปซอมหรือบํารุงรักษา  ผูใหเชาตองตรวจสอบน้ํามันเชือ้เพลิงในถังวามีระดับเทาใด 
เมื่อสงรถยนตกลับมาใหผูเชาน้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะตองอยูในระดับเดิม ถาต่ํากวาเดิมผูใหเชาจะตองเติมใหอยูใน 
ระดับเดิมดวย 
   10.10 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนตที่ตกลงเชา หรือรถยนตที่จะนํามาเปลี่ยนในกรณ ีขอ 10.8 ให 
อยูในดุลยพินจิของผูเชา 
   10.11 คาใชจายในการดูแลและซอมบํารุงรักษาตาง ๆ รวมทั้งคาตอทะเบียนรถยนต  คาทําประกันภัย 
รถยนต  และคาเปลี่ยนถายน้าํมันหลอล่ืน ใหอยูในความรบัผิดชอบของผูใหเชาตลอดอายุสัญญาเชา 

 
/10.12… 

 



-7- 
 

   10.12 รถยนตที่ใหเชาจะตองมียางอะไหล และเครื่องมือประจํารถยนตที่จําเปน ยางรถยนตจะตองเปนยาง 
เรเดียลที่ไดมาตรฐาน และเมือ่ผานการใชงานจํานวน 40,000  กม. แลว ผูใหเชาจะตองดําเนินการจดัเปลี่ยนยางรถใหอยู 
ในสภาพใหมเชนเดิม  และหามใชยางหลอดอกอยางเด็ดขาด 
   - ในกรณีที่ยางรถยนตที่เชาเกดิการชํารุดไมวากรณใีดๆผูใหเชาตองรับผิดชอบคาซอมทุกกรณ ี
   10.13 ตองมีเครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานของผูผลิตอยางครบถวน 
   10.14 ภายในรถแตละคันตองมีเครือ่งดับเพลิงผลเคมีแหงที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันและกาซ 
สําหรับใชกับรถยนต 1 ชุด เพื่อสะดวกแกการใชกรณีฉกุเฉิน  ลักษณะและสวนประกอบตามมาตรฐานผูผลิต 
   10.15 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตรถยนตใชสารทาํความเยน็ชนดิ R134A  
พรอมติดฟลมกรองแสง 
   10.16 ในการสงมอบรถครั้งแรก  ผูเสนอราคาตองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ไมนอยกวา  ¾ ถัง  และตอง       
เติมกาซ  NGV ไมนอยกวา ¾ ถัง สถานที่สงมอบรถจะแจงใหทราบภายหลัง 
11.  การสิ้นสุดสัญญาและสงมอบทรัพยสนิท่ีเชาคืน 
  หากสัญญานี้ส้ินสุดลงไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ผูเชาจะสงมอบรถคืนตามสภาพการใชงาน ณ ขณะนัน้ 
12. คุณลักษณะเฉพาะ  (เอกสารแนบ 1,2,3 และ 4) 
13. วงเงินในการจัดหา 
  วงเงินงบประมาณ ประจําป  2558  จํานวน  22,132,000.00 บาท  (ยี่สิบสองลานหนึ่งแสนสามหมื่น 
สองพันบาทถวน)  
  ราคากลางโครงการเชารถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณจํานวน 37 คันจํานวนเงนิ 7,773,840 บาท/ป  
(เจ็ดลานเจ็ดแสนเจ็ดหมืน่สามพันแปดรอยส่ีสิบบาทถวน) รวมภาษีมลูคาเพิ่ม  ตลอดอายุสัญญา  5 ป   จํานวนเงนิ  
38,869,200.- บาท (สามสิบแปดลานแปดแสนหกหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน) ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตอง 
เสนอลดราคาขั้นต่ํา  (Minimum  Bid) ไมนอยกวาครัง้ละ 70,000.- บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆไปตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา  70,000.- บาท      
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว ประกอบดวย  
   13.1 รถยนตนั่ง 4 ประตู ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี  (สีขาว)  จํานวน  2 คนั 
     คาเชาคันละ  26,100  บาท/เดอืน  คาเชา  1 ป   เปนเงิน   626,400 บาท  
     ตลอดอายุสัญญา 5 ป  เปนเงนิ 3,132,000 บาท 
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   13.2 รถยนตนั่ง 4 ประตู ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี  (สีขาว) จํานวน 4 คัน 
     คาเชาคันละ  18,450  บาท/เดอืน  คาเชา  1 ป   เปนเงิน   885,600 บาท 
     ตลอดอายุสัญญา  4,428,000 บาท 
   13.3 รถบรรทุก ขนาด  1 ตัน (รถกระบะขับเคลือ่น 2 ลอ แบบ 4 ประตู  (แบบดับเบิ้ลแคบ) 
     ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  (สีขาว)  จํานวน  27 คนั 
     คาเชาคันละ  15,660  บาท/เดอืน   คาเชา  1 ป   เปนเงิน 5,073,840  บาท 
     ตลอดอายุสัญญา  25,369,200  บาท 
   13.4 รถตูปรับอากาศ ขนาดปริมาตรกระบอกสบูไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว)  จํานวน   4 คัน 
     คาเชาคันละ  24,750  บาท/เดอืน   คาเชา 1 ป   เปนเงิน   1,188,000 บาท 
     ตลอดอายุสัญญา 5,940,000 บาท 
14.  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 
                ช่ือผูติดตอ                :  นางธัญญนรี   ภูทอง 
             อีเมล แอดเดรส        :  mayuree@bmta.co.th 
                     โทรศัพท,โทรสาร     :  0-2246-0339 ตอ 1224  โทรสาร  0-2246-5374 
                     ที่อยูเจาของงาน/โครงการ  :  กลุมงานบริการ  สํานักบริการและจัดซื้อ 
                     หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับการเชารถใชงานดังกลาว โปรดให
ความเหน็เปนลายลักษณอักษร หรือทางเวบ็ไซดมายังหนวยงาน โดยเปดเผยตวัตามรายละเอียดทีอ่ยูขางตน 

