ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 11/2560
เรื่อง โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)
พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
..................................................
องคการขนส งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะจัดซื้อรถโดยสารปรับ อากาศใช เชื้อเพลิ งกาซ
ธรรมชาติ (NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดย
เปนรถนําเขาสําเร็จรูปทั้งคันจากตางประเทศ หรือรถที่ประกอบในประเทศไทย
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน 169,486,000.-บาท (หนึ่งรอยหก
สิบเกาลานสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน)
1. คุณสมบัติและผลงานของผูประสงคจะเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติและผลงาน ดังตอไปนี้
1.1 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งเป น ผู มี อ าชี พ และมี วั ต ถุ ป ระสงค ในการขายและซ อ มแซม
บํารุงรักษารถโดยสารที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกลุม
กิจการรวมคา (Joint Venture) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่รวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกัน หรือนิติ
บุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยตองแสดงหลักฐานการรวมเปนกิจการรวมคามาพรอมกับเอกสารเสนอ
ราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับผิดรวมกันและแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม
หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ที่รวมทุน
ระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมนิติบุคคลรวมทํางานจะตอง
กําหนดบริษัทหลัก (Lead Firm) ซึ่งเปนนิติบุคคลไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางองคการ
โดยตองแสดงหลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับ
ผิดรวมกันและแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม ทั้งนี้ใหเปนไปตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ)
1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543
นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุคคลใดลง
นามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปครบถวนดวย
1.3 นิติบุคคลแตล ะนิติบุคคลซึ่งประสงคจ ะเสนอราคาที่เขารว มในกลุมกิจ การรว มคา (Joint
Venture) หรือ กลุม นิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรือ
รวมกับนิติบุคคลอื่นหรือกลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอื่นไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล
ในกลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได

-21.4 กรณีที่เปนนิติบุคคล ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอย
กวา 200 ลานบาท หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม บริษัท
หลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวา 200 ลานบาท
1.5 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ
1.6 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและหรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม
1.7 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร ใหกับหนวยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการใหบริการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถ
ใชงานกับกาซธรรมชาติอัด (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ
ในกรณี ที่ เ ป น กลุ ม กิ จ การร ว มค า (Joint Venture) หรื อ กลุ ม นิ ติ บุ ค คลร ว มทํ า งาน
(Consortium) ผลงานตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองให เป น ไปตามหนั งสื อสํ านั กนายกรัฐ มนตรี ที่ นร (กวพ)
1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ตามเอกสารแนบ
1.9 นิ ติ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลในกลุ ม กิ จ การร ว มค า (Joint Venture) หรื อกลุ ม นิ ติ บุ คคลรว ม
ทํ า งาน (Consortium) ที่ ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งไม ถู ก ศาลสั่ งพิ ทั ก ษ ท รั พ ย เด็ ด ขาดหรื อ ไม เป น บุ ค คล
ลมละลายหรือไมเปนบุคคลลมละลายทุจริต
1.10 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.11 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Government Procurement : e-GP) ต อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.12 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
1.13 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูพรอมที่จะเขารวมในขอตกลงคุณธรรมตามมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง การใชระบบขอตกลงคุณธรรมในการปองกันการทุจริต เปนโครงการนํารอง
1.14 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูมีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
2. วันเวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ตามนาฬิกาของสํานั กงานรับ ซองประกวดราคา ณ ห องประชุ ม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และกําหนด
เสนอราคาในวันที่ 8 กันยายน 2560 ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป
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ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.บาท (หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒ นธรรม เขตห วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ระหวางวั น ที่
7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท
0-2246-0974 ในวันและเวลาราชการ
สําหรับบริษัทที่ไดซื้อแบบประกวดราคา ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 09/2560 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ซึ่งไดยกเลิกการประกวดราคาไปแลวนั้น ใหนํา
หลักฐานการชําระเงินในการซื้อแบบประกวดราคาดังกลาว มาขอรับเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาครั้งนี้
โดยไมตองซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา และมีสิทธิจะยื่นซองประกวดราคาในครั้งนี้ได แตทั้งนี้ตอง
แจงให กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร ทราบเพื่อลงทะเบียนในวันขอรับเอกสารดวย
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560
(ลงชือ่ )

ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูม)ิ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่ 11/2560
การจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)
พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
..........................................
องค ก ารขนส งมวลชนกรุ งเทพ มี ค วามประสงค จ ะซื้ อ รถโดยสารปรั บ อากาศใช เชื้ อ เพลิ งก า ซ
ธรรมชาติ (NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดย
เปนรถนําเขาสําเร็จรูปทั้งคันจากตางประเทศ หรือรถที่ประกอบในประเทศไทย
ซึ่งรถโดยสารฯที่จะซื้อนี้ตองเป นของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน ของเกาเก็บอยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.1.1 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1.1.2 คุณ ลักษณะเฉพาะของรถโดยสารปรับ อากาศใช เชื้อเพลิ งกาซธรรมชาติ NGV)
(เอกสารหมายเลข 1)
1.1.3 เงื่อนไขการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสาร
ปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)(Warranty Period) (เอกสารหมายเลข 2)
1.1.4 รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)
(เอกสารหมายเลข 3)
1.1.5 เงื่ อ นไขการซ อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษารถโดยสารปรั บ อากาศใช เชื้ อ เพลิ งก า ซ
ธรรมชาติ (NGV) (Maintenance) (เอกสารหมายเลข 4)
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และขอตกลงคุณธรรม
1.4 แบบสัญญาซื้อขายรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV พรอมซอมแซม
และบํารุงรักษารถโดยสาร
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันอื่นเปนไปตามแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ภายในประเทศไทย

-51.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติและผลงานของผูประสงคจะเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติและผลงาน ดังตอไปนี้
2.1 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งเป น ผู มี อ าชี พ และมี วั ต ถุ ป ระสงค ในการขายและซ อ มแซม
บํารุงรักษารถโดยสารที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกลุม
กิจการรวมคา (Joint Venture) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่รวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกัน หรือนิติ
บุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยตองแสดงหลักฐานการรวมเปนกิจการรวมคามาพรอมกับเอกสารเสนอ
ราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับผิดรวมกันและแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม
หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ที่รวมทุน
ระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมนิติบุคคลรวมทํางานจะตอง
กําหนดบริษัทหลัก (Lead Firm) ซึ่งเปนนิติบุคคลไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางองคการ
โดยตองแสดงหลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับ
ผิดรวมกันและแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม ทั้งนี้ใหเปนไปตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ)
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นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุคคลใดลง
นามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปครบถวนดวย
2.3 นิติบุคคลแตล ะนิติบุคคลซึ่งประสงคจ ะเสนอราคาที่เขารว มในกลุมกิจ การรว มคา (Joint
Venture) หรือ กลุม นิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรือ
รวมกับนิติบุคคลอื่นหรือกลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอื่นไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล
ในกลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได
2.4 กรณีที่เปนนิติบุคคล ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอย
กวา 200 ลานบาท หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม บริษัท
หลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวา 200 ลานบาท
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและหรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม
2.7 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

-62.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร ใหกับหนวยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการใหบริการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถ
ใชงานกับกาซธรรมชาติอัด (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ
ในกรณี ที่ เ ป น กลุ ม กิ จ การร ว มค า (Joint Venture) หรื อ กลุ ม นิ ติ บุ ค คลร ว มทํ า งาน
(Consortium) ผลงานตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองให เป น ไปตามหนั งสื อสํ านั กนายกรัฐ มนตรี ที่ นร (กวพ)
1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ตามเอกสารแนบ
2.9 นิ ติ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลในกลุ ม กิ จ การร ว มค า (Joint Venture) หรื อกลุ ม นิ ติ บุ คคลรว ม
ทํ า งาน (Consortium) ที่ ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งไม ถู ก ศาลสั่ งพิ ทั ก ษ ท รั พ ย เด็ ด ขาดหรื อ ไม เป น บุ ค คล
ลมละลายหรือไมเปนบุคคลลมละลายทุจริต
2.10 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.11 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Government Procurement : e-GP) ต อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.12 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.13 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูพรอมที่จะเขารวมในขอตกลงคุณธรรมตามมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง การใชระบบขอตกลงคุณธรรมในการปองกันการทุจริต เปนโครงการนํารอง
2.14 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูมีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห างหุ น ส วนสามัญ หรือห างหุ น ส วนจํากัด ให ยื่ น สํ าเนาหนั งสื อรับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อผูถือหุนบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีกลุมกิจการรวมคาหรือรวมทํางาน ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา หรือ
รวมทํางาน
(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4) หนั งสื อมอบอํานาจซึ่งป ดอากรแสตมปต ามกฎหมาย ในกรณี ที่ผูป ระสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1)

-73.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) คุ ณ สมบั ติ และรายละเอี ย ดด านเทคนิ ค ของรถโดยสารฯ ทั้ งคั น โดยละเอี ย ดและ
ชิ้นสวนตางๆ เปนผลิตภัณฑของประเทศใดและรายละเอียดของเครื่องยนต เกียร คัสซี และรายงานการทดสอบ
ตามขอกําหนดของคณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจ ยุ โรปแห งสหประชาชาติ หรือตามขอกําหนดของประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป หรือตามขอกําหนดของผูผลิต พรอมชื่อและที่อยูของหนวยงานที่ทําการทดสอบ
(2) แผนการสงมอบรถโดยสารฯ และแผนการดําเนินการดานทะเบียน ของผูประสงคจะ
เสนอราคา
(3) รายละเอีย ดแผนการซอมแซมและบํ ารุ งรักษารถโดยสารฯ ป ที่ 1 ถึงป ที่ 10 โดย
จะตองมีรายละเอียดอยางนอย ประกอบดวย
(3.1) การซอมแซมบํารุงรักษา (Maintenance) TPM มีแผนการซอมแซมบํารุงรักษา
ที่มีมาตรฐาน มีประสบการณที่นาเชื่อถือ
(3.2) ต อ งมี คู มื อ ปฏิ บั ติ ง าน (OperationManual) และคู มื อ การบํ า รุ ง รั ก ษา
(Maintenance Manual) โดยตองมีรายละเอียดของกระบวนการทํางาน (Flow Chart), แผนผังวงจร (Circuit
Diagram) และระบบควบคุม (Control System)
(4) หนั งสื อ ยื น ยั น และรั บ รองการมี อ ะไหล สํ ารอง (Spare Parts) ให เพี ย งพอกั บ การ
ซอมแซมบํารุงรักษารถโดยสารฯไมนอยกวา 10 ป นับแตวันที่สงมอบรถโดยสารฯ คันสุดทายและมีพื้นที่จัดเก็บ
อะไหล (Store) และรายการของชิ้นสวนคงคาง (Inventory) มีระบบการจัดเก็บ (Minimum Requirement) โดย
กําหนดเงื่อนไขคาใชจายและราคาไวและพรอมที่จะใหองคการตรวจสอบไดตลอดเวลา
(5) หนังสือรับรองยืนยันการมีศูนยใหบริการและซอมแซมบํารุงรักษาตามมาตรฐานของ
บริษัทผูผลิตรถโดยสารฯ พรอมรายละเอียดที่ตั้งของศูนยบริการและซอมแซมบํารุงรักษาทั้งหมด โดยตองแจง
สถานที่ตั้งของศูนยบริการซอมบํารุง โครงสรางการบริหาร และรายชื่อทีมงาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญการ
บริหารจัดการ วิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และหัวหนาชาง
(6) ผูประสงคจะเสนอราคาตองแจงวาใชโรงงานใดประกอบรถโดยสารฯ หากเปนโรงงาน
ตางประเทศตองแนบสําเนาหนั งสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หากเป นโรงงานในประเทศตองแนบสําเนา
หนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และสําเนาใบอนุญาตของโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปนเอกสาร
ประกอบ พรอมทั้งแจงแผนการประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และผลงานการประกอบรถโดยสารฯของโรงงานที่
ใช ในการประกอบรถโดยสารฯ ในครั้ งนี้ โดยให โรงงานผู ป ระกอบรถโดยสารฯเป น ผู รับ รองแผนและผลงาน
ดังกลาว และมอบใหผูประสงคจะเสนอราคานํามาใชเปนเอกสารประกอบในการยื่นเสนอราคา
(7) รายละเอียดผลงานการจําหนายรถโดยสารฯใหกับหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
(8) รายละเอียดผลงานการใหบริการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถใชงานกับ
ก า ซธรรมชาติ (CNG) กั บ หน ว ยงานราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือ ภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ
(9) เอกสารหลั ก ฐานที่ ใช ป ระกอบการอ า งอิ ง ที่ เ ป น ภาษาต า งประเทศต อ งแปลเป น
ภาษาไทย การรับรองคําถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย ใหเปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 26 วรรคสอง ขอ 1 การรับรองความ
ถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย ใหกระทําโดย
(1) คนไทยที่ จ บการศึ กษาในระดั บ ไม ต่ํ ากว าปริ ญ ญาตรี ในหลั ก สู ต รที่ ใช ภ าษาที่
ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียนการสอน

-8(2) อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเปนผูสอนภาษาที่ปรากฏใน
เอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกลาว
(3) สถานทูต หรือสถานกงสุลตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย โดยประกาศนั้นใช
ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาราชการ
(4) สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ
(10) หนั งสื อแสดงเงื่อ นไขการซื้อ ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ กทรอนิ กส โดยต อ งลงนามพร อ ม
ประทับตรา (ถามี) จํานวน 3 ชุด
(11) ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
จํานวน 3 ชุด
(12) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(13) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(14) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
ผูประสงคจะเสนอราคาทุกรายจะตองลงนามในขอตกลงคุณธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง การใชระบบขอตกลงคุณธรรมในการปองกันการทุจริต เปนโครงการนํา
รอง โดยยื่นขอตกลงคุณธรรมที่ไดลงนามแลวพรอมซองเอกสารประกวดราคา หากไมลงนามในขอตกลง
คุณธรรมจะไมมีสิทธิเขารวมการเสนอราคา
อยางไรก็ดีหากมีขั้นตอนหรือการกระทําใดๆ ในการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรมที่องคการ
เห็นวาขัดหรือแยงตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ.2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสพ.ศ.2549 และขอบังคับองคการ ฉบับที่ 173 วาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2557 ก็ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกฯ และขอบังคับองคการฯ โดยใหถือคําวินิจฉัยขององคการเปนที่สุด
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาจะต องเสนอแผนกําหนดเวลาส งมอบรถโดยสารตามกํ าหนด
ระยะเวลาการสงมอบรถโดยสารตามที่องคการกําหนด และแผนการดําเนินการดานทะเบียน
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถ
โดยสารไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หากแคตตาล็อกหรือเอกสาร
ใดที่เปนภาษาตางประเทศ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองแปลเอกสารเปนภาษาไทยเฉพาะในสวนรายละเอียดที่
เกี่ยวของกับคุณลักษณะเฉพาะของรถที่เสนอพรอมทั้งรับรองความถูกตอง หลักฐานดังกลาวนี้องคการจะยึดไว
เปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 1 วัน
4.5 กอนยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส ผู ประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดู ร างสัญ ญา รายละเอีย ดคุณ ลั กษณะเฉพาะ ฯลฯ ให ถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

-94.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่น เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด ว ยวิ ธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส เลขที่ 11/2560” ยื่ น ต อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ประกอบด วย ต น ฉบับ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด ในวั น ที่ 24 สิงหาคม 2560
ตั้ งแต เวลา 09.00 น. ถึ งเวลา 11.00 น. ตามนาฬิกาของสํ านั กงาน ณ ห องประชุ มองคการขนส งมวลชน
กรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูประสงคจะ
เสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นหรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6
(1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือ
ทางโทรสาร หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560
หากปรากฏต อคณะกรรมการประกวดราคา ก อนหรื อในขณะที่ มี การเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่
มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการ ภายใน 3 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดี ย วกัน เว น แต คณะกรรมการประกวดราคาเห็ น ว ากระบวนการเสนอราคาจะไมแล ว เสร็จ ได โดยงาย หรื อ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด
วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตน กระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน
สถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ท ธิ ในการตั ด สิ น ใจดํ าเนิ น การใด ๆ ระหว างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางดานเทคนิค

-10(2) ราคาสู งสุ ด ของการประกวดราคาซื้อรถโดยสารใช เชื้ อเพลิ งกาซธรรมชาติ (NGV)
พ ร อ ม ซ อ ม แ ซ ม แ ล ะ บํ ารุ ง รั ก ษ ารถ โด ย ส าร ด ว ย วิ ธี ก ารท างอิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส จ ะ ต อ งเริ่ ม ต น ที่

3,389,710,819.50 บาท
(3) ผูมีสิทธิเสนอราคาตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
ราคาที่ เสนอต องเป น ราคารวมทั้ งสิ้ น ซึ่งได รวมภาษี มู ล คาเพิ่ม และภาษี อากรอื่น คาขนส ง คาใช จ ายในการ
ดําเนินการดานทะเบียน คาใชจายในการทดสอบรถตัวอยาง และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและ
จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลวจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม
นอยกวาครั้งละ 6,000,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป
ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,000,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู มี สิ ท ธิ เสนอราคาที่ ได รั บ คั ด เลื อ กให เป น ผู ช นะการเสนอราคา ต อ งรั บ ผิ ด ชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ บริษัท กสท. โทรคมนาคมจํากัด (มหาชน)
ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ทั้งนี้ องคการจะนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005)
ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการ
เสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
5. หลักประกันซอง
5.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
ตามเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน 169,486,000.-บาท
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1.1 เงินสด
5.1.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.1.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ที่มีอายุการค้ําประกันไมนอยกวา 180 วัน
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ1.5 (1)
5.1.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทยซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
1.5 (1)
5.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
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ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืนหลักประกัน
ซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
5.2 การริบหลักประกันซอง
โดยที่ ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาซึ่ ง ได ยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสตอองคการแลว ยอมตองผูกพันตนในการเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และไม
สามารถถอนตั ว ออกจากการประกวดราคาฯ ได หากกระทํ า ผิ ด เงื่ อ นไของค ก ารชอบที่ จ ะดํ า เนิ น การริ บ
หลักประกันซองไดในอัตรารอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา ทั้งนี้การริบหลักประกันซองใหมีผล ณ วันที่ผูเสนอ
ราคากระทําผิดเงื่อนไขดังกลาวดังนี้
5.2.1 กรณีที่ผูยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวไมดําเนินการดังนี้
(1) ไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่กําหนด
(2) มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ
(3) LOG IN แล ว แต ไม มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิ ด เงื่อนไขที่ กวพ.อ
กําหนด โดยการเสนอราคาสู งกว า หรื อ เท ากับ ราคาสู งสุ ด ในการประกวดราคาฯ หรื อเสนอลดราคาขั้น ต่ํ า
(Minmum Bid) แตละครั้งที่เสนอลดราคานอยกวาราคาตามเอกสารประกวดราคาฯ กําหนด
(4) ไมลงลายมือชื่อในแบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา(แบบ บก.008)
5.2.2 กรณีผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาแลวแตไมไป
ทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด จะตองถูกริบหลักประกันซองและอาจถูกพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะตองถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการดวย
5.2.3 กรณีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาไมยื่นคําขอหลักประกัน
คืนภายในหา (5) ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือได
พนจากขอผูกพันแลว ใหถือวาผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละสิทธิในหลักประกัน
และแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการจะพิจารณาตัดสินดวยราคา
รวมต่ําสุด
องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส โดยไมพิจารณาซื้อเลยก็ไดสุด แตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคการเป น
สํ าคั ญ และให ถือว าการตั ด สิ น ขององค การเป น เด็ ด ขาด ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาหรื อผู มี สิ ท ธิ เสนอราคาจะ
เรี ย กร อ งค า เสี ย หายใดๆ มิ ได รวมทั้ ง องค ก ารจะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร อันเปนเท็จ หรือ
ใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคํา
ชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
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เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาราย
นั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
องคการเทานั้น
6.3 การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค
การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค ประกอบดวย
6.3.1 คุณ สมบั ติ และรายละเอีย ดด านเทคนิ คของรถโดยสารฯทั้ งคั น โดยละเอี ย ดและ
ชิ้ น ส วนต างๆ เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ของประเทศใดและรายละเอีย ดของเครื่ องยนต เกีย ร คัส ซี และรายงานการ
ทดสอบตามขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ หรือตามขอกําหนดของประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป หรือตามขอกําหนดของผูผลิต พรอมชื่อและที่อยูของหนวยงานที่ทําการทดสอบ
6.3.2 รายละเอียดแผนการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 1 ถึงปที่ 10 และ
รายละเอียดของการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสารฯ ตามมาตรฐานของ
ผูผลิตรถโดยสารฯ
6.3.3 รายชื่อพรอมที่ตั้งของศูนยบริการซอมบํารุงภายในประเทศ โดยตองแจง
1) สถานที่ตั้งของศูนยบริการซอมบํารุง
2) โครงสรางการบริหาร
3) ตองจัดสงรายชื่อทีมงาน ประกอบดวย
- ผูเชี่ยวชาญการบริหารจัดการ
- วิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ระดับสามัญ)
- หัวหนาชาง
6.3.4 รายละเอียดของศูนยอะไหลของเครื่องยนต เกียร คัสซี ชวงลาง ระบบสงกําลัง
และอุปกรณใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (CNG) รายการเบอร อะไหล ภาพถาย ภาพเขียน สถานที่จัดเก็บอะไหล
และมีหนังสือรับรองการมีอะไหลสํารองไมนอยกวา 10 ป นับแตวันที่สงมอบรถโดยสารฯ คันสุดทาย
6.3.5 รายละเอี ย ดผลงานการจํ า หน า ยรถโดยสารฯ ให กั บ หน ว ยงานราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
6.3.6 ผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาต องแจ งวา ใช โรงงานใดประกอบรถโดยสารฯ หากเป น
โรงงานตางประเทศตองแนบสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หากเปนโรงงานในประเทศตองแนบ
สําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และสําเนาใบอนุญาตของโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปน
เอกสารประกอบ พรอมทั้งแจงแผนการประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และผลงานการประกอบรถโดยสารของ
โรงงานที่ใชในการประกอบรถโดยสารในครั้งนี้ โดยใหโรงงานผูประกอบรถโดยสารเปนผูรับรองแผนและผลงาน
ดังกลาว และมอบใหผูประสงคจะเสนอราคานํามาใชเปนเอกสารประกอบในการยื่นเสนอราคา
6.3.7 รายละเอียดผลงานการใหบริการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถใชงาน
กั บ ก าซธรรมชาติ (CNG) กั บ หน ว ยงานราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือ ภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ
ทั้งนี้ องคการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาที่มีขอเสนอที่เปน
ประโยชนตอองคการมากที่สุด
6.4 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้

