
 
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขที่  11/2560 
เรื่อง โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)  

พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
.................................................. 

 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซ
ธรรมชาติ (NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดย
เปนรถนําเขาสําเร็จรูปทั้งคันจากตางประเทศ หรือรถที่ประกอบในประเทศไทย     
 

 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน 169,486,000.-บาท (หนึ่งรอยหก
สิบเกาลานสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน) 
 

 1. คุณสมบัติและผลงานของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติและผลงาน ดังตอไปนี ้
 1.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพและมีวัตถุประสงคในการขายและซอมแซม
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 นิติบุคคลแตละนิติบุคคลซึ่งประสงคจะเสนอราคาที่เขารวมในกลุมกิจการรวมคา (Joint 
Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรือ
รวมกับนิติบุคคลอื่นหรือกลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอื่นไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล
ในกลุมกิจการรวมคาหรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได 
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 1.4 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  
                           ในกรณีที่ เปนกลุมกิจการรวมคา(Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน 
(Consortium) ผลงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 
1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ตามเอกสารแนบ 
 1.9  นิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวม
ทํางาน (Consortium) ที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือไมเปนบุคคล
ลมละลายหรือไมเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 1.10  นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 1.11 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิ เล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบี ยนในระบบอิ เล็กทรอนิกสของ
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. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และกําหนด
เสนอราคาในวันที่  8 กนัยายน 2560  ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป 
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   ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-
บาท (หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดท่ี กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ  ชั้น 2  อาคารเลขที่ 131  ถนนวัฒนธรรม  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ระหวางวันที ่       
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   จารุภูม ิ
 (นายยุกต   จารุภูม)ิ 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 

ฝายบริหาร 
สํานักบริการและจัดซื้อ   
กลุมงานจัดซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -4- 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่  11/2560 
การจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)  

พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน 
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ลงวันที่  7  สิงหาคม  2560 
.......................................... 

 
 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซ
ธรรมชาติ (NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดย
เปนรถนําเขาสําเร็จรูปทั้งคันจากตางประเทศ หรือรถที่ประกอบในประเทศไทย     
 

 ซึ่งรถโดยสารฯที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้  
 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.1.1 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
   1.1.2 คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV) 
(เอกสารหมายเลข 1) 
   1.1.3 เงื่อนไขการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสาร
ปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)(Warranty Period) (เอกสารหมายเลข 2) 
 1.1.4 รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) 
(เอกสารหมายเลข 3) 
   1.1.5 เงื่อนไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซ
ธรรมชาติ (NGV) (Maintenance) (เอกสารหมายเลข 4) 
  1.2  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และขอตกลงคุณธรรม 
  1.4  แบบสัญญาซื้อขายรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV พรอมซอมแซม
และบํารุงรักษารถโดยสาร   
  1.5 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
    (1)  หลักประกันซอง 
    (2)  หลักประกันสัญญา 
    (3)  หลักประกันอื่นเปนไปตามแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ภายในประเทศไทย 
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  1.6  บทนิยาม 
     (1)  ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
     (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
  (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
 2. คุณสมบัติและผลงานของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติและผลงาน ดังตอไปนี้ 
 2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพและมีวัตถุประสงคในการขายและซอมแซม
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) 
1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 
  นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุคคลใดลง
นามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปครบถวนดวย 
 2.3 นิติบุคคลแตละนิติบุคคลซึ่งประสงคจะเสนอราคาที่เขารวมในกลุมกิจการรวมคา (Joint 
Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (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 
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 2.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร ใหกับหนวยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ  
        ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการใหบริการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถ
ใชงานกับกาซธรรมชาติอัด (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ  
                        ในกรณี ที่ เป นกลุ มกิจการรวมค า(Joint Venture) หรือกลุ มนิ ติบุ คคลรวมทํ างาน 
(Consortium) ผลงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 
1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ตามเอกสารแนบ 
 2.9  นิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวม
ทํางาน (Consortium) ที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือไมเปนบุคคล
ลมละลายหรือไมเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 2.10  นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 2.11 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิ เล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบี ยนในระบบอิ เล็กทรอนิกสของ
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 1อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
   (1)   ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อผูถือหุนบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง       
   (2)  ในกรณีกลุมกิจการรวมคาหรือรวมทํางาน ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา หรือ
รวมทํางาน 
   (3)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (4) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
   (5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (7)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1) 
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  3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
   (1) คุณสมบัติและรายละเอียดดานเทคนิคของรถโดยสารฯ ทั้งคันโดยละเอียดและ
ชิ้นสวนตางๆ เปนผลิตภัณฑของประเทศใดและรายละเอียดของเครื่องยนต เกียร คัสซี และรายงานการทดสอบ
ตามขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ หรือตามขอกําหนดของประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป หรือตามขอกําหนดของผูผลิต พรอมชื่อและที่อยูของหนวยงานที่ทําการทดสอบ 
   (2) แผนการสงมอบรถโดยสารฯ และแผนการดําเนินการดานทะเบียน ของผูประสงคจะ
เสนอราคา 
 (3) รายละเอียดแผนการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 1 ถึงปที่ 10 โดย
จะตองมีรายละเอียดอยางนอย ประกอบดวย 