 
                                                     (ลงชื่อ)     นายยกุต   จารุภูมิ                  ประธานกรรมการ 

            (นายยกุต        จารุภมูิ)             ช.ผอก.ฝบร. 
 
(ลงชื่อ)            ประยูร     ชวยแกว             กรรมการ                (ลงชื่อ)        พรพรรณ    ภูรีสารศัพท        กรรมการ 
                   (นายประยูร       ชวยแกว)      ผอก.ขดร.1      (นางพรพรรณ    ภูรีสารศัพท)    ผอ.สบจ. 
 
(ลงชื่อ)          รุงโรจน   วงศบุญอุปถัมภ   กรรมการ     (ลงชื่อ)       สมศักดิ์   นาคะปกษิราช         กรรมการ 
              (นายรุงโรจน   วงศบุญอุปถัมภ)  ห.กซบ.                               (นายสมศักดิ์     นาคะปกษิราช)   นิติกร 4 
 
(ลงชื่อ)               มยุรี     คงคา                   กรรมการ     (ลงชื่อ)        ธัญญนรี   ภูทอง            กรรมการและเลขาฯ 
                    (นางสาวมยุรี    คงคา)           เจาหนาที่พัสดุ 4                  (นางธัญญนรี     ภูทอง)               ห.กบก. 

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



เอกสารแนบ 1 
 

คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต ประกอบดวย 
 รถยนตนัง่ 4 ประตู  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี (สีขาว)  จํานวน   2  คัน 

1. เครื่องยนต 4 สูบแถวเรียง 16 วาลว DOHC  ระบายความรอยดวยน้ํา 
2. ปริมาตรกระบอกสูบระหวาง 1,900 – 2,000  ซีซี 
3. จายน้ํามนัเชื้อเพลิงดวยหวัฉีดอีเล็กทรอนิกส 
4. ใชเชื้อเพลิง 2 ระบบ สามารถใชไดทั้งน้ํามนัเบนซิน และกาซธรรมชาติ (CNG) กรณีใชกาซ 