-13(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขององคการ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น
6.5 ในการตั ดสิ น การประกวดราคาซื้อด วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ ผูป ระสงคจะเสนอราคาได องคการมีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญ ญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมี
สิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบ ริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวและองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
6.7 ผูชนะการประกวดราคา จะตองแสดงรายละเอียดของราคารถโดยสารฯ ราคาคาจ าง
บํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 1 ถึงปที่ 5 ราคาคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 6 ถึงปที่ 10 ซึ่ง
ราคาที่แสดงตองไมเกินราคากลางที่องคการกําหนด
7. การทําสัญญา
ผูชนะการประกวดราคา จะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 กับองคการภายใน
7 วั น นั บถั ดจากวั นที่ ได รั บแจ งจากองค การ และต องวางหลั กประกั นสั ญ ญาซื้ อขายรถโดยสารปรั บอากาศใช
เชื้ อเพลิ งก าซธรรมชาติ (NGV) พร อมซ อมแซมและบํ ารุ งรั กษารถโดยสารฯ จํ านวน 489 คั น เป นจํ านวนเงิน
รอยละ 10 ของวงเงินที่ประมูลได โดยวางหลักประกัน ณ ขณะทําสัญญา โดยสามารถใชหลักประกันอยางหนึ่ ง
อยางใด ตามขอ 5.1
หลักประกันสัญญาดังกลาวขางตน องคการจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
8. อัตราคาปรับ
8.1 กรณีไมสงมอบรถโดยสารฯ ตามกําหนด
ผูช นะการประกวดราคาจะต องส งมอบรถโดยสารฯ ตามแผนการสงมอบให ครบถว น
ถูกตอง ตามสัญญา หากไมสงมอบรถโดยสารฯ ตามที่กําหนด องคการจะปรับตามจํานวนรถที่สงไมครบ ใน
อัตรารอยละ 0.20 ของมูลคารถโดยสารฯ ที่ยังไมไดสงมอบ และตองชดเชยคาสูญเสียโอกาสในการหารายได
จํานวน 10,000 บาทตอคันตอวัน ไปจนกวาจะสงมอบรถเสร็จสิ้น
8.2 กรณีรถโดยสารฯ เกิดความเสียหายจากการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ จนไม
สามารถนํารถโดยสารฯ ออกวิ่งได
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจะตองชดเชยความเสียหายจากการขาด
รายไดคาโดยสาร จํานวน 10,000 บาทตอคันตอวัน โดยองคการมีสิทธิหักคาขาดรายไดจากคาจางซอมแซมและ
บํารุงรักษารถโดยสารฯ หรือหลักประกันสัญญาได โดยใหถือวาคาขาดรายไดดังกลาวเปนคาเสียหายเบื้องตน
เทานั้น และหากมีความเสียหายอื่นใดเพิ่มเติมผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแกองคการเพิ่มเติมดวย
หากหลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาลดลงไม ว าด ว ยเหตุ ใดก็ ต าม ผู รั บ จ างต อ งนํ า
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญามาวางเพิ่มใหครบเต็มจํานวนภายใน 15 วัน นับจากวันไดรับแจงจากองคการ
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องคการจะจายเงินใหแกผูชนะการประกวดราคา ดังนี้
(1) การจายเงินคารถโดยสารฯ
องคการจะจายเงินคารถโดยสารฯ ใหแกผูชนะการประกวดราคา เมื่อองคการไดรับมอบ
รถโดยสารปรั บ อากาศ ครบทั้ งหมด 489 คั น โดยองค ก ารจะจ ายเงิน ดั งกล าว ภายใน 30 วั น นั บ แต วั น ที่
คณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับรถโดยสารปรับอากาศเสร็จสมบูรณแลว
(2) การจายเงินคาจางซอมรถโดยสารฯ
องคการจะจายเงินคาจ างบํ ารุงรักษารถโดยสารฯ ป ที่ 1ถึงป ที่ 5 อัตราเฉลี่ยไม เกิน ........
บาท/คัน/วัน และคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 6 ถึงปที่ 10 อัตราเฉลี่ยไมเกิน .......... บาท/คัน/
วัน ใหแกผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาเปนรายเดือน เมื่อคณะกรรมการไดตรวจสอบและตรวจ
การจางเรียบรอยแลว โดยใหยื่นใบแจงหนี้ ภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป และองคการจะจายเงินตามรอบบัญชี
ขององคการ ภายใน 30 วันนับแตวันที่องคการไดรับใบแจงหนี้
เงื่อนไขอื่นๆ นอกจากที่กลาวขางตนเปนไปตามรางสัญญา
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงิน คารถโดยสารฯ สํ าหรั บ การซื้อรถ ได มาจากเงิน กูโดยกระทรวงการคลั งเป น ผู ค้ํ า
ประกันเงินกู หรือกระทรวงการคลังจัดหาเงินกูใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพกูตอ องคการจะจายเงินตอเมื่อ
องคการไดรับเงินกูแลวเทานั้น สวนเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ใชงบดําเนินการขององคการ
ที่จะตั้งไวในแตละป
10.2 เมื่อองคการไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาด ว ยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส แล ว ถ าผู ขายจะต อ งสั่ งหรื อ นํ าสิ่ งของดั งกล าวเข ามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐ มนตรี วาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิ ทธิเสนอราคาซึ่งเป น ผู ขายจะต องปฏิ บั ติ ตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ งการสั่ งหรือ นํ าสิ่ งของที่ ซื้ อดั งกล าวเข ามาจากต างประเทศ ต อกรมเจ าท า
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอองคการแลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
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องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทัน ที และอาจพิ จ ารณาเรีย กร องให ช ดใช ความเสี ย หายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้ งจะพิ จ ารณาให เป น ผู ทิ้ งงานตาม
ระเบียบของทางองคการ เวนแตเปนกรณีที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาใน
ประเด็นที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตอการลงทุนจนเปนเหตุใหผูมีสิทธิเสนอราคาไมสามารถลงนามสัญญา
ได ไมเปนเหตุใหผูมีสิทธิเสนอราคาถูกริบหลักประกันซอง
10.5 องคการสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
10.6 ผูมีสิทธิเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
10.7 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมคัดเลือกขอเสนอหรือจะยกเลิกโครงการจัดซื้อรถโดยสาร
ปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ(NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน ที่ยังมิได
ลงนามในสัญ ญาได ทุกเมื่อ และองคการทรงไวซึ่งสิทธิที่ จะยกเลิ กการทําสั ญ ญาซื้อรถโดยสารปรับ อากาศใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ(NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน จากผูมีสิทธิเสนอราคา
ไดทุกเมื่อ โดยผูมีสิทธิเสนอราคาไมมีสิทธิฟองรองเรียกคาเสียหายใดๆ จากองคการ
10.8 ขอเสนอทั้งหมดของผูมีสิทธิเสนอราคาไมกอใหเกิดขอผูกพันแกองคการ เวนแตจะไดมี
การลงนามในสัญญาเพื่อดําเนินการแลว
10.9 เมื่อไดรับขอเสนอแลว เอกสารขอเสนอทั้งหมดจะถือวาเปนกรรมสิทธิ์ขององคการ โดย
องคการมีสิทธิที่จะใชสวนหนึ่งสวนใดของขอเสนอได
11. ปญหาการขัดแยงหรือการตีความ
ในกรณีที่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่โตแยงในประกาศประกวดราคา
หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอื่นใดก็ตาม ซึ่งมีความจําเปนตองวินิจฉัยตัดสิน เพื่อใหการประกวด
ราคาครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคการสงวนสิทธิที่จะเปนผูตีความ และ
วินิจฉัยขอขัดแยง ซึ่งใหถือเปนอันเด็ดขาดและถึงที่สุด
12. การแกไขเอกสารประกวดราคา
12.1 กอนวัน ยื่นซองประกวดราคา หากมีความจําเป นองคการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
แกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคา
12.2 การแกไขเอกสารประกวดราคาตางๆ องคการจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทราบโดยทั่ว
กันทุกรายเปนลายลักษณอักษร
12.3 หากองคการพิจารณาเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาตางๆ มีเหตุทําใหผู
มีสิ ทธิ เสนอราคาจะต องใช เวลาในการพิ จ ารณาและจั ด เตรีย มเอกสารต าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อความถูกต อ ง
ครบถวน องคการอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารประกวดราคาไดตามความจําเปน
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
............./................/...............
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)
พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
…………………….
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ(องคการ) มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ
ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยเปนรถนําเขาสําเร็จรูปทั้งคันจากตางประเทศ หรือรถที่ประกอบในประเทศไทย
1. ความเปนมา
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีภารกิจในการใหบริการขนสงผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลมีรถโดยสารใหบริการจํานวน 3,506 คัน มีอายุการใชงานระหวาง 11–21 ป ซึ่งรถโดยสารมีสภาพทรุด
โทรมตามอายุการใชงาน องคการจึงไดเสนอแผนการดําเนินงานที่จะจัดหารถโดยสารคันใหม จํานวน 3,183 คัน
เพื่อทดแทนรถโดยสาร (ดีเซล) คันเดิม จํานวน 3,183 คัน ที่มีสภาพเกา ชํารุด ทรุดโทรม เพื่อยกระดับคุณภาพ
และความเชื่อถือไดในการใหบริการรวมทั้งลดตนทุนดานเชื้อเพลิงและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอีกทั้ง ยังเปน
การตอบสนองนโยบายของรัฐในการใชพลังงานทางเลือกที่ประหยัด ชวยลดเงินตราตางประเทศจากการนําเขา
น้ํามันเชื้อเพลิง
ดวยองคการมีความต องการใชรถโดยสารปรับ อากาศในระยะแรก จํานวน 489 คัน เพื่อนํ ามา
ใหบริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หากไมมีรถทดแทนจะเกิดปญหาในการใหบริการ
ประชาชน เนื่องจากป จจุบันรถโดยสารเริ่มทยอยจอดเสียเปน จํานวนมาก ทําให มีรถโดยสารไมเพียงพอที่จะ
รองรับการใชบริการของประชาชน
องค ก ารจึ งประสงค จ ะจั ด ซื้อ รถโดยสารปรั บ อากาศใช เชื้ อเพลิ งก าซธรรมชาติ (NGV) จํ านวน
489 คัน และโดยที่รถโดยสารดังกลาวจําเปนตองดูแลรักษาตามเกณฑที่กําหนด องคการจึงประสงคใหผูขายรถ
รับ ผิ ด ชอบการซ อมแซมและบํ ารุ งรัก ษารถโดยสารด ว ย โดยงบประมาณการจั ด ซื้ อรถฯ มาจากเงิน กู ส ว น
งบประมาณการจางซอมแซมบํารุงรักษารถโดยสารเปนงบดําเนินการขององคการที่จะตั้งไวในแตละป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ จั ด ซื้ อ รถโดยสารปรั บ อากาศใช เชื้ อ เพลิ ง ก า ซธรรมชาติ (NGV) พร อ มซ อ มแซมและ
บํารุงรักษารถโดยสาร
2. เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการรวมทั้งความนาเชื่อถือได (Reliability) ของ
บริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ
3. เพื่อลดคาใชจายดานเชื้อเพลิง
4. เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และผูสูงอายุ
5. เพื่อตอบสนองนโยบายดานการใชพลังงานของรัฐในการใชพลังงานที่ประหยัดและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว องคการจึงมีความจําเปนจะตองจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน

-173. คุณสมบัติและผลงานของผูประสงคจะเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติและผลงาน ดังตอไปนี้
3.1 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งเป น ผู มี อ าชี พ และมี วั ต ถุ ป ระสงค ในการขายและซ อ มแซม
บํารุงรักษารถโดยสารที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกลุม
กิจการรวมคา (Joint Venture) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่รวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกัน หรือนิติ
บุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยตองแสดงหลักฐานการรวมเปนกิจการรวมคามาพรอมกับเอกสารเสนอ
ราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับผิดรวมกันและแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม
หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ที่รวมทุน
ระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมนิติบุคคลรวมทํางานจะตอง
กําหนดบริษัทหลัก (Lead Firm) ซึ่งเปนนิติบุคคลไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางองคการ
โดยตองแสดงหลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตอง
รับผิดรวมกันและแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม ทั้งนี้ใหเปนไปตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ)
1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543
นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุคคลใดลง
นามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปครบถวนดวย
3.3 นิติบุคคลแตล ะนิติบุคคลซึ่งประสงคจ ะเสนอราคาที่เขารว มในกลุมกิจ การรว มคา (Joint
Venture) หรือ กลุม นิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรือ
รวมกับนิติบุคคลอื่นหรือกลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอื่นไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล
ในกลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได
3.4 กรณีที่เปนนิติบุคคล ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอย
กวา 200 ลานบาท หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม บริษัท
หลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวา 200 ลานบาท
3.5 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ
3.6 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและหรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม
3.7 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร ใหกับหนวยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการใหบริการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถ
ใชงานกับกาซธรรมชาติอัด (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ
ในกรณี ที่ เ ป น กลุ ม กิ จ การร ว มค า (Joint Venture) หรื อ กลุ ม นิ ติ บุ ค คลร ว มทํ า งาน
(Consortium) ผลงานตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองให เป น ไปตามหนั งสื อสํ านั กนายกรัฐ มนตรี ที่ นร (กวพ)
1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ตามเอกสารแนบทายประกาศ

-183.9 นิ ติ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลในกลุ ม กิ จ การร ว มค า (Joint Venture) หรื อกลุ ม นิ ติ บุ คคลรว ม
ทํ า งาน (Consortium) ที่ ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งไม ถู ก ศาลสั่ งพิ ทั ก ษ ท รั พ ย เด็ ด ขาดหรื อ ไม เป น บุ ค คล
ลมละลายหรือไมเปนบุคคลลมละลายทุจริต
3.10 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.11 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Government Procurement : e-GP) ต อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.12 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3.13 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูพรอมที่จะเขารวมในขอตกลงคุณธรรมตามมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง การใชระบบขอตกลงคุณธรรมในการปองกันการทุจริต เปนโครงการนํารอง
3.14 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูมีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
4. รูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและเอกสารแนบ
ดังนี้
4.1 คุณลักษณะของรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) (เอกสารหมายเลข 1)
4.2 เงื่อนไขการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) (Warranty Period) (เอกสารหมายเลข 2)
4.3 รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) (เอกสารหมายเลข 3)
4.4 เงื่อนไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)
(Maintenance) (เอกสารหมายเลข 4)
5. การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค
การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค ประกอบดวย
5.1 คุณสมบัติและรายละเอียดดานเทคนิคของรถโดยสารฯ ทั้งคันโดยละเอียดและชิ้นสวนตางๆ
เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องประเทศใดและรายละเอี ย ดของเครื่ อ งยนต เกี ย ร คั ส ซี และรายงานการทดสอบตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ หรือตามขอกําหนดของประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป หรือตามขอกําหนดของผูผลิต พรอมชื่อและที่อยูของหนวยงานที่ทําการทดสอบ
5.2 รายละเอียดแผนการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 1 ถึงปที่ 10 และรายละเอียด
ของการรั บ ประกัน การชํ ารุ ด บกพรองจากการใช งานตามปกติ ของรถโดยสารฯ ตามมาตรฐานของผู ผ ลิ ต รถ
โดยสารฯ
5.3 รายชื่อพรอมที่ตั้งของศูนยบริการซอมบํารุงภายในประเทศ โดยตองแจง
1) สถานที่ตั้งของศูนยบริการซอมบํารุง
2) โครงสรางการบริหาร
3) ตองจัดสงรายชื่อทีมงาน ประกอบดวย
- ผูเชี่ยวชาญการบริหารจัดการ
- วิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ระดับสามัญ)
- หัวหนาชาง

