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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 
 

1. โครงการ การใช้รถสภาพเดิม(อายุสัญญาเหมาซ่อม 5 ปี) จ านวน 1,522 คัน 
2. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรการจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร จ านวน 1,522 คัน ระยะเวลา 5 ปี        
เป็นงบด าเนนิการขององค์การ  ประมาณ  5,208,797,100.29 บาท  (รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 พฤศจิกายน 2559  เป็นเงิน 4,899,591,076.07 บาท  (รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม) 
     ปีที่ 1  จ านวนรถ 1,522 คัน เป็นเงิน 943,513,732.45 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

- รถธรรมดา ยี่ห้อฮีโน่   490  คัน    เป็นเงิน  268,012,984.75  บาท 
- รถธรรมดา ยี่ห้ออีซูซู   529  คัน   เป็นเงิน   289,344,630.48  บาท 
- รถปรับอากาศ (ครีม-น  าเงนิ) ยีห้่อฮีโน่  80    คัน    เป็นเงิน   63,670,585.40    บาท 
- รถปรับอากาศ (ครีม-น  าเงนิ) ยีห้่ออีซูซู 100  คัน     เป็นเงิน   79,588,231.75    บาท 
- รถปรับอากาศ (ยูโรทู)         ยีห้่ออีซูซู 323  คัน     เป็นเงิน  242,897,300.08   บาท 

     ปีที่ 2  จ านวนรถ 1,522 คัน เป็นเงิน 943,513,732.45 บาท  (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
- รถธรรมดา ยี่ห้อฮีโน่   490  คัน    เป็นเงิน   268,012,984.75  บาท 
- รถธรรมดา ยี่ห้ออีซูซู   529  คัน   เป็นเงิน   289,344,630.48  บาท 
- รถปรับอากาศ (ครีม-น  าเงนิ) ยีห้่อฮีโน่  80    คัน    เป็นเงิน   63,670,585.40    บาท 
- รถปรับอากาศ (ครีม-น  าเงนิ) ยีห้่ออีซูซู 100  คัน     เป็นเงิน   79,588,231.75    บาท 
- รถปรับอากาศ (ยูโรทู)         ยีห้่ออีซูซู 323  คัน    เป็นเงิน  242,897,300.08    บาท 

     ปีที่ 3  จ านวนรถ 1,522 คัน เป็นเงิน 971,373,331.60  บาท  (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
- รถธรรมดา ยี่ห้อฮีโน่    490 คัน   เป็นเงิน   275,909,847.17  บาท 
- รถธรรมดา ยี่ห้ออีซูซู   529  คัน   เป็นเงิน   297,870,018.68  บาท 
- รถปรับอากาศ (ครีม-น  าเงนิ) ยีห้่อฮีโน่  80    คัน    เป็นเงิน   65,557,269.96    บาท 
- รถปรับอากาศ (ครีม-น  าเงนิ) ยีห้่ออีซูซู 100  คัน     เป็นเงนิ   81,946,587.45    บาท 
- รถปรับอากาศ (ยูโรทู)         ยีห้่ออีซูซู 323  คัน    เป็นเงิน  250,089,608.34    บาท 

     ปีที่ 4  จ านวนรถ 1,522 คัน เป็นเงิน 1,019,198,976.80  บาท (รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม) 
- รถธรรมดา ยี่ห้อฮีโน่   490   คัน   เป็นเงิน   289,466,127.65  บาท 
- รถธรรมดา ยี่ห้ออีซูซู   529  คัน   เป็นเงิน   312,505,268.42  บาท 
- รถปรับอากาศ (ครีม-น  าเงนิ) ยีห้่อฮีโน่  80    คัน    เป็นเงิน   68,796,078.46    บาท 
- รถปรับอากาศ (ครีม-น  าเงนิ) ยีห้่ออีซูซู 100  คัน     เป็นเงิน   85,995,098.08    บาท 
- รถปรับอากาศ (ยูโรทู)         ยีห้่ออีซูซู 323  คัน    เป็นเงิน  262,436,404.19    บาท 

     ปีที่ 5  จ านวนรถ 1,522 คัน เป็นเงิน 1,021,991,302.77  บาท (รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม) 
- รถธรรมดา ยี่ห้อฮีโน่   490   คัน   เป็นเงิน   290,259,185.53  บาท 
- รถธรรมดา ยี่ห้ออีซูซู   529  คัน   เป็นเงิน   313,361,447.24  บาท 
- รถปรับอากาศ (ครีม-น  าเงนิ) ยีห้่อฮีโน่  80    คัน    เป็นเงิน   68,984,560.87    บาท 
- รถปรับอากาศ (ครีม-น  าเงนิ) ยีห้่ออีซูซู 100  คัน    เป็นเงิน    86,230,701.08    บาท 
- รถปรับอากาศ (ยูโรทู)         ยีห้่ออีซูซู 323  คัน    เป็นเงิน   263,155,408.04   บาท 
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4. แหล่งที่มาของรากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    ใช้ราคาค่าเหมาซ่อมปัจจบุัน (ไม่รวมค่าด าเนินการ) 
    - ปีที่ 1 ปรับเพิ่ม 5 % เนื่องจากให้ผู้รับจ้างด าเนินการโอเวอร์ฮอล์ลเครื่องยนต์ โอเวอร์ฮอล์ลเกียร์  ช่วงล่าง ระบบไฟฟา้ 
และปรับปรุงสภาพตัวถังและสทีั งภายในภายนอก ภายใน 1 ป ีนับถัดจากวนัลงนามในสัญญา 
   - ปีที่ 2 เท่ากับ ปีที่ 1  
   - ปีที่ 3 ปรับเพิ่ม 3 % จากป ี2 ตามภาวะเศรษฐกิจ 
   - ปีที่ 4 ปรับเพิ่ม 5 % จากปทีี่ 3 เนื่องจากให้ผู้รับจ้าง ด าเนนิการโอเวอร์ฮอล์ลเครื่องยนต์ โอเวอร์ฮอล์ลเกียร์  ช่วงล่าง 
ระบบไฟฟ้า และปรบัปรุงสภาพตัวถังและสีทั งภายในภายนอก เมื่ออายุสัญญาครบ 3 ปี  
   - ปีที่ 5 เท่ากับ ปีที่ 4 
5. รายชื่อผู้ก าหนดราคากลาง 

    คณะกรรมการตามค าสั่งองคก์ารที่ 419/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  (คณะกรรมการก าหนดแนวทางการ 
ใช้รถสภาพเดิม(อายุสัญญาเหมาซ่อม 5 ปี) จ านวน 1,522 คัน) ประกอบด้วย 
1.) นายประยูร         ช่วยแก้ว               ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1         ประธานกรรมการ 
2.) นายสวงค์           ฉิมพลี                  ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย                            กรรมการ 
3.) นางพริ มเพรา      วงศ์สทุธริัตน์          ผู้อ านวยการส านักแผนงาน                             กรรมการ 
4.) นางพนิดา          ทองสุข                 ผู้อ านวยการส านักบัญชีและกองทุนกลาง            กรรมการ  
5.) นายชิดชัย          ภู่อารีย์                 ผู้อ านวยการส านักบริหารการเดินรถ                  กรรมการ 
6.) นายรุ่งโรจน์        วงศ์บุญอปุถัมภ์       หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบ ารุง ส านักบริหารการเดินรถ กรรมการ 
7.) นางมนญัยา        ปาลวงศ์                หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน                                กรรมการและเลขานุการ 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 