ธรรมชาติ ปริมาตรความจุของถังกาซธรรมชาติตองไมต่ํากวา 100 ลิตร (น้ํา) โดยอุปกรณที่เกีย่วกับระบบกาซธรรมชาติ 
(CNG) จะตองเปนไปตามทีก่ฎหมายกําหนด 

5. ชนิดเกยีรอัตโนมัติขับเคลื่อนลอหนา 
6. ระบบรองรับ  หนา   แบบอิสระเปนคอยรสปริง และโชคอัพพรอมเหลก็กันโคลง 

                         หลัง   แบบอิสระเปนคอยรสปริง และโชคอัพพรอมเหลก็กันโคลง 
7. ระบบเบรก เปน ดิสกเบรก หนา-หลัง (ABS+EBD) 
8. พวงมาลัยเพาเวอร  ผอนแรง 
9. ลอรถเปนแบบอัลลอย 
10. มีอุปกรณมาตรฐาน  ประกอบดวย 

10.1 เครื่องปรับอากาศ 
10.2 ฟลมกรองแสง และกันความรอน  60%  (กระจกบานหนาเต็มบาน) 
10.3 วิทยุ – ซีดี – MP3  พรอมลําโพง 

11. อุปกรณความปลอดภัย ประกอบดวย 
11.1 ถุงลมนิรภัยคูหนา  
11.2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก 
11.3 ระบบกระจายแรงเบรก 
11.4 ระบบเสริมแรงเบรก 
11.5 ระบบไลฝามีกรองแสง และโครงสรางตัวถังมีระบบนิรภยั 

 
 

………………………………… 
 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
 
คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต ประกอบดวย 
 รถยนตนัง่ 4 ประตู  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี (สีขาว) จํานวน  4  คัน 

1. เครื่องยนต 4 สูบแถวเรียง 16 วาลว DOHC ระบายความรอยดวยน้ํา 
2. ปริมาตรกระบอกสูบระหวาง 1,500 – 1,600 ซีซี 
3. จายน้ํามนัเชื้อเพลิงดวยหวัฉีดอีเล็กทรอนิกส 
4. ใชเชื้อเพลิง 2 ระบบ สามารถใชไดทั้งน้ํามนัเบนซิน และกาซธรรมชาติ (CNG) กรณีใชกาซ 

ธรรมชาติ ปริมาตรความจุของถังกาซธรรมชาติตองไมต่ํากวา 100 ลิตร (น้ํา) โดยอุปกรณที่เกีย่วกับระบบกาซธรรมชาติ 
(CNG) จะตองเปนไปตามทีก่ฎหมายกําหนด 

5. ชนิดเกยีรอัตโนมัติขับเคลื่อนลอหนา 
6. ระบบรองรับ  หนา   แบบอิสระเปนคอยรสปริง และโชคอัพพรอมเหลก็กันโคลง 

                         หลัง   แบบอิสระเปนคอยรสปริง และโชคอัพพรอมเหลก็กันโคลง 
7. ระบบเบรก เปน ดิสกเบรก หนา-หลัง (ABS+EBD) 
8. พวงมาลัยเพาเวอร  ผอนแรง 
9. ลอรถเปนแบบอัลลอย 
10. มีอุปกรณมาตรฐาน  ประกอบดวย 

10.1 เครื่องปรับอากาศ 
10.2 ฟลมกรองแสง และกันความรอน  60% (กระจากบานหนาเต็มบาน) 
10.3 วิทยุ – ซีดี – MP3  พรอมลําโพง 

11. อุปกรณความปลอดภัย ประกอบดวย 
11.1 ถุงลมนิรภัยคูหนา  
11.2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก 
11.3 ระบบกระจายแรงเบรก 
11.4 ระบบเสริมแรงเบรก 
11.5 ระบบไลฝามีกรองแสง และโครงสรางตัวถังมีระบบนิรภยั 

 
 

………………………………… 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 
 

คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต ประกอบดวย 
 รถบรรทุก ขนาด 1 ตนั  รถกระบะขับเคล่ือน 2 ลอ แบบ 4 ประตู  (แบบดับเบิ้ลแคบ)  ขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400 ซีซี  (สีขาว)  จํานวน  27  คัน 