-19-

5.4 รายละเอี ย ดของศูน ย อ ะไหล ข องเครื่ อ งยนต เกี ย ร คัส ซี ช ว งล าง ระบบส งกํ าลั ง และ
อุปกรณใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (CNG) รายการเบอร อะไหล ภาพถาย ภาพเขียน สถานที่จัดเก็บอะไหล
และมีหนังสือรับรองการมีอะไหลสํารองไมนอยกวา 10 ป นับแตวันที่สงมอบรถโดยสารฯ คันสุดทาย
5.5 รายละเอียดผลงานการจําหนายรถโดยสารฯ ใหกับหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
5.6 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งแจ ง ว า ใช โ รงงานใดประกอบรถโดยสาร หากเป น โรงงาน
ตางประเทศตองแนบสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หากเปนโรงงานในประเทศตองแนบสําเนา
หนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และสําเนาใบอนุญาตของโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปนเอกสาร
ประกอบ พรอมทั้งแจงแผนการประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และผลงานการประกอบรถโดยสารของโรงงาน
ที่ใชในการประกอบรถโดยสารในครั้งนี้ โดยใหโรงงานผูประกอบรถโดยสารเปนผูรับรองแผนและผลงานดังกลาว
และมอบใหผูประสงคจะเสนอราคานํามาใชเปนเอกสารประกอบในการยื่นเสนอราคา
5.7 รายละเอีย ดผลงานการให บ ริการซอมแซมบํ ารุงรักษาเครื่ องยนต ที่สามารถใช งานกับ กาซ
ธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรื อตางประเทศ
ทั้ งนี้ องค ก ารสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะพิ จ ารณาข อ เสนอของผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มี ข อ เสนอที่ เป น
ประโยชนตอองคการมากที่สุด
6. ระยะเวลาการสงมอบรถโดยสาร
ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบรถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 489 คัน ภายในระยะเวลา
90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. การทดสอบรถโดยสารตัวอยาง
ผูชนะการประกวดราคาตองสงมอบรถโดยสารฯ ตัวอยางในแตละรุนการผลิต (LOT) ใหองคการ
เพื่อนําไปทดสอบการขับขี่และใชงาน เปนระยะเวลา 3 วันตอเนื่องกัน กอนสงมอบจริง โดยรถโดยสารฯ ตัวอยาง
จะตองเปนแบบและรุนเดียวกันกับรถโดยสารฯ ที่จะสงมอบ รวมถึงอุปกรณเพิ่มเติมตามเอกสารประกวดราคาฯ
และมีรายละเอียดการทดสอบตามเอกสารหมายเลข 3
8. การตรวจรับ
การตรวจรับรถโดยสารตองดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการตรวจรับ ทําการตรวจสอบรถโดยสารฯทุกคันที่สงมอบใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
TOR ที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ และรถโดยสารฯตองเปนแบบและ
รุนเดียวกันกับรถที่ผานการทดสอบตามเอกสารหมายเลข 3
2. ผู ช นะการประกวดราคา ต องนํ ารถโดยสารฯไปตรวจสภาพ จดทะเบี ย นและชํ าระภาษี จ าก
กรมการขนสงทางบกใหเรียบรอย โดยผูชนะการประกวดราคาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งสิ้น
3. การตรวจรับรถโดยสารฯจะเสร็จสมบูรณก็ตอเมื่อรถโดยสารฯไดผานการจดทะเบียนและชําระ
ภาษีจากกรมการขนสงทางบกแลว และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับรถโดยสารเรียบรอยแลว
9. วงเงินในการจัดหา วงเงินโครงการจํานวน 3,389,710,819.50 บาท
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10. การจายเงิน
องคการจะจายเงินใหแกผูชนะการประกวดราคา ดังนี้
(1) การจายเงินคารถโดยสารฯ
องคการจะจายเงินคารถโดยสารฯ ใหแกผูชนะการประกวดราคา เมื่อองคการไดรับ
มอบรถโดยสารปรับอากาศ ครบทั้งหมด 489 คัน โดยองคการจะจายเงินดังกลาว ภายใน 30 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับรถโดยสารปรับอากาศเสร็จสมบูรณแลว
(2) การจายเงินคาจางซอมรถโดยสารฯ
องคการจะจายเงินคาจางบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 1 ถึงปที่ 5 อัตราเฉลี่ยไมเกิน ........
บาท/คัน/วัน และคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 6 ถึงปที่ 10 อัตราเฉลี่ยไมเกิน .......... บาท/คัน/
วัน ใหแกผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาเปนรายเดือน เมื่อคณะกรรมการไดตรวจสอบและตรวจ
การจางเรียบรอยแลว โดยใหยื่นใบแจงหนี้ ภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป และองคการจะจายเงินตามรอบบัญชี
ขององคการ ภายใน 30 วันนับแตวันที่องคการไดรับใบแจงหนี้
11. ผู ช นะการประกวดราคาจะต องปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบี ย บของทางราชการที่
เกี่ยวของโดยเครงครัด
12.

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภัทร โทรศัพท 02-246-0339 ตอ 1226
(ลงชื่อ)

ประยูร ชวยแกว ประธานกรรมการ
(นายประยูร ชวยแกว)
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คุณลักษณะของรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)
องค ก ารขนส งมวลชนกรุ งเทพ มี ค วามประสงค จ ะซื้ อ รถโดยสารปรั บ อากาศใช เชื้ อ เพลิ งก า ซ
ธรรมชาติ (NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน โดยเปนรถนําเขาสําเร็จรูปทั้งคัน
จากตางประเทศ หรือรถที่ประกอบในประเทศไทย อุปกรณและชิ้นสวนที่ใชประกอบรถเปนไปตามมาตรฐานของ
ผูผลิตและกรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ ดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไป
1.1 เป น รถโดยสารปรั บ อากาศชั้ น เดี ย ว ไม มี บั น ได (No Step Bus) ขนาด 2 เพลา 4 ล อ
(ยาง 6 เสน) ขนาด 12 เมตร (ความยาวของรถจากกันชนหนาถึงกันชนทายไมนอยกวา 11.50 เมตรและไมเกิน
12.00 เมตร) ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง มีกําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 174kW
สามารถรับน้ําหนักบรรทุกรวม (GVW) ไมนอยกวา 16,000 กิโลกรัมและจะตองติดตั้งอุปกรณประจํารถ ดังนี้
1) คอนทุบกระจกจํานวนไมต่ํากวา 6 อัน
2) เครื่องดับเพลิง ขนาด 5 ปอนด ไมนอยกวา 2 ถัง และขนาด 10 ปอนด ไมนอยกวา 2
ถัง ไดมาตรฐาน มอก.และใหมีขนาดที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
3) ประตูฉุกเฉิน ตองมีคุณสมบัติและขนาดสัดสวนเปนไปตามกรมการขนสงทางบกกําหนด
4) ประตูขึ้น-ลงสําหรับพนักงานขับรถ
5) เข็มขัดนิรภัยสําหรับพนักงานขับรถจํานวน 1 เสน
1.2 ลักษณะของตัวรถและโครงสรางรถโดยสารฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมการขนสง
ทางบกโดยภายในรถโดยสารมีที่นั่งไมนอยกวา 35 ที่นั่ง (รวมที่นั่งสํา หรับคนพิการชนิดพับ เก็บ ได 2 ที่นั่ง) และ
ราวจับสําหรับผูโดยสารยืนสามารถรับผูโดยสารรวมทั้งหมดไมนอยกวา 60 คน รูปแบบการจัดวางที่นั่งผูโดยสาร
ระยะหางระหวางที่นั่งและจํานวนผูโดยสารโดยรวมใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนดหรือให
ความเห็นชอบ
1.3 ภายในหองโดยสาร ตองมีความสูงภายในตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนดหรือ
ใหความเห็นชอบ โดยมีการบุผนังตกแตงภายในตามมาตรฐานของผูผลิต มีฉนวนที่ไมลามไฟและไมกอใหเกิด
ควันพิษเมื่อไดรับความรอน กันเสียงรบกวนและความรอนจากพื้นผนังและเพดานหลังคารถ (Noise and Heat
Insulation on Floor Wall and Ceiling)
1.4 รถโดยสารฯ จะตองออกแบบให สามารถวิ่งบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลตามสภาพของถนนและสะพานในเสนทางเดินรถถนนสายหลักในปจจุบัน ประกอบดวย พหลโยธิน
สุ ขุ ม วิ ท ลาดพร า ว เพชรบุ รี พั ฒ นาการ พระราม 6 พระราม1 และเพลิ น จิ ต สามเสน พระราม 4
ราชดํ าเนิ น เจริ ญ กรุ ง วงแหวนตะวั น ออก วงแหวนตะวั น ตก เพชรเกษม อิ น ทรพิ ทั ก ษ บางนาตราด
รามอินทรา ตากสิน ประชาธิปก ติวานนท พระราม 2 เอกชัย-จอมทอง แจงวัฒนะ รัตนาธิเบศร งามวงศ
วาน บรมราชชนนี รัชดาภิเษก และอโศกมนตรี รามคําแหง สุขสวัสดิ์ วิภาวดีรังสิต ประดิษฐมนูธรรม และ
ราชพฤกษ ได โดยเมื่อมีการบรรทุกเต็มอัตราบรรทุกตองไมมีสวนหนึ่งสวนใดของตัวรถเวนแตยางของรถสัมผัส
หรือกระแทกกับ พื้น ถนนหรือสะพานในขณะวิ่งใชงาน ตองมีพื้นที่สําหรับผูโดยสารยืนไมนอยกวารอยละ 35
ของพื้นที่หองโดยสารขณะวิ่งใชงานปกติสูงจากพื้นถนนไมเกิน 45 เซ็นติเมตร กรณีพื้นที่หองโดยสารขณะวิ่งใช
งานปกติสูงจากพื้นถนนเกินกวา 40 เซ็นติเมตร ตองมีระบบปรับลดระดับความสูงของรถ (Kneeling system)
ขณะจอดรับ-สงผูโดยสารใหมีระดับพื้นรถเมื่อวัดจากขอบประตูทางขึ้น-ลงของผูโดยสารสูงจากพื้นถนนไมเกิน 40
เซ็นติเมตร