 (3.1) การซอมแซมบํารุงรักษา (Maintenance) TPM มีแผนการซอมแซมบํารุงรักษา
ที่มีมาตรฐาน มีประสบการณท่ีนาเชื่อถือ 
    (3.2) ตองมีคูมือปฏิบัติงาน (OperationManual) และคูมือการบํารุงรักษา
(Maintenance Manual) โดยตองมีรายละเอียดของกระบวนการทํางาน (Flow Chart), แผนผังวงจร (Circuit 
Diagram) และระบบควบคุม (Control System)  
   (4)  หนังสือยืนยันและรับรองการมีอะไหลสํารอง (Spare Parts) ใหเพียงพอกับการ
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
ตางประเทศตองแนบสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หากเปนโรงงานในประเทศตองแนบสําเนา
หนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และสําเนาใบอนุญาตของโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปนเอกสาร
ประกอบ พรอมทั้งแจงแผนการประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และผลงานการประกอบรถโดยสารฯของโรงงานที่
ใชในการประกอบรถโดยสารฯ ในครั้งนี้  โดยใหโรงงานผูประกอบรถโดยสารฯเปนผูรับรองแผนและผลงาน
ดังกลาว และมอบใหผูประสงคจะเสนอราคานํามาใชเปนเอกสารประกอบในการยื่นเสนอราคา   
  (7) รายละเอียดผลงานการจําหนายรถโดยสารฯใหกับหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ 
  (8) รายละเอียดผลงานการใหบริการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถใชงานกับ
กาซธรรมชาติ  (CNG) กับหนวยงานราชการ ร ัฐว ิสาหกิจ  หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ  

  (9) เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการอางอิงที่ เปนภาษาตางประเทศตองแปลเปน

ภาษาไทย การรับรองคําถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย ใหเปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 26 วรรคสอง ขอ 1  การรับรองความ

ถูกตองของคําแปลเปนภาษาไทย ใหกระทําโดย 

    (1) คนไทยที่จบการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาตรี ในหลักสูตรที่ใชภาษาที่
ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาในการเรียนการสอน 
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   (2) อาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเปนผูสอนภาษาที่ปรากฏใน
เอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกลาว 

   (3) สถานทูต หรือสถานกงสุลตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทย โดยประกาศนั้นใช
ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเปนภาษาราชการ 
    (4) สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ 
   (10) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยตองลงนามพรอม
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 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอแผนกําหนดเวลาสงมอบรถโดยสารตามกําหนด
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 กอนยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    
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  4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 11/2560” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ประกอบดวย ตนฉบับ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด ในวันที่  24 สิงหาคม 2560  
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ตามนาฬิกาของสํานักงาน ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชน
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 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง
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
เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด
วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน
สถานที่นั้นทราบ  
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ 
  4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
   (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ระบุ ไว ในหนั งสือแสดงเงื่อนไขการซื้ อด วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
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   (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อรถโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) 
พ ร อ ม ซ อ ม แซ ม แล ะบํ า รุ ง รั ก ษ ารถ โด ยส าร  ด ว ย วิ ธี ก ารท างอิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส  จ ะต อ ง เริ่ ม ต น ที่    

3,389,710,819.50 บาท 
   (3)   ผูมีสิทธิเสนอราคาตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
ราคาที่เสนอตองเปนราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาใชจายในการ
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 และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป 
ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 6,000,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 
   (7)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
   (8)  ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
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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   หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืนหลักประกัน
ซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