1. เครื่องยนต 4 สูบแถวเรียง 16 วาลว DOHC หัวฉีดอีเล็กทรอนิกส EFI 
2. ปริมาตรกระบอกสูบระหวาง 2,600 – 2,700 ซีซี 
3. หองโดยสารดบัเบิ้ลแคบ 4 ประตู พรอมกระบะหลังสําเร็จรูป 
4. ชนิดเกยีรธรรมดา 5 สปด 
5. ใชเชื้อเพลิง 2 ระบบ สามารถใชไดทั้งน้ํามนัเบนซิน และกาซธรรมชาติ  (CNG)  กรณีใชกาซ 

ธรรมชาติ ปริมาตรความจุรวมกันของกาซธรรมชาติตองไมนอยกวา 140  ลิตร (น้ํา)โดยอุปกรณที่เกี่ยวกับระบบกาซ
ธรรมชาติ (CNG) จะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

6. ระบบรองรับ  หนา   แบบอิสระเปนคอยรสปริง และโชคอัพ พรอมเหลก็กันโคลง 
                         หลัง   แบบแหนบซอนพรอมโชคอัพ 

7. ระบบเบรก เปน ดิสกเบรก หนา-หลังดรัมเบรกพรอมวาลวปรับอัตโนมัติแรงดันน้ํามันเบรก  
พรอมระบบ  Super  LSPV 

8. พวงมาลัยเพาเวอร  ผอนแรง 
9. ลอรถเปนแบบอัลลอย 
10. ยางอะไหลจัดเก็บภายในกระบะรถ 
11. มีอุปกรณมาตรฐาน  ประกอบดวย 

11.1 เครื่องปรับอากาศ 
11.2 ฟลมกรองแสง และกันความรอน 60% (กระจากบานหนาเต็มบาน) 
11.3 วิทยุ – ซีดี – MP3 พรอมลําโพง 

12. มีกระบะพรอมหลังคาสําเร็จรูปชนิดทําดวยไฟเบอรกลาสทรงสูง 
13. มีชองลมพรอมกระจกบานเลื่อน 
14. ฝาปดทายเปดแบบโชคอัพแกส 
15. มีที่นั่งสองแถว พรอมยางปพูื้น 
16. ติดตั้งกันชนทายชุบโครเมี่ยม 

 
 

………………………………… 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 4 
 

คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต ประกอบดวย 
 รถตูปรับอากาศ  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี (สีขาว) จํานวน  3  คัน 

1. เครื่องยนต 4 สูบแถวเรียง  DOHC ระบายความรอนดวยน้ํา 
2. ปริมาตรกระบอกสูบระหวาง 2,600 – 2,700 ซีซี 
3. จายน้ํามนัเชื้อเพลิงดวยหวัฉีดอีเล็กทรอนิกส 
4. ใชเชื้อเพลิง 2 ระบบ สามารถใชไดทั้งน้ํามนัเบนซิน และกาซธรรมชาติ (CNG) กรณีใชกาซ 

ธรรมชาติ ปริมาตรความจุของถังกาซธรรมชาติตองไมต่ํากวา 200 ลิตร (น้ํา) โดยอุปกรณที่เกีย่วกับระบบกาซธรรมชาติ 
(CNG) จะตองเปนไปตามทีก่ฎหมายกําหนด 

5. ชนิดเกยีรธรรมดา 5 สปด ขับเคลื่อนลอหลัง 
6. ระบบรองรับ  หนา   แบบอิสระใชทอรชันบารพรอมโชคอัพและเหลก็กันโคลง 

                        หลัง   แบบแหนบซอนพรอมโชคอัพ 
7. ระบบเบรก เปน ดิสกเบรก หนา-หลังดรัมเบรก พรอมระบบ Super  LSPV 
8. พวงมาลัยเพาเวอร  ผอนแรง 
9. ลอรถเปนกระทะเหล็กพรอมฝาครอบ 
10. จํานวนที่นั่งหองโดยสารหลังไมต่ํากวา 9 ที่นั่ง 
11. มานกันแดดชนิดรางคู รอบคัน ยกเวนกระจกบานหนา 
12. มีอุปกรณมาตรฐาน ประกอบดวย 