-222. คุณลักษณะเฉพาะของโครงสรางรถโดยสาร
2.1 ตั วถังรถโดยสารฯ จะต องใช วัส ดุ ที่มี มาตรฐาน เมื่อ ประกอบเป น ตั ว ถังรถโดยสารแล ว
จะตองมีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานตอการผุกรอน และปลอดภัยในการใชงาน และผูเสนอราคาจะตองเสนอ
รายละเอียดแบบของตัวถังรถโดยสารฯ และวัสดุที่ใชประกอบตัวถังรถโดยสารวาเปนวัสดุชนิดใดบางมีขนาด
ความหนาเทาใดและมีการออกแบบตัวถังรถโดยสารวามีความกวาง ความยาว ความสูงเทาใด
2.2 เป น รถโดยสารฯ ที่ มี รู ป ลั ก ษณ ที่ ส ะท อ นถึ งเทคโนโลยี การออกแบบตั ว รถและการ
ออกแบบดานความปลอดภัยที่ทันสมัยมีเอกลักษณและเปนลักษณะรถโดยสารตอนเดียว
2.3 โครงคัสซีตองเปนโครงคัสซีใหม ไมเคยใชงานมากอนทําดวยโลหะแข็งแรง โดยเปนคัสซีที่
ไดรับการออกแบบจากผูผลิตใหเปน คัสซีรถโดยสาร และมีมาตรฐานตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนดและ
จะต องได รับ อนุ ญาตหรือความเห็ น ชอบให เป น คัสซีรถโดยสารจากกรมการขนส งทางบกกอนการส งมอบรถ
โดยสารฯ
2.4 คัสซีมีระบบรองรับน้ําหนักแบบ Air Suspension
2.5 มีประตูทางเขา-ออกทางดานซายสําหรับผูโดยสาร 2 ประตู บริเวณดานหนาและตรงกลาง
รถโดยตองไมกีดขวางการจัดวางที่นั่งและการขึ้น-ลงของผูโดยสาร พรอมอุปกรณปองกันความปลอดภัยตามที่
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
2.6 ภายในหองโดยสารมีที่นั่งสําหรับผูโดยสารออกแบบใหโคงเวารับกับสรีระของทานั่งมีความ
สวยงาม แข็งแรง และนุมสบาย โดยในสวนของเบาะที่นั่งและพนักพิง บุดวยฟองน้ําหนาและหุมดวยหนังเทียม ความ
หนาของเบาะที่นั่งและพนักพิงในตําแหนงบางสุด ไมนอยกวา 3 เซนติเมตร บุดวยฟองน้ําหรือโฟมชนิดหนา มี
ความหนาแนนไมนอยกวา 33 บวกลบ 3 กิโลกรัมตอ ลบ.เมตร และตองเปนวัสดุที่ไมลามไฟและไมกอใหเกิด
ควันพิษเมื่อไดรับความรอน โดยมีแบบและการจัดวางที่นั่งผูโดยสาร ตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
หรือใหความเห็นชอบ
2.7 พื้นรถภายในหองโดยสารเรียบ มีความลาดเอียงบางพื้นที่ กรณีที่ตองเป นทางลาดหรือ
เปลี่ยนระดับจะตองออกแบบใหมีความปลอดภัยในการเดินของผูโดยสารทั่วไป โดยใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กรมการขนสงทางบก
2.8 มีเครื่องอุปกรณและสวนควบอื่นๆ ถูกตอง ครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงหรือ
เปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ เพื่อใหสามารถจดทะเบียนเปนรถโดยสารตามมาตรฐานของ
กรมการขนสงทางบกได
2.9 สีของรถโดยสารฯ และมานบังแสงรอบตัวรถ เปนไปตามที่องคการกําหนด
2.10 ตองติดตั้งและใชเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ (GPS) โดยใหเปนไปตามประกาศ
ที่กรมการขนสงทางบกกําหนด
3. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องยนตรถโดยสารฯ
3.1 เครื่องยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง ระบายความรอนดวยน้ํามีมาตรฐานไอเสีย
ตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนดหรือใหความเห็นชอบกําลังเครื่องยนตไมนอยกวา174 kW ตามขอกําหนดของ
กรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จ ยุ โ รปแห ง สหประชาชาติ (UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSTION FOR
EUROPE ; UNECE) ขอที่ 85 วาดวยเรื่องกําลังมาสุทธิ (NET POWER) ของเครื่องกําเนิดที่ใชในการขับเคลื่อน
หรือตามขอกําหนดประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EUROPEAN ECONOMICS COMMISSION; EEC) (EUROPEAN
ECONOMICS COMMISSION 80/1269/ECE;ENGINE POWER OF MOTOR VEHICLE) โดยจะต อ งระบุ
รายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี้
- ความจุของ กระบอกสูบ (CC.)

-23- เสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke)
- กําลังเครื่องยนตสูงสุด (Maximum Engine Power)
- แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต(Maximum Engine Torque)
- อัตราสวนการอัด (Compression Ratio)
3.2 ถังกาซ เครื่องอุปกรณและสวนควบสําหรับกาซธรรมชาติอัดและการติดตั้งใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
3.2.1 ถังกาซหรือภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติอัดต องเป นไปตามาตรฐาน มอก.2311
หรื อ ISO 11439 หรือ ECE R 110 หรื อ ANSI/CSA NGV 2 และต องยึ ด ให แน น กับ ตั ว รถในบริ เวณที่ มีความ
แข็งแรง โดยมีขนาดหรือจํานวนถังกาซที่ติดอยูที่รถโดยสารตามมาตรฐานของผูผลิต ปริมาตรรวมไมนอยกวา
900 ลิตรน้ํา
3.2.2 การติดตั้งเครื่องอุปกรณและสวนควบของระบบกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง
ตองเปนไปตามมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) ขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแหงสหประชาชาติ เลขที่
ECE R 110
(2) มาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไวตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ระบบการใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงในยานยนต มาตรฐานเลขที่ มอก. 2333 ดังนี้
(ก) เลม 1 ขอกําหนดดานความปลอดภัย
(ข) เลม 2 วิธีทดสอบ
(3) มาตรฐานขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน เลขที่ ISO 15501
3.3 เครื่องยนตที่นํามาใชประกอบเปนรถโดยสารฯ จะตองสามารถใชกาซธรรมชาติอัด (CNG)
ที่มีจําหนายภายในประเทศไทย
3.4 มาตรฐานไอเสี ย เป น ไปตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมรถยนต ข นาดใหญ ที่ ใช
เครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดาน
ความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต ระดับที่ 1 (มอก.2320-2552) (ยูโร 3) หรือสูงกวา (ยูโร 4, ยูโร 5)
4. คุณลักษณะเฉพาะของระบบสงกําลังรถโดยสารฯ
4.1 เปนระบบเกียรอัตโนมัติ (Automatic Transmission)
5. คุณลักษณะเฉพาะของระบบหามลอรถโดยสารฯ
5.1 ระบบห ามลอเทา เป น แบบใชล มอัด หรือลมดั น น้ํ ามัน และมีเครื่องวัด ความดั น ลมหรื อ
สัญญาณเตือนติดตั้งไวในที่ซึ่งผูขับขี่สามารถมองเห็นไดงาย
5.2 มีระบบเบรกแบบ Antilock Brake System (ABS) ทั้งลอหนาและลอหลัง
5.3 มีหามลอมือตามแบบมาตรฐานของผูผลิต
5.4 ระบบเบรกทั้งหมดจะตองมีป ระสิ ทธิภ าพตามมาตรฐานของผูผลิ ตซึ่งไมต่ํ ากวาเกณฑที่
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
6. คุณลักษณะเฉพาะของระบบบังคับเลี้ยวรถโดยสารฯ
6.1 พวงมาลัยอยูดานขวาสามารถปรับระดับสูงต่ําและมุมเอียงได
6.2 มีระบบชวยผอนแรง (Power Steering)
7. คุณลักษณะเฉพาะของระบบกงลอและยางรถโดยสารฯ
7.1 กงลอและยางตองใชขนาดเดียวกันทุกลอ และเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต
7.2 จัดใหมีกงลอพรอมยางอะไหลขนาดเดียวกัน1 ชุดตอคัน ณ อูจอดรถตามที่องคการกําหนด
7.3 ยางเปนยางชนิดเรเดียล (Radial)