  5.2 การริบหลักประกันซอง 
   โดยที่ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่ งไดยื่น เอกสารประกวดราคาซื้อด วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสตอองคการแลว ยอมตองผูกพันตนในการเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และไม
สามารถถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ ได หากกระทําผิดเงื่อนไของคการชอบที่จะดําเนินการริบ
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 แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ กวพ.อ
กําหนด โดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ หรือเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(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
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได  รวมทั้ งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร อันเปนเท็จ หรือ
ใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
   ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคํา
ชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
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      6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
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 คุณสมบัติและรายละเอียดดานเทคนิคของรถโดยสารฯทั้งคันโดยละเอียดและ
ชิ้นสวนตางๆ เปนผลิตภัณฑของประเทศใดและรายละเอียดของเครื่องยนต  เกียร  คัสซี 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  รายละเอียดผลงานการจําหนายรถโดยสารฯ ใหกับหนวยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ  
    6.3.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองแจงวาใชโรงงานใดประกอบรถโดยสารฯ หากเปน
โรงงานตางประเทศตองแนบสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หากเปนโรงงานในประเทศตองแนบ
สําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และสําเนาใบอนุญาตของโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปน
เอกสารประกอบ  พรอมทั้งแจงแผนการประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และผลงานการประกอบรถโดยสารของ
โรงงานที่ใชในการประกอบรถโดยสารในครั้งนี้  โดยใหโรงงานผูประกอบรถโดยสารเปนผูรับรองแผนและผลงาน
ดังกลาว และมอบใหผูประสงคจะเสนอราคานํามาใชเปนเอกสารประกอบในการยื่นเสนอราคา   
 6.3.7   รายละเอียดผลงานการใหบริการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถใชงาน
กับกาซธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ  
 ทั้งนี้ องคการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาที่มีขอเสนอที่เปน
ประโยชนตอองคการมากท่ีสุด 
  6.4 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี ้
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    (1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขององคการ 
    (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น 
  6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการมีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  6.6 ในกรณี ที่ ปรากฏขอเท็ จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้ อด วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมี
สิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาวและองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
  6.7 ผูชนะการประกวดราคา จะตองแสดงรายละเอียดของราคารถโดยสารฯ  ราคาคาจาง
บํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 1 ถึงปที่ 5  ราคาคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 6 ถึงปที่ 10 ซึ่ง
ราคาที่แสดงตองไมเกินราคากลางที่องคการกําหนด 
 

 7.  การทําสัญญา 
  ผูชนะการประกวดราคา จะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 กับองคการภายใน    
7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากองคการ และตองวางหลักประกันสัญญาซื้อขายรถโดยสารปรับอากาศใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ จํานวน 489 คัน เปนจํานวนเงิน       
รอยละ 10 ของวงเงินที่ประมูลได โดยวางหลักประกัน  ณ ขณะทําสัญญา โดยสามารถใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ตามขอ 5.1   
  หลักประกันสัญญาดังกลาวขางตน องคการจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว  
 

 8. อัตราคาปรับ  
  8.1  กรณีไมสงมอบรถโดยสารฯ ตามกําหนด   
   ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบรถโดยสารฯ ตามแผนการสงมอบใหครบถวน  
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 และหากมีความเสียหายอื่นใดเพ่ิมเติมผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแกองคการเพ่ิมเติมดวย 
     หากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูรับจางตองนํา
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญามาวางเพิ่มใหครบเต็มจํานวนภายใน 15 วัน นับจากวันไดรับแจงจากองคการ 
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 9.  การจายเงิน 
  องคการจะจายเงินใหแกผูชนะการประกวดราคา ดังนี้ 
   (1)   การจายเงินคารถโดยสารฯ  
    องคการจะจายเงินคารถโดยสารฯ ใหแกผูชนะการประกวดราคา เมื่อองคการไดรับมอบ
รถโดยสารปรับอากาศ ครบทั้งหมด 489 คัน โดยองคการจะจายเงินดังกลาว ภายใน 30 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับรถโดยสารปรับอากาศเสร็จสมบูรณแลว    
   (2)  การจายเงินคาจางซอมรถโดยสารฯ 
     องคการจะจายเงินคาจางบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 1ถึงปที่ 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       
      เงื่อนไขอื่นๆ นอกจากที่กลาวขางตนเปนไปตามรางสัญญา 
              10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ                
  10.1 เงินคารถโดยสารฯ สําหรับการซื้อรถ ไดมาจากเงินกูโดยกระทรวงการคลังเปนผูค้ํา
ประกันเงินกู หรือกระทรวงการคลังจัดหาเงินกูใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพกูตอ องคการจะจายเงินตอเมื่อ
องคการไดรับเงินกูแลวเทานั้น สวนเงินคาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ใชงบดําเนินการขององคการ
ที่จะตั้งไวในแตละป 