12.1.1 ระบบปรับอากาศ 2 ตอน 
12.1.2 ฟลมกรองแสง และกันความรอน 60% (กระจกบานหนาเต็มบาน) 
12.1.3 วิทยุ – ซีดี – MP3 พรอมลําโพง 

13. อุปกรณความปลอดภัย ประกอบดวย 
13.1 ระบบไลฝากระจกหลัง 
13.2 คานกันกระแทกดานขางประตูหนา และโครงสรางตัวถังมีระบบนิรภยั 

 
 

………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ........... /2557 
การเชารถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณ  
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

                                                                   ลงวันท่ี ...................................... 
----------------------------------------- 

 
  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการ” มีความประสงคจะประกวดราคาเชา    
รถใชงานสํานักงานพรอมอปุกรณ  จํานวน   37  คัน   ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดงันี้ 
    1. รถยนตนัง่ 4 ประตู  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ซีซี (สีขาว)  จํานวน  2  คัน 
   2. รถยนตนัง่ 4 ประตู   ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี (สีขาว) จํานวน  4  คัน 
       3.  รถบรรทุก ขนาด 1 ตนั  รถกระบะขับเคล่ือน 2 ลอ แบบ 4 ประตู  (แบบดับเบิ้ลแคบ) 
                                 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  (สีขาว)   จํานวน  27 คัน 
       4.  รถตูปรับอากาศ  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400  ซีซี  (สีขาว)  จํานวน   4 คัน 
  ซ่ึงพัสดุที่จะเชานี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพทีจ่ะ
ใชงานไดทนัที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมขีอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี ้
  1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
          1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  (เอกสารแนบ  1,2,3  และ 4) , ราคากลาง 
       1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                               1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                               1.4  แบบสัญญาเชา 
                               1.5  แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                     (1) หลักประกันซอง 
                                     (2) หลักประกันสัญญา 
        1.6  บทนิยาม 
                                    (1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม     
                 1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
                                    (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

         /2. คุณสมบัติ......... 



 
  2.  คุณสมบัตขิองผูประสงคจะเสนอราคา 
                              2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพใหบริการงานที่ประกวดราคาเชาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
     2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
     2.3 ผูประสงคจะเสนอราคา  ตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อ่ืนหรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศประกวดราคาเชา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม 
           2.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
     2.5  ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะ
เปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคญั 
     2.6  ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
ซ่ึงไดดําเนนิการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Government Procurement : e-GP)   ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
     2.7  ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนคูสัญญาตองรับจายเงนิผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการ  รับ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมืน่บาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
    ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคดัเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคา ซ่ึงมมีูลคาตั้งแต 
500,000 บาท (หาแสนบาท) ขึ้นไปกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ใหรับจายเงนิผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้ง ซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท สามารถรับจายเปนเงินสดได  และใหจดัทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และยืน่ตอกรมสรรพากรตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับ-
รายจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วนัที่ 11 
สิงหาคม 2554 และหลกัเกณฑและวิธีการจดัทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ขอ 8 ประกาศ  ณ วันที่  7  ธันวาคม 2554 
    2.8  ผูประสงคจะเสนอราคา  ตองเปนผูที่มีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
    2.9  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงของผูผลิต หรือผูมีอาชีพ
ใหเชารถที่จดทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย  เกี่ยวกับการใหเชารถยนตมาแลวไมนอยกวา  3 ป นับ
ถึงวันยื่นซองเสนอราคา 