-248. คุณลักษณะเฉพาะของระบบไฟฟา ปรับอากาศ และระบายอากาศรถโดยสารฯ
8.1 ระบบไฟฟา 24 โวลท ขนาดของแบตเตอรี่ ไมนอยกวา 200 Ah จํานวนไมนอยกวา 4 ลูก
8.2 ตัวกําเนิดไฟฟา (Alternator) สามารถผลิตกระแสไฟฟาเพียงพอตอการใชงาน
8.3 สายไฟฟาตองเปนชนิดที่มีฉนวนหุมสาย และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสที่ใชงาน
โดยมีความปลอดภัยในการปองกันเพลิงไหม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด
8.4 มีโคมไฟแสงสวางและโคมไฟสัญญาณตาง ๆ ครบถวนตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศ
กําหนด
8.5 มีมาตรวัดความเร็ว ระยะทาง เชื้อเพลิง ความรอนและสัญญาณเตือนอื่น ๆ ตามมาตรฐาน
ของผูผลิตและตามกฎหมายกําหนด
8.6 ระบบปรับอากาศจะตองสามารถทําความเย็นในหองโดยสารไดสม่ําเสมอที่
2225 องศาเซลเซียส (วัดในเวลากลางวัน) แมในขณะมีผูโดยสารเต็มความจุของตัวรถ หรือในขณะที่รถจอดอยูกับ
ที่ ห รื อเคลื่ อ นตั ว โดยใช เทอร โมสตั ท (Thermostat) ที่ มี ค วามแม น ยํ า ใช น้ํ ายาชนิ ด ที่ ไม ทํ า ลายมลภาวะต อ
สิ่งแวดลอม มีชองระบายอากาศบนหลังคาไมนอยกวา 2 ชอง ควบคุมโดยคนขับดวยระบบไฟฟา พรอมทั้งติดตั้ง
เครื่องปรับ อากาศบนหลั งคา และเมื่อรวมความสู งกับตั วรถตองมีความสู งไมเกิน กวาที่กรมการขนสงทางบก
ประกาศกําหนด
9. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมืออุปกรณประกอบการทํางานรถโดยสารฯ
9.1 เครื่องขยายเสียงขนาด 20 วัตต พรอมไมโครโฟนตองถูกออกแบบใหสะดวกตอการใชงาน
เพื่อใชประกาศเสียงบนรถโดยสารพรอมลําโพงขนาด 4 นิ้ ว 8 โอมห จํานวน 8 ตัว ในตํ าแหน งที่เหมาะสมที่
ผูโดยสารภายในรถสามารถไดยินอยางชัดเจน
9.2 กระจกมองขาง 2 บาน ซาย-ขวา ปรับมุมไดดวยระบบไฟฟา และกระจกมองหลังภายใน 1
บาน ขนาดใหญเหมาะสมกับการใชงานไดดีโดยใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก
9.3 ปายสัญญาณ (Signage) มีรายละเอียดดังนี้
9.3.1 ปายอิเล็กทรอนิกส บอกหมายเลขเสนทางและชื่อตนทาง-ปลายทาง ติดตั้งดานหนา
รถและดานหลังรถ ขนาดกรอบไมนอยกวา 20x120 เซนติเมตร แสดงตัวอักษรวิ่ง ขนาดความสูง 15 เซนติเมตร
และบริเวณด านขางซาย, ด านบนของประตู ทางขึ้น -ลง ขนาดไมน อยกวา 20x75 เซนติ เมตร ให เป น ไปตาม
ขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก
9.3.2 ปายอิเล็กทรอนิกส บอกหมายเลขเสนทาง และแสดงรายละเอียดเสนทาง ติดตั้ง
ดานขาง ระหวางประตูทางขึ้นและทางลง ขนาดไมนอยกวา 20x75 เซนติเมตร ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กรมการขนสงทางบก
9.3.3 จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง ระบบสายไฟ สายสั ญ ญาณ และช อ งต อ สายไฟ
สัญญาณเพื่อรองรับการตอเชื่อมสําหรับจอแสดงภาพแบบแอลซีดี (Liquid Crystal Display) ที่จะติดตั้งบริเวณ
ดานหนาและตรงกลางของรถโดยสาร
9.3.4 เตรียมพื้นที่สําหรับติดตั้งอุปกรณระบบไฟฟา สายสัญญาณและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อสามารถรองรับสื่อสารขอมูลภายในตัวรถ (Vehicle Communications System)
9.3.5 จัดเตรียมพื้นที่ระบบสายไฟ สายสัญญาณและชองตอสายไฟสัญญาณเพื่อรองรับ
การตอเชื่อมสําหรับติดตั้ง ระบบ e-Ticket บริเวณทางขึ้นดานหนาและตรงกลางของรถโดยสาร
10. คุณลักษณะของอุปกรณดานความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกใหกับคนพิการ
บนรถโดยสารฯ
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ภายในรถโดยสารฯให สามารถมองเห็ นสภาพถนนด านหน า 1 จุ ด สามารถมองเห็ นภายในรถจากทางด านหน า
1 จุด และการขึ้น-ลงของผูโดยสารทั้งทางขึ้นและทางลงรวม 2 จุด รวมถึงติดตั้งภายนอกรถโดยสารฯ ดานหลัง
เพื่อชวยในการถอยรถสําหรับพนักงานขับรถ 1 จุด และมีจอแสดงภาพสีแบบ LCD ขนาดไมต่ํากวา 4 นิ้ว แสดง
ภาพของกลองวงจรปด ไดทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera)และสามารถปรับภาพอัตโนมัติ โดยมี
ความละเอียดของภาพไมนอยกวา 300,000 Pixels ความคมชัดของกลองไมนอยกวา 400 TVL มีขนาดความ
กวางเลนส (Board-Lens) ไมนอยกวา 2.8 ม.ม. เพื่อใหภาพมีความชัดลึก (Depth of field) สามารถบันทึกภาพ
ไดไมนอยกวา 15 วัน และกลองโทรทัศนวงจรปดทุกจุดสามารถเชื่อมตอระบบภาพและเสียงออนไลนไดดวย
10.2 การจัดอุปกรณอํานวยความสะดวกใหกับคนพิการบนรถโดยสารฯ
10.2.1 มีประตูทางเขา-ออกทางดานซายสําหรับผูโดยสาร 2 ประตู บริเวณดานหนา
และตรงกลางรถ โดยประตูรถบริเวณตรงกลางรถใหมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ไมมีเสาหรือสิ่ง
กีดขวางการขึ้น-ลงของผูโดยสารพิการ และตองมีแสงสองสวางเพียงพอสําหรับการใชงานในเวลากลางคืน
10.2.2 ติดตั้งทางลาดที่มีลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติ ตามที่กําหนดไวตามประกาศ
กรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณสําหรับรถที่จะมีไวใชอํานวย
ความสะดวกแกคนพิการ พ.ศ.2555 ขอ 8 ดังนี้
ขอ 8 ทางลาดตองมีลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติดังนี้
(1) มีความกวางไมนอยกวา 80 เซนติเมตร โดยเมื่อวางเทียบกับทางเทาตอง
มีความลาดชันไมเกินกวา 1 ตอ 8 ในแนวตั้งตอแนวราบ และกรณีที่วางเทียบกับระดับพื้นดินตองมีความลาดชัน
ไมเกินกวา 1 ตอ 3 ในแนวตั้งตอแนวราบ โดยตองรับน้ําหนักคนพิการและรถคนพิการไดอยางเหมาะสมและ
ปลอดภัยเมื่อใชงาน กรณีที่มีความยาวมากกวา 1.20 เมตร ตองมีอุปกรณปองกันมิใหรถคนพิการตกจากทางลาด
ดวย
(2) ระบบจะทํางานตอเมื่อรถจอดหยุดนิ่ง
(3) มีอุปกรณปองกันมิให รถคนพิการตกจากทางลาด โดยขอบมุมของทาง
ลาดตองไมมีสวนแหลมคม
(4) ในกรณีที่เปนแบบถอดได ตองติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย
ในการใชงานและตองจัดเก็บในที่ที่เหมาะสม”
ปลายของทางลาดตองทํามุม 45 องศา เพื่อมิใหเกิดการสะดุด
10.2.3 จัดใหมีพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการอยางนอย 2 ที่ อยูใกลบริเวณประตูตรง
กลางรถ โดยมีความกวางxยาวไมนอยกวา 80 เซนติเมตร x 1.30 เมตร ตอ 1 ที่ มีพื้นผิวแบบกันการลื่นไถลและ
ใหติดตั้งอุปกรณสําหรับยึดตรึงเกาอี้เข็นคนพิการเพื่อปองกันการลื่นไถลของเกาอี้เข็น (ที่สามารถปลดออกไดงาย)
พรอมติดภาพสัญลักษณคนพิการบริเวณเหนือพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการ
10.2.4 จัด ใหม ีที่นั ่ง สํ า หรับ คนพิก ารชนิด พับ เก็บ ได จํ า นวนไมน อ ยกวา 2ที ่นั ่ง
และไมเกิน 4 ที่นั่ง ภายในบริเวณพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการ โดยเมื่อพับเก็บแลวตองไมกีดขวางหรือยื่นล้ําเขา
ไปในพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการ และใหติดภาพสัญลักษณคนพิการบริเวณเหนือที่นั่งพับเก็บไดพรอมขอความที่
แสดงใหผูโดยสารทั่วไปทราบวาเมื่อมีผูโดยสารที่ใชเกาอี้เข็นคนพิการขึ้นมาบนรถโดยสาร ควรสละที่นั่งและพับที่
นั่งเก็บ เพื่อใหเปนพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการ
10.2.5 ใหติดตั้งกริ่งสัญญาณหยุดรถ ภายในบริเวณที่นั่งสําหรับคนพิการ โดยอยูสูง
จากพื้นที่ไมนอยกวา 70 เซนติเมตร แตไมเกินกวา 1.20 เมตร และเมื่อกดกริ่งสัญญาณแลว ใหมีสัญญาณเสียงที่
ตางจากสัญญาณเสียงกดกริ่งใหรถจอดของคนทั่วไป พรอมกับมีสัญญาณไฟกระพริบแสดงบริเวณใกลๆ กริ่ง
สัญญาณเพื่อใหคนพิการหูหนวกรับทราบวากริ่งสัญญาณทํางานและพนักงานขับรถไดยินเสียงกริ่งสัญญาณแลว
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25 x 25 เซนติเมตร ทั้งที่ ดานหนา ดานขาง และดานหลังตัวรถ เพื่อแสดงวารถโดยสารคันนี้ คนพิการสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนได
11. ชิ้นสวนที่ใชในการประกอบรถโดยสารฯ
11.1 โลหะและวัสดุ เกาอี้และยางที่นํามาใชประกอบเปนโครงสรางตัวถังรถโดยสารฯ ตอง
เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001
11.2 กระจกรถโดยสารฯ ต องเป น ไปตามที่กรมการขนส งทางบกประกาศกําหนดหรือให
ความเห็นชอบ
11.3 แบตเตอรี่ตองรับประกันอายุการใชงานไมนอยกวา 18 เดือน
12. รายละเอียดของรถโดยสารฯ พรอมแคตตาล็อกเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิตรถโดยสารฯ
แตละยี่หอ โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอรายละเอียดของรถโดยสารฯ โดยละเอียดพรอมแคตตา ล็อก
มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
13. กระบวนการผลิตเครื่องยนต เกียร และคัสซี จะตองมีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้
13.1 Quality Management System (TQM)
13.2 มี PDCA เก็บขอมูล วิเคราะห แกไข ปรับปรุง ประเมิน
13.3 ทํา TA (Type Approval)
13.4 ทํา COP (Conformity of Production)
14. รถโดยสารปรั บ อากาศที่ เสนอราคาต อ งมี ร ายละเอี ย ด คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ ตามประกาศ
กรมการขนสงทางบก และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ประกาศและบังคับใชในปจจุบัน ประกอบดวย
14.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวย
ประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง เฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจาก
เครื่องยนต ระดับที่ 1 (มอก.2320-2552)
14.2 กฎกระทรวง กําหนดเครื่องอุปกรณและสวนควบของรถที่ใชในการขนสงที่ใช ธรรมชาติ
อัดเปนเชื้อเพลิง พ.ศ.2550
14.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522
14.4 ประกาศกรมการขนส งทางบก เรื่ อง เกณฑ ข องระดั บ เสี ย งที่ เกิ ด จากเครื่อ งกํ าเนิ ด
พลังงานของรถ พ.ศ.2530
14.5 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง ชนิด ประเภท และขนาดของเครื่องดับเพลิงที่ตอง
มีไวประจํารถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร พ.ศ.2542
14.6 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผูโดยสารของรถที่ใชใน
การขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็ก พ.ศ.2549
14.7 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดมาตรฐานเครื่องอุปกรณและสวนควบของ
รถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก พ.ศ.2550
14.8 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดหลั กเกณฑ วิธีการติดตั้ ง และการออก
หนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องอุปกรณและสวนควบของรถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงตามกฎหมายวา
ดวยการขนสงทางบก พ.ศ. 2550
14.9 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดสวนประกอบของตัวถังที่เปนกระจกของ
รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีเครื่องปรับอากาศ พ.ศ.2551
14.10 ประกาศกรมการขนส ง ทางบก เรื่ อ ง กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะ ระบบการทํ า งานและ
ประสิทธิภาพหามลอ และการใหความเห็นชอบแบบคัสซีสําหรับรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก พ.ศ.2554
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รถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปน
เชื้อเพลิง ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2554)
14.12 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื่อง
อุปกรณ สําหรับรถที่จะมีไวใชอํานวยความสะดวกแกคนพิการ พ.ศ.2555
14.13 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใชในการ
ขนสงผูโดยสารที่ตองติดตั้งเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถกอนการจดทะเบียน พ.ศ.2558
14.14 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของ
เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถที่ใชในการขนสง พ.ศ.2558
14.15 ผูชนะการประกวดราคาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบของทาง
ราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
………………………………..
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เงื่อนไขการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศ
ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)(Warranty Period)
1. ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา ตองรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใช
งานตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV ทั้งคัน (โดยไมจํากัดระยะทางการใชงาน)
ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนผูประสงคจะเสนอราคาไมตองรับผิดชอบในคาใชจายในวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันเครื่อง
น้ํ ามัน เบรก ยาง วั ส ดุ สิ้ น เปลื องอื่ น ๆ ค าทํ าความสะอาดรถ ค าแรง ซึ่งไม รวมอยู ในการรับ ประกัน ชํ ารุ ด
บกพรองจากการใชงานตามปกติ เปนระยะเวลา 5 ป
2. กรณีรถโดยสารฯ เกิดความชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติตามขอ 1 ผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาตองดําเนินการซอมแซมแกไขในทันทีที่ไดรับแจงจากองคการ ดวยคาใชจาย
ของผูชนะการประกวดราคา
3. กรณีตรวจพบรถชํารุดบกพรองหรือเสียกอนนํารถออกวิ่งใหบริการในแตละวัน ระยะเวลาใน
การดําเนินการซอมแซมแกไขตามขอ 2 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา ตองเริ่มดําเนินการซอม
ภายใน 15 นาที นับแตเวลาที่รับแจงเปนหนังสือ โดยตองซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จและใหรถโดยสารฯ สามารถ
วิ่งใชงานไดตามปกติภายใน 2 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง เวนแตกรณีมีเหตุจําเปน องคการอาจใชดุลพินิจ
ขยายเวลาใหได หากไมสามารถดําเนินการซอมแซมแกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนด องคการจะคิดคาปรับเปน
รายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 600.-บาทตอคัน ตั้งแตเวลาที่ไดรับแจงจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ และหาก
ดําเนินการซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จเกินกวา 8 ชั่วโมงนับแตเวลาที่รับแจง องคการจะคิดคาปรับเปนการเหมา
จายในอัตราวันละ 10,000 บาทตอคัน ทั้งนี้เศษของชั่วโมงคิดเปน 1 ชั่วโมง โดยหักคาขาดรายไดดังกลาวจาก
คาจางบํารุงรักษารถโดยสารฯ หรือหลักประกันสัญญา
ผูประสงคจะเสนอราคาไมตองเสียคาปรับใหแกองคการตามวรรคแรกหากผูประสงคจะเสนอ
ราคาไดจัดใหมีรถโดยสารสํารองที่มีคุณสมบัติเดียวกัน
4. ในกรณีที่รถโดยสารฯ เกิดความชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติจนไมสามารถนํารถ
โดยสารฯ ออกวิ่งได ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจะตองชดเชยความเสียหายจากการขาด
รายไดคาโดยสาร จํานวน 10,000 บาทตอคันตอวัน โดยองคการมีสิทธิหักคาขาดรายไดจากคาจางบํารุงรักษารถ
โดยสารฯหรือหลักประกันสัญญา ได โดยใหถือวาคาขาดรายไดดังกลาวเปนคาเสียหายเบื้องตนเทานั้น และหากมี
ความเสียหายอื่นใดเพิ่มเติมผูประสงคจะเสนอราคาจะตองชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแกองคการเพิ่มเติมดวย
หากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูประสงคจะเสนอราคาที่
ชนะการประกวดราคาจะตองนําหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญามาวางเพิ่มใหครบเต็มจํานวนภายใน 15 วัน
นับจากวันไดรับแจงจากองคการ
5. ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา ตองรับประกันการชํารุดบกพรองจากการ ใช
งานตามปกติของรถโดยสาร ตั้งแตวันที่องคการไดรับมอบรถโดยสารฯ คันแรก และสิ้นสุดการรับประกันพรอม
กันเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่รับมอบรถโดยสารฯ คันสุดทาย
.............................................
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รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)
องคการจะทําการทดสอบรถโดยสารฯ ตัวอยาง ตามแผนการสุมตัวอยาง (Lot Size) อยางนอย 2
คัน (ตาม มอก.465 เลม 1-2554 (วิธีการชักตัวอยางเพื่อการตรวจสอบลักษณะเชิงคุณภาพ)) มีกําหนดระยะเวลา
3 วันตอเนื่องกัน กอนสงมอบจริง โดยรถโดยสารฯ ตัวอยาง จะตองเปนแบบและรุนเดียวกันกับรถโดยสารฯ ที่
จะสงมอบ รวมถึงอุปกรณเพิ่มเติมตามเอกสารประกวดราคาฯ และมีรายละเอียดการทดสอบ ดังนี้
1. นํ า รถโดยสารฯ ไปวิ่ ง ให บ ริ ก ารประชาชนตั้ ง แต เวลา 04.00 น. ถึ ง เวลา 22.00 น. เป น
ระยะเวลา 3 วันตอเนื่องกัน โดยบรรทุกผูโดยสารเต็มจํานวนที่สามารถบรรทุกได
2. ใช พ นั กงานขับ รถโดยสารขององคการ เป น ผู ทํ าการขับ ขี่รถโดยสารฯ และมีเจ าหน าที่ ด าน
เทคนิคของกรมการขนสงทางบก และผูแทนขององคการ รวมทดสอบการใชงานของรถโดยสารฯ
3. คณะกรรมการตรวจรับรถ จะทําหนาที่ทดสอบรถโดยสารฯ ตัวอยาง และสรุปรายงานผลการ
ทดสอบ โดยรถโดยสารฯ ตัวอยางนั้น ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
3.1 เครื่องยนต เกียร คัส ซี และทางลาดสํ าหรับ อํานวยความสะดวกให กับ ผูพิ การ ต องมี
คุณสมบัติถูกตองตรงตามขอกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา
3.2 เครื่องยนตดังกลาว สามารถใชงานกับกาซธรรมชาติอัด (CNG) ที่จําหนายในประเทศไทย
ได (กาซธรรมชาติอัด เปนไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน)
3.3 เครื่องยนต เกียร ตองสามารถวิ่งบนสะพานแขวน (สะพานพระรามเกา) ในขณะบรรทุก
ผูโดยสารไมนอยกวา 80 คน ตามสภาพการจราจรจริง
3.4 รถโดยสารฯ ที่ทําการทดสอบ สามารถวิ่งบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลตามสภาพของถนนและสะพานในเสนทางเดินรถถนนสายหลักในปจจุบัน
........................................
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เงื่อนไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใชกาซธรรมชาติ (NGV) (Maintenance)
คํานิยาม
“การบํารุงรัก ษา” หมายถึง การบํ ารุงรักษารถโดยสารปรับ อากาศใชกาซธรรมชาติ (NGV) ให
สามารถใชงานไดดีตลอดเวลา ตลอดทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณที่จําเปนเกี่ยวกับเครื่องยนตใชกาซธรรมชาติ
(NGV) ให เป น ไปตามหลั ก การของการบํ ารุ งรั ก ษาเชิ งป อ งกั น (Preventive Maintenance) แล ว จะต อ งให
ครอบคลุม ถึงการวิเคราะหสภาพเครื่องยนตหรืออุปกรณตางๆ เพื่อวัดความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกอนกําหนด
อายุการใชงาน หรือเพื่อปองกันมิใหเกิดการยืดอายุการใชงานของอุปกรณตางๆ
“การซอมแซม” หมายถึง การซอมแซมอุปกรณของรถโดยสารฯ ที่ชํารุดบกพรอง หรือใชงาน
ไมไดตามปกติ ใหกลับมาใชงานไดตามปกติ เชน การซอมตัวถังรถโดยสาร ระบบเครื่องยนต และระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต ระบบชวงลาง ระบบเกียร ระบบเบรก ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศของรถโดยสาร
และสภาพตัวถัง
1. เงื่อนไขหลัก
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา ตองปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ตองซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ เปนระยะเวลา 10 ป
1.2 ตองสงหนังสือยืนยันการสํารองอะไหลใหเพียงพอกับการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ
ไมนอยกวา 10 ป นับแตวันที่สงมอบรถโดยสารฯ คันสุดทายและพรอมที่จะใหองคการตรวจสอบไดตลอดเวลา
1.3 ตองใชสถานที่ซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ภายในสถานที่จอดเก็บรถโดยสารของ
องคการ จํานวนไมนอยกวา 4 แหง ตามที่องคการกําหนด โดยตองมีอุปกรณดังตอไปนี้
1) จั ด ให มี อุ ป กรณ อะไหล ชิ้ น ส ว น ส ว นประกอบของเครื่ อ งยนต ห รื อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
เครื่ อ งยนต ระบบปรั บ อากาศ น้ํ า มั น หล อ ลื่ น น้ํ า มั น เกี ย ร น้ํ ามั น เบรค วั ส ดุ แ ละสิ่ งต างๆ ที่ ต อ งใช ในการ
ซอมใหเหมาะสมเพียงพอในสถานที่ซอมกับจํานวนรถโดยสารฯ ที่จะตองซอม
2) จัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใชในการตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องยนต
และระบบตางๆ รวมทั้งที่จะใชในการซอมที่เหมาะสมกับจํานวนรถโดยสารฯ จะตองซอม รวมทั้งวิเคราะหสภาพ
เครื่องยนตหรืออุปกรณตาง ๆ เพื่อวัดความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกอนกําหนดอายุการใชงาน หรือเพื่อปองกันมิให
เกิดการยืดอายุการใชงานของอุปกรณตางๆ จนกระทั่งเครื่องยนตเสียหายหรือเกิดเหตุขัดของ
3) กรณีตรวจพบรถเสียในอูจอดรถที่องคการกําหนด กอนนํารถออกวิ่งใหบริการ ผูรับจาง
ตองดําเนินการซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จและใหรถโดยสารฯ สามารถวิ่งใชงานไดตามปกติภายใน 2 ชั่วโมง นับ
แตเวลาที่ไดรับแจง หากไมสามารถดําเนินการซอมแซมแกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนด องคการจะคิดคาปรับ
เปนรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 600.-บาทตอคัน ตั้งแตเวลาที่ไดรับแจงจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ และหาก
ดําเนินการซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จเกินกวา 8 ชั่วโมงนับแตเวลาที่รับแจง องคการจะคิดคาปรับเปนการเหมา
จายในอัตราวันละ 10,000 บาทตอคัน ทั้งนี้เศษของชั่วโมงคิดเปน 1 ชั่วโมง โดยหักคาขาดรายไดดังกลาวจาก
คาจางบํารุงรักษารถโดยสารฯ หรือหลักประกันสัญญา
4) จัดใหมีรถลากหรือรถยก จํานวน 4 คัน (อูละ 1 คัน) ซึ่งมีอุปกรณในการยกและลากรถ
โดยสารฯ ได รวมทั้งมีอุปกรณที่ใชในการซอมบํารุงนอกสถานที่ไดครบถวน และชางผูชํานาญในการตรวจซอม
ประจํารถยกหรือรถลากนั้น หรือหากผูรับจางไมอาจจัดใหมีรถลากหรือรถยกเปนของตนเองได ผูรับจางตอง
จัดหาผูมีอาชีพในการลากหรือยกรถไว โดยตองจัดสงสัญญาจางลากรถหรือยกรถใหแกองคการ ณ วันทําสัญญา
ซึ่งพรอมที่จะลากหรือยกรถโดยสารฯ ไดตลอดเวลาไมวาการลากหรือการยกรถโดยสารฯ นั้น ตกอยูในความ
รับผิดชอบของคูสัญญาฝายใด

-31กรณีรถเสียในเสนทาง จะตองมีชางผูชํานาญเขาไปดําเนินการในทันทีเพื่อไมใหกีดขวาง
การจราจรและทําใหองคการเสียภาพลักษณ ผูรับจางตองเรงรัดการซอมหรือเคลื่อนยายรถโดยสารฯ ออกจากจุด
ที่รถจอดเสีย ภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเกินเวลาที่กําหนด องคการจะปรับเปนรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท
ตอคัน ตั้งแตชั่วโมงแรกที่แจง จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ ทั้งนี้ เศษของชั่วโมงคิดเปน 1 ชั่วโมง โดยหักจาก
คาจางบํารุงรักษารถโดยสารฯ หรือหลักประกันสัญญา
กรณี ต รวจพบรถชํ า รุ ด บกพร อ งหรื อ เสี ย ในเส น ทางตามวรรค 2 ระยะเวลาในการ
ดํ าเนิ น การซอมแซมแกไข ผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาที่ช นะการประกวดราคา ต องเริ่ มดํ าเนิ น การซอมภายใน
15 นาที นั บ แต เวลาที่ ได เคลื่ อนยายรถโดยสารมาถึงอูจ อดรถ โดยต องซอมแซมแกไขให แล วเสร็จ และให ร ถ
โดยสารฯ สามารถวิ่งใชงานไดตามปกติภายใน 2 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดเคลื่อนยายรถโดยสารมาถึงอูจอดรถ เวน
แตกรณีมีเหตุจําเปน องคการอาจใชดุลพินิจขยายเวลาใหได หากไมสามารถดําเนินการซอมแซมแกไขไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด องคการจะคิดคาปรับเปนรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 600.-บาทตอคัน นับตั้งแตพนเวลา
ที่จะซอมแซมภายใน 2 ชั่วโมงดังกลาว จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ และหากดําเนินการซอมแซมแกไขใหแลว
เสร็จเกินกวา 8 ชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดเคลื่อนยายรถโดยสารมาถึงอูจอดรถ องคการจะคิดคาปรับเปนการเหมา
จายในอัตราวันละ 10,000 บาทตอคัน ทั้งนี้เศษของชั่วโมงคิดเปน 1 ชั่วโมง โดยหักคาขาดรายไดดังกลาวจาก
คาจางบํารุงรักษารถโดยสารฯ หรือหลักประกันสัญญา
ผูประสงคจะเสนอราคาไมตองเสียคาปรับใหแกองคการตามวรรคแรกหากผูประสงคจะเสนอ
ราคาไดจัดใหมีรถโดยสารสํารองที่มีคุณสมบัติเดียวกัน
1.4 ตองรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานที่บํารุงรักษาและซอมแซมและบํารุงรักษา รถ
โดยสารฯ และการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ตามขอ 1.3 ในอัตราขั้นตนไมนอยกวา ตารางเมตรละ 30 บาท หรือ
เปนไปตามอัตราที่องคการประกาศ คาน้ําประปา เหมาจาย 5.- บาท/คัน/วัน คาไฟฟา และคาใชจายอื่นใด
(หากมี) จายตามการใชจริง หากมีความประสงคจะใชพื้นที่มากกวาที่กําหนดจะตองแจงความประสงคเปนลาย
ลักษณอักษร
1.5 องคการจะนํารถโดยสารฯ วิ่งรับ-สง ผูโดยสารจํานวนประมาณ 300 กิโลเมตรตอคัน ตอ วัน
และผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอราคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารฯ โดยคํานวณจากระยะทางการ
วิ่งใชงานของรถโดยสารไมเกินจํานวน 300 กิโลเมตรตอคันตอวัน
1.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอแผนการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 1 ถึงปที่
10 โดยจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ประกอบดวย
(1) การบํารุงรักษา (Maintenance) TPM มีแผนการบํารุงรักษาที่มีมาตรฐาน มีประสบการณ
ที่นาเชื่อถือ
(2) ต องมีคูมื อปฏิ บั ติ งาน (OperationManual) และคูมือการบํ ารุ งรักษา(Maintenance
Manual) โดยตองมีรายละเอียดของกระบวนการทํางาน (Flow Chart), แผนผังวงจร (Circuit Diagram) และ
ระบบควบคุม (Control System)
1.7 รถโดยสารฯ ตองอยูในสภาพพรอมใชงานและอยูในเงื่อนไขทั้งหมดตองผานเกณฑการตรวจ
สภาพประจําปตามกฎหมายกําหนด หากไมผานจะตองทําการแกไข
2. เงื่อนไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ
2.1 ผูรับจางจะตองใชอะไหลอุปกรณชิ้นสวนตาง ๆ ที่เปนของแทของใหมไมเคยใชงานมากอน
และไมเปนของเกาเก็บ ซึ่งรวมทั้งน้ํามันหลอลื่น น้ํามันเบรค น้ํามันเกียร น้ํามันเพลาดวย ทั้งนี้ ตองใชถูกตองตาม
ขอกําหนดรายการและคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารฯ ตามที่ผูผลิตรถโดยสารฯ กําหนดไว
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ยางล อหน าต องใช ย างที่ไมห ล อดอก ส วนยางล อหลั ง 4 เส น อาจใช ย างหล อดอกได เทาที่
จําเปน และตองมีสภาพที่ใชการไดดีและปลอดภัย โดยไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง
แลว
ในกรณีที่ผูรับจางไมใชอะไหล อุปกรณ ชิ้นสวนตางๆ น้ํามัน หรือยางใหถูกตองตามที่กําหนด
ไวในสองวรรคแรก ผูวาจางจะปรับผูรับจางเปนเงินในอัตรา 2 (สอง) เทาของราคาทองตลาดของสิ่งของที่ถูกตอง
ดังกลาวแตละรายการ โดยผูวาจางมีสิทธิหักเงินจากคาจางตามสัญญาได
ผูรับจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชสิ่งของตางๆ หรือการใชยางดังกลาว เปนเหตุให
เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ ขึ้นรวมทั้งกรณีความชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะความบกพรองทางเทคนิค
ของอะไหลอุปกรณชิ้นสวนดังกลาว ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น
2.2 ตรวจสภาพอุ ป กรณ ต า ง ๆ ของรถโดยสารฯ เช น ยางรถ แบตเตอรี่ ผ า เบรค ระบบ
กัน สะเทื อน พวงมาลั ย ห ามลอ โคมไฟ ระบบไฟฟา ระบบปรั บ อากาศ และอุป กรณ อื่น ๆ เพื่ อให มีสภาพที่
ใชการไดดี และปลอดภัยตลอดเวลา และเมื่ออุปกรณดังกลาวครบอายุการใชงาน หรืออุปกรณสวนใดเสื่อมสภาพ
หรือใชการไมไดดีตามปกติ หรือไมอาจใชไดโดยปลอดภัย ผูรับจางมีหนาที่ตองซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณนั้นใหม
ทันที
2.3 ตรวจสภาพ และซอมแซมแกไขปรับปรุงเครื่องยนต และสวนประกอบของเครื่องยนต หรือที่
เกี่ยวเนื่ องกับ เครื่องยนต ให ใช งานได ดี ต ลอดเวลา ในกรณี ที่ ชิ้ น ส วนหรือส ว นประกอบของเครื่องยนต ห รื อที่
เกี่ยวเนื่ องกับ เครื่องยนต ชิ้ น ใดหมดอายุ การใช งาน หรือมีส ภาพที่ อาจทําให การทํางานของเครื่องยนต หรื อ
สวนประกอบของเครื่องยนตหรือระบบที่เกี่ยวของเปนไปโดยไมสะดวกหรือจะกอใหเกิดภาวะมลพิษ เกินกวาที่
กฎหมายกําหนด ผูรับจางมีหนาที่ตองเปลี่ยนชิ้นสวนดังกลาวเปนของใหมทันที
ตรวจสอบและซ อ มแซมสภาพของตั ว ถังและโครงสร างของตั ว ถั งรถโดยสารฯ ซึ่ งรวมถึ ง
หนาตาง ประตู ราวยึดบันได และอุปกรณอื่น ๆ ของตัวถังรถโดยสารทั้งดานนอกและภายในรถโดยสารเพื่อใหอยู
ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ตลอดทั้งการดูแลรักษาและตกแตง สีของตัวถัง เครื่องหมาย และเลขประจํารถใหอยูใน
สภาพที่ดีดูใหมตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้
2.4 ในระหวางดําเนินการซอม ถาเครื่องยนต อุปกรณ ตัวถังและโครงสรางของรถโดยสารใชกาซ
ธรรมชาติ (CNG) ชํารุดบกพรองไมเปนไปตามกฎจราจรหรือกฎขอบังคับอื่นของทางราชการและไมวาจะเกิดขึ้น
ในเวลาใด ถาตองจายคาปรับเพราะเหตุบกพรองดังกลาว ผูรับจางตองเปนผูรับผิดในคาปรับ และถาไมเปนไป
ตามกฎจราจรหรือกฎขอบังคับอื่นของทางราชการเปนเหตุใหถูกจับกุมและไดมีคําสั่งของเจาพนักงานหามนํารถ
ดังกลาวออกใชประโยชน ผูรับจางตองชดเชยคาเสียหายใหองคการดวย ทั้งนี้เวนแตทั้งสองฝายรวมกันพิสูจนได
วาเครื่องยนต อุปกรณของรถโดยสารใชกาซธรรมชาติ (CNG) มิไดชํารุดบกพรองจริงตามขอกลาวหา หรือมิได
เกิดจากความผิดของผูรับจาง
2.5 ชิ้นสวนและอะไหลของรถโดยสารฯ ที่ถูกเปลี่ยนจากการซอมบํารุงตามสัญญา ใหตกเปน
กรรมสิทธิ์ขององคการ และองคการมีสิทธิในการจําหนายได
2.6 ผูรับจางตองจัดเก็บน้ํามันหลอลื่นใชแลว ซากของอุปกรณและชิ้นสวนของเครื่องยนตหรือ
ของรถโดยสารที่ใชการไมไดแลวไวใหผูวาจาง ณ สถานที่ซอมบํารุง และเมื่อเห็นวาน้ํามันและอุปกรณรถดังกลาว
มีจํานวนมากใหแจงผูวาจางไปรับสิ่งของนั้น