 
   2.10 ผูประสงคจะเสนอราคา  ตองมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวันยื่นเอกสารไมเกิน 6  เดือน   
   2.11  ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการจัดหารถตามจํานวนที่ระบุตามประกาศ และ
มีหนังสือยินยอมอนุญาตใหรถยนตที่เชาสามารถเขารับการซอมบํารุงในศูนยบริการจากผูผลิตรถยนตยี่หอที่เสนอ สง
มอบใหแกองคการ 
   2.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสง Specification ของรถที่นําเสนอ  และแจงรายละเอียด           
ใหชัดเจน เปนภาษาไทย ระบุยี่หอ รุนของรถ  พรอมทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เสนอตามขอกําหนดขององคการ 
ตัวอยาง  ตารางเปรียบเทียบ 
ลําดับ รายละเอียดที่ ขสมก. กําหนด รายละเอียดที่ผูเสนอราคาเสนอ ยี่หอ / รุน 
  

 
  

 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
ช่ือผูติดตอ..........................(บริษัท).................................โทรศัพท...........................(บริษัท).................... 
   2.13 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามประกาศขององคการ            
  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน  2 สวน คือ 
       3.1  สวนท่ี  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                   (1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                            (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบคุคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                            (ข)  บริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธ ิบัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                  (2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
ใหยืน่สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง   
        (3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน 
ผูรวมคา ใหยืน่สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที ่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย กใ็หยืน่สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคา 
ฝายใดเปนนิตบิุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
 



 
                                   (4)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่   
                 (5)  บัญชีเอกสารสวนที ่1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1) 
  3.2  สวนท่ี 2   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                  (1)  แคตตาล็อกและหรอืแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ  4.4 
                                   (2)  หนังสือแสดงเงือ่นไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตอง 
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) จํานวน  3 ชุด  
                                   (3)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน พรอมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนผูมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผูรับมอบอํานาจ  
                                  (4)  หลักประกนัซอง ตามขอ 5 
                                  (5)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
         (6)  เอกสารตามขอ  2.9  -  2.12 
                                  (7)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2) 
       4.  การเสนอราคา 
  4.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมี 
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 
    4.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอ กําหนดยืนราคาไมนอยกวา   180  วัน   นับแตวันยืนราคา 
สุดทาย โดยภายในกําหนดยนืราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว 
และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบรถพรอมอุปกรณไมเกิน  30  วันนับถัดจาก 
วันลงนามในสญัญา โดยจะตองจดทะเบยีนกับกรมการขนสงทางบก และชําระภาษีประจําป พรอมทั้งทําประกันภัย
ประเภทชัน้  1 ดวยคาใชจายของผูใหเชา ใหแลวเสร็จกอนวันสงมอบรถยนตที่ใหกับผูเชา ณ ที่ ทําการสํานักงานของ   
ผูเชาตามที่กําหนดไวในสัญญา        

4.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก  และหรอืแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของรถใชงานสํานักงาน พรอมอุปกรณ (ตามเอกสารแนบ 1-4)  ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1  และเอกสารสวนที่ 2  
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้องคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ  
           สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา  จะตองเปนแค็ตตาล็อกฉบับจริง  (หามถายเอกสาร)  
  4.5   กอนยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา 
ควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด 
เสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 



 
 
  4.6   ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจาหนา 
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา ตาม 
เอกสารประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ............ /2557”   ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตาม
โครงการ ในวันที่ …………………..……..…ตั้งแตเวลา  09.30  น.  ถึงเวลา  10.30  น. ณ องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ อาคารเลขที่  131  ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวด
ราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  
  คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา แตละ
รายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวด
ราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงค
จะเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่.................................. 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการ จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน         
  ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู
ประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาที่
ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวน การเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเร่ิมตน
กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาํเนินการใด ๆระหวางการประกวดราคา ฯ  
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 



 
 
  4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
           (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
                                (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   จะตองเริ่มตนท่ี  
38,869,200.- บาท (สามสิบแปดลานแปดแสนหกหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน) 
                            (3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืนๆ (ถามี)รวมคาใชจายทั้งปวง 
ไวดวยแลว 
                           (4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
                               (5)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN  เขาสูระบบ 
                               (6)  ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที ่ LOG  IN แลว  จะตองดําเนนิการเสนอราคา โดยราคาที่ 
เสนอในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสงูสุดในการประกวดราคา ฯ  และ 
จะตองเสนอลดราคาขัน้ต่าํ (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  70,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา 
และการเสนอลดราคาครัง้ถดั ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 70,000.-บาท  จาก ราคาครั้งสุดทายที่เสนอ 
ลดแลว 
         (7)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมือ่การประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลวจะตอง
ยืนยนัราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยนัจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
                             (8)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวนัเสนอราคา 
     (9)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในวันที่
........................................ตั้งแตเวลา..............................น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนดัหมายตามแบบแจง วนั เวลา และ
สถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป 
                   (10)  ผูมีสิทธิเสนอราคา  สามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผูให 
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอ ราคาตองทําการ
ทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวนัเสนอราคา  ที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่  
1  ตุลาคม  2555  เปนตนไป 
  5. หลักประกันซอง 
     ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกนัซอง พรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค  จํานวน   
1,944,000.- บาท  (หนึ่งลานเกาแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถวน)  โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน 
ตั้งแตวันยืน่ซองขอเสนอทางดานเทคนิค  ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสดุการยืนราคาโดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี ้

/5.1 เงินสด... 



 
 
         5.1 เงินสด 
                              5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยืน่ซองขอเสนอทางดานเทคนิค  
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วนัทําการ ของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)  
                              5.3 หนังสอืค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ที่มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา  180  วัน  
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1) 
        5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนญุาตใหประกอบ 
กิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียน
ช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลม ใหใชตามแบบหนังสอืค้ําประกัน ดงัระบุใน   ขอ 1.5  (1) 
                             5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                           หลักประกนัซองตามขอนี้องคการจะคนืใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด     
จะคืนใหตอเมือ่ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืนหลักประกันซอง 
ไมวาในกรณใีดๆ จะคืนใหโดยไมมดีอกเบีย้   
         6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
    6.1  ในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  องคการจะพิจารณาตัดสินดวยราคา 
รวมต่ําสุด 
    6.2  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวน ตามขอ 3   หรือยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง
ตามขอ 4  แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพจิารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาด  หรือผิดหลงเพยีงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มใิชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการเทานั้น 
   6.3  องคการ  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมกีารผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี ้

(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาเชา 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเชาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสขององคการ  

(2) เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรยีบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
               6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญาคณะ 
กรรมการประกวดราคาหรือ องคการ มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ ขอเทจ็จริง
อ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได  องคการ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาว
ไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
 
 



 
    6.5   องคการ ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด    
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกเชาในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาเชาดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดเชาเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี ้เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการ เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งองคการ จะพจิารณายกเลิกการ ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุ
ที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็หรือใชช่ือบคุคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน   
  6.6  ในกรณีทีป่รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น 
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6  องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมสิีทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพจิารณา
ลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
       7.  การทําสัญญาเชา 
                           7.1  ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูคา)สามารถสงมอบสิ่งของ 
ไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวนัที่ทําขอตกลงซื้อ  องคการอาจจะพจิารณาจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 ก็ได 
  7.2  ในกรณีทีผู่ชนะการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน  5 วันทําการ ของทางราชการ  หรือองคการเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1  
ผูชนะการประกวดราคาเชาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาเชาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.4  ภายใน     
7 วัน นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5  ของราคาสิ่งของ    
ที่ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไดใหองคการยึดถือไวใน ขณะทําสญัญา โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใดดงัตอไปนี ้
  (1)  เงินสด 
  (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการโดยเปนเช็คลงวนัที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน
ทําการของทางราชการ 
  (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 
  (4  )หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงเวียน
ช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5 (2) 
  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นบัถัดจากวนัทีคู่สัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแลว  



 
        
              8. อัตราคาปรับ 
                         คาปรับตามแบบสัญญาเชาจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.20  ของราคาคาเชารถเฉลี่ยตอวันตอคันทีย่ัง
ไมไดสงมอบแตตองไมต่ํากวาวนัละ 1,000.-บาท  นับแตวันถัดจากวนัครบกําหนดสงมอบจนกวาจะสงมอบ เสร็จสิ้น 
        9. ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  9.1 เมื่อองคการไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูใหเชา  และไดตกลงเชารถตามการ
ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูใหเชาจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรี     
วาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี้ 