-332.7 การทําความสะอาดรถโดยสารฯ ประจําวันใหปฏิบัติดังนี้
(1) ในแตละวันตองทําความสะอาดใหแลวเสร็จกอนถึงเวลาเริ่มนํารถโดยสารฯ แตละคัน
ออกใชงานในการรับสงคนโดยสารไมนอยกวา 30 (สามสิบ) นาที โดยรถโดยสารฯ ทั้งดานนอกและภายในจะตอง
มีความสะอาดปราศจากกลิ่นเหม็นหรืออับชื้นและอยูในสภาพเรียบรอยเหมาะสมกับการใชรับสงคนโดยสาร ถา
ผูรับ จางมิได ทําความสะอาดรถโดยสารฯ คัน ใดกอนนํ ารถนั้ น ออกรับ สงคนโดยสาร หรือทําความสะอาดไม
เรียบรอยเพียงพอ ผูรับจางตองรีบแกไขทําความสะอาดให เรียบรอย และตามที่พนักงานของผูวาจางแจงให
ดําเนินการ (หากมี) แตทั้งนี้ตองไมเปนการขัดตอการที่ผูวาจางจะนํารถออกใชงาน
พนักงานของผูวาจางและผูรับ จางจะตองรวมกันทําการตรวจสอบความสะอาดและ
ความเรียบรอยของรถโดยสารฯ ดังกลาวในวรรคกอนในแตละวัน และเมื่อตรวจสอบแลวเห็นวารถโดยสารฯมี
ความสะอาดและอยูในสภาพเรียบรอยแลว ทั้งสองฝายตองรวมกันลงนามในเอกสารการตรวจสอบ ตามแบบที่
ผูวาจางกําหนด ซึ่งจัดทําเปน 2 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 1 ชุด) โดยผูวาจางจะจัดสงสําเนาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหผูรับจางในวันถัดไป
(2) ถาผู รั บ จ างไม อาจดํ าเนิ น การได ต ามข อ (1) หรื อ ปรากฏว าการทํ าความสะอาดรถ
โดยสารฯ จะเปนเหตุใหไมสามารถนํารถโดยสารฯ ออกใชงานไดตามปกติ ผูรับจางยินยอมรับผิดดังนี้
(ก) ถารถโดยสารฯ ที่มิไดทําความสะอาดหรือทําความสะอาดไมเรียบรอยมีจํานวนไม
เกินรอยละ 10 (สิบ) ของรถโดยสารฯ ที่ตองออกใชงานในวันนั้น ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเงิน คาจางเปนคา
ทําความสะอาดไดคันละ...........บาท (………………………..) ตอวัน
(ข) ถ า รถโดยสารฯ ที่ มิ ไ ด ทํ า ความสะอาด หรื อ ทํ า ความสะอาดไม เ รี ย บร อ ย
มี จํ า นวนเกิ น ร อ ยละ 10 (สิ บ ) ขึ้ น ไป ของรถโดยสารฯ ที่ ต อ งออกใช ง านในวั น นั้ น ผู รั บ จ า งยิ น ยอม
ใหผูวาจางหักเงินคาจางเปนคาทําความสะอาดไดคันละ..................บาท (...........................) ตอวัน
2.8 หากมีคาใชจายในการบํารุงรักษาและคาตอบแทนในการใชสถานที่จอดรถเพื่อบํารุงรักษา
ผูรับจางมีหนาที่ออกคาใชจายทั้งสิ้น
2.9 รายละเอียดนอกเหนือจากขอความขางตนใหเปนไปตามสัญญา
3. การบํารุงรักษารถโดยสารฯ ในปที่ 1 ถึงปที่ 5
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบการบํารุงรักษารถโดยสารฯ ทั้งคัน (ชวงรับประกันการชํารุดบกพรอง)
โดยต อ งเป น ไปตามแผนบํ ารุ งรั ก ษารถโดยสาร ตามหลั ก การของการบํ ารุ งรั ก ษาเชิ งป อ งกั น (Preventive
Maintenance) ซึ่งนอกจากบํารุงรักษาในลักษณะประจําวัน (Daily Maintenance) บํารุงรักษาในลักษณะตาม
กําหนดเวลาการใชงาน (Periodic Maintenance) แลว จะตองใหครอบคลุม ถึงการวิเคราะหสภาพเครื่องยนต
หรืออุปกรณตางๆ เพื่อวัดความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกอนกําหนดอายุการใชงาน หรือเพื่อปองกันมิใหเกิดการยืด
อายุ การใช งานของอุป กรณ ต างๆ จนกระทั่งเครื่องยนต เสีย หายหรือเกิด เหตุ ขัด ของ ตลอดจนจัด อัตรากําลั ง
พนั กงานช างที่ ชํ านาญในการตรวจซอมให เพีย งพอ ใช อุป กรณ และผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศตามที่ มี
มาตรฐานของผูผลิต รวมทั้งตองจัดทําบันทึกประวัติการซอม และการบํารุงรักษารถโดยสารทุกคันใหเปนปจจุบัน
เพื่อรายงานใหผูวาจางทราบในแตละเดือนตลอดระยะเวลา
รายละเอียดการบํารุงรักษา ประกอบดวย น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรก ยาง วัสดุสิ้นเปลือง และ
วัสดุที่สึกหรอจากการใชงาน คาทําความสะอาดรถ คาแรง รายละเอียดนอกเหนือจากที่กลาวใหรวมอยูใน
การรับประกันชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ
(NGV)(Warranty Period)
หากมีขอความใดที่โตแยงและมีความจําเปนตองตีความนอกเหนือจากสัญญา ซึ่งมีความจําเปนตอง
วินิจฉัยตัดสิน คําวินิจฉัยขององคการถือเปนอันเด็ดขาดและถึงที่สุด
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4. การซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ในปที่ 6 ถึงปที่ 10
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ทั้งคัน โดยตองเปนไปตามแผน
ซอมแซมและบํ ารุ งรักษารถโดยสาร รวมถึง การซอมตั ว ถังรถโดยสาร ระบบเครื่ องยนต และระบบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต ระบบชวงลาง ระบบเกียร ระบบเบรก ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศของรถโดยสาร
และสภาพตัวถัง และตองดําเนินการตามเงื่อนไขหลัก และเงื่อนไขการบํารุงรักษารถโดยสารในปที่ 1 ถึงปที่ 5
หรือไมนอยกวานี้
……………………………
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
การจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)
พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน
. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร
จํานวน 489 คัน
หนวยงานเจาของโครงการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวนประมาณ 3,389,710,819.50 บาท
2.1 งบประมาณการจัดซื้อรถฯ มาจากเงินกู วงเงินประมาณ 1,735,549,998 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
2.2 งบประมาณการจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารเปนงบดําเนินงานขององคการที่จะตัง้ ไวในแตละป
วงเงินรวมประมาณ 1,654,160,821.50 บาท รวมภาษีมลู คาเพิ่ม
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 26 กรกฎาคม 2560
ราคากลางรวมเปนเงินทั้งสิน้ 3,389,710,819.50 บาท
3.1 ราคากลางซื้อรถ 489 คัน เปนเงินประมาณ 1,735,549,998 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
(ราคา/หนวย 3,549,182 บาท/คัน)
3.2 ราคากลางจางซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร 489 คัน ระยะเวลา 10 ป เปนเงินประมาณ
1,654,160,821.50 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
- ชวงปที่ 1 ถึงปที่ 5 เปนเงิน 826,305,231.75 บาท (อัตราเฉลี่ยไมเกิน 925.91 บาท/คัน/วัน)
- ชวงปที่ 6 ถึงปที่ 10 เปนเงิน 827,855,589.75 บาท (อัตราเฉลี่ยไมเกิน 927.65 บาท/คัน/วัน)
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใชราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ร.50/2559 ลงวันที่ 30
กันยายน 2559
5. รายชื่อผูกําหนดราคากลาง
คณะกรรมการฯ ตามคําสั่งองคการที่ 631.1/2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
1. นายประยูร
ชวยแกว
ประธานกรรมการ
2. นางพนิดา
ทองสุข
กรรมการ
3. นายมานพ
คลายบัณดิษฐ
กรรมการ
4. นายอุดมโชค
ชูรัตน
กรรมการ
5. นายสวงค
ฉิมพลี
กรรมการ
6. นางพริ้มเพรา
วงศสุทธิรัตน
กรรมการ
7. นางสาวรัชนี
ลออทรัพยาภัทร
กรรมการและเลขานุการ
นครเอี่ยม
ผูชวยเลขานุการ
8. นายสมศักดิ์