(1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันทีผู่ขายส่ังหรือซ้ือขายของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง คมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                 (2) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย 
ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                  (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัตติาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี
  9.2  ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอองคการ
แลว  จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯมิได และเมือ่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ ราคาแลวตองเขารวม
เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กาํหนดในขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7)   มิฉะนั้น องคการจะริบ
หลักประกนัซองจํานวนรอยละ  2.5  ของวงเงินที่จัดหาทนัที และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) 
รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  9.3  ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ 7  องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสอืค้ําประกันซองทันที 
และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  9.4  องคการสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิม่เติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา  ใหเปนไปตาม
ความเหน็ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

                                                                          องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ              
 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจางที่มใิชงานกอสราง 

 
1. ชื่อโครงการ   การเชารถใชงานสํานักงานพรอมอุปกรณ 
    /หนวยงานเจาของโครงการ     สํานักบริการและจัดซื้อ   องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจดัสรร ประจําป 2558   จํานวน  22,132,000.00  บาท 
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)    วันที่...................................   

3.1   รถประจําตําแหนงรองผูอํานวยการ   ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไมเกิน  2,000 ซีซี   จํานวน   2 คัน    
         คาเชาคันละ 26,100 บาท/เดือน   คาเชา 1 ป เปนเงิน  626,400  บาท  คาเชา 5 ป เปนเงิน 3,132,000 บาท 
3.2    รถใชงานสวนกลางของผูชวยผูอํานวยการ  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ  ไมเกิน   1,600 ซีซี   จํานวน   4 คัน  
         คาเชาคันละ 18,450 บาท/เดือน   คาเชา 1 ป เปนเงิน  885,600  บาท  คาเชา 5 ป เปนเงิน 4,428,000 บาท 
3.3    รถกระบะขับเคลื่อน 2 ลอ  แบบ 4 ประตู (แบบดับเบิ้ลแคบ) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 27 คัน 
        คาเชาคันละ 15,660 บาท/เดือน  คาเชา 1 ป เปนเงิน 5,073,840  บาท คาเชา 5 ป เปนเงิน 25,369,200 บาท 
3.4    รถตูปรับอากาศ  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี   จํานวน   4 คัน     
         คาเชาคันละ 24,750 บาท/เดือน  คาเชา 1 ป เปนเงิน 1,188,000 บาท  คาเชา 5 ป เปนเงิน 5,940,000 บาท 

รวมคาเชา 1 ป เปนเงิน 7,773,840 บาท  ตลอดอายุสัญญา คาเชา 5 ป  เปนเงิน  38,869,200 บาท   (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
(รายละเอียด รูปแบบ  แนบทายเอกสารประกวดราคา)                                                                                                                 

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
4.1 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6 / ว.88  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 เร่ือง หลักเกณฑการเชารถยนตมาใชใน 

 ราชการ (อัตราคาเชารถยนตมาใชในราชการ)  
4.2 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 124   ลงวันที่  4  พฤษภาคม   2555   เร่ือง  ขอปรับปรุงมติ 

 คณะรัฐมนตร ี เร่ือง  การเชารถยนตมาใชในราชการ           
5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

5.1  นายยกุต               จารุภมูิ                      ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร 
5.2  นายประยรู          ชวยแกว                     ผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 1 
5.3  นางพรพรรณ      ภูรีสารศัพท                ผูอํานวยการสํานักบริการและจัดซื้อ 
5.4  นายรุงโรจน        วงศบญุอุปถัมภ          หัวหนากองซอมบํารุง 
5.5  นายสมศกัดิ์         นาคะปกษิราช           นิติกร 4  กลุมงานนิติกรรม 
5.6  นางสาวมยุรี       คงคา                           เจาหนาทีพั่สดุ 4  กลุมงานจัดซื้อ 
5.7  นางธัญญนรี       ภูทอง                        หัวหนากลุมงานบริการ                
 

 