10.2 เมื่อองคการไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพณิชยนาวี ดังนี้    
 (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
 (2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน
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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  10.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่นๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
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
ลงนามในสัญญาไดทุกเมื่อ และองคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทําสัญญาซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ(NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน จากผูมีสิทธิเสนอราคา
ไดทุกเม่ือ 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  กอนวันยื่นซองประกวดราคา หากมีความจําเปนองคการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
แกไขเพ่ิมเติมเอกสารประกวดราคา 
  12.2  การแกไขเอกสารประกวดราคาตางๆ องคการจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทราบโดยทั่ว
กันทุกรายเปนลายลักษณอักษร 
  12.3  หากองคการพิจารณาเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาตางๆ มีเหตุทําใหผู
มีสิทธิเสนอราคาจะตองใชเวลาในการพิจารณาและจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อความถูกตอง
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  
 ดวยองคการมีความตองการใชรถโดยสารปรับอากาศในระยะแรก จํานวน 489 คัน เพื่อนํามา
ใหบริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หากไมมีรถทดแทนจะเกิดปญหาในการใหบริการ
ประชาชน เนื่องจากปจจุบันรถโดยสารเริ่มทยอยจอดเสียเปนจํานวนมาก ทําใหมีรถโดยสารไมเพียงพอที่จะ
รองรับการใชบริการของประชาชน  
 องคการจึงประสงคจะจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน     
489 คัน และโดยที่รถโดยสารดังกลาวจําเปนตองดูแลรักษาตามเกณฑที่กําหนด องคการจึงประสงคใหผูขายรถ
รับผิดชอบการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารดวย  โดยงบประมาณการจัดซื้อรถฯ มาจากเงินกู สวน
งบประมาณการจางซอมแซมบํารุงรักษารถโดยสารเปนงบดําเนินการขององคการที่จะตั้งไวในแตละป 
 

2. วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) พรอมซอมแซมและ
บํารุงรักษารถโดยสาร  
 2.  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการรวมทั้งความนาเชื่อถือได (Reliability) ของ
บริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ 
 3. เพื่อลดคาใชจายดานเชื้อเพลิง 
 4. เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และผูสูงอาย ุ
 5. เพื่อตอบสนองนโยบายดานการใชพลังงานของรัฐในการใชพลังงานที่ประหยัดและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว องคการจึงมีความจําเปนจะตองจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน  
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3.  คุณสมบัติและผลงานของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติและผลงาน ดังตอไปนี ้
 3.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพและมีวัตถุประสงคในการขายและซอมแซม
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 นิติบุคคลแตละนิติบุคคลซึ่งประสงคจะเสนอราคาที่เขารวมในกลุมกิจการรวมคา (Joint 
Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (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 เป นกลุ มกิจการรวมค า(Joint Venture) หรือกลุ มนิ ติบุ คคลรวมทํ างาน 
(Consortium) ผลงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 
1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ตามเอกสารแนบทายประกาศ 
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 3.9  นิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคลรวม
ทํางาน (Consortium) ที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือไมเปนบุคคล
ลมละลายหรือไมเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 3.10  นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 3.11 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิ เล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบี ยนในระบบอิ เล็กทรอนิกสของ
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 รายละเอียดการทดสอบรถโดยสารปรบัอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาต ิ(NGV) (เอกสารหมายเลข 3)  
 4.4 เงื่อนไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) 
(Maintenance) (เอกสารหมายเลข 4) 
5.  การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค 
 การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค ประกอบดวย 
 5.1 คุณสมบัติและรายละเอียดดานเทคนิคของรถโดยสารฯ ทั้งคันโดยละเอียดและชิ้นสวนตางๆ 
เปนผลิตภัณฑของประเทศใดและรายละเอียดของเครื่องยนต  เกียร  คัสซี และรายงานการทดสอบตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ หรือตามขอกําหนดของประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป หรือตามขอกําหนดของผูผลิต พรอมชื่อและที่อยูของหนวยงานที่ทําการทดสอบ 
   5.2 รายละเอียดแผนการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 1 ถึงปที่ 10 และรายละเอียด
ของการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสารฯ ตามมาตรฐานของผูผลิตรถ
โดยสารฯ   
   5.3 รายชื่อพรอมที่ตั้งของศูนยบริการซอมบํารุงภายในประเทศ  โดยตองแจง 
    1) สถานที่ตั้งของศูนยบริการซอมบํารุง 
    2) โครงสรางการบริหาร 
    3) ตองจัดสงรายชื่อทีมงาน ประกอบดวย 
     -  ผูเชี่ยวชาญการบริหารจัดการ 
     -  วิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  (ระดับสามัญ) 
     -  หัวหนาชาง 
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   5.4 รายละเอียดของศูนยอะไหลของเครื่องยนต  เกียร  คัสซี  ชวงลาง  ระบบสงกําลัง และ
อุปกรณใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (CNG) รายการเบอร อะไหล  ภาพถาย  ภาพเขียน  สถานที่จัดเก็บอะไหล 
และมีหนังสือรับรองการมีอะไหลสํารองไมนอยกวา 10 ป นับแตวันที่สงมอบรถโดยสารฯ คันสุดทาย 
   5.5 รายละเอียดผลงานการจําหนายรถโดยสารฯ ใหกับหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ  
                5.6   ผูประสงคจะเสนอราคาตองแจงวาใชโรงงานใดประกอบรถโดยสาร หากเปนโรงงาน
ตางประเทศตองแนบสําเนาหนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หากเปนโรงงานในประเทศตองแนบสําเนา
หนังสือใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และสําเนาใบอนุญาตของโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปนเอกสาร
ประกอบ  พรอมทั้งแจงแผนการประกอบรถโดยสารโดยละเอียด และผลงานการประกอบรถโดยสารของโรงงาน
ที่ใชในการประกอบรถโดยสารในครั้งนี้  โดยใหโรงงานผูประกอบรถโดยสารเปนผูรับรองแผนและผลงานดังกลาว 
และมอบใหผูประสงคจะเสนอราคานํามาใชเปนเอกสารประกอบในการยื่นเสนอราคา 
   5.7 รายละเอียดผลงานการใหบริการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถใชงานกับกาซ
ธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ  
  ทั้งนี้  องคการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาที่มีขอเสนอที่เปน
ประโยชนตอองคการมากท่ีสุด 
 

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. ผูชนะการประกวดราคา ตองนํารถโดยสารฯไปตรวจสภาพ จดทะเบียนและชําระภาษีจาก
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.     ผูชนะการประกวดราคาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวของโดยเครงครัด 
 
 

12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่
นางสาวรัชนี  ลออทรัพยาภัทร    โทรศัพท 02-246-0339  ตอ 1226  

   

                                                                      (ลงชื่อ)      ประยูร  ชวยแกว   ประธานกรรมการ 
                                                                                 (นายประยูร  ชวยแกว)  
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เอกสารหมายเลข 1 
คุณลักษณะของรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)  

 
 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซ
ธรรมชาติ (NGV) พรอมซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 489 คัน โดยเปนรถนําเขาสําเร็จรูปทั้งคัน
จากตางประเทศ หรือรถที่ประกอบในประเทศไทย อุปกรณและชิ้นสวนที่ใชประกอบรถเปนไปตามมาตรฐานของ
ผูผลิตและกรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ  ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะทั่วไป 
  1.1  เปนรถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียว ไมมีบันได (No Step Bus) ขนาด 2 เพลา 4 ลอ      
(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 (รวมที่นั่งสําหรับคนพิการชนิดพับเก็บได 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 จะตองออกแบบใหสามารถวิ่งบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร    
และปริมณฑลตามสภาพของถนนและสะพานในเสนทางเดินรถถนนสายหลักในปจจุบัน ประกอบดวย พหลโยธิน  
สุขุมวิท  ลาดพราว  เพชรบุรี  พัฒนาการ  พระราม 6  พระราม1 และเพลินจิต  สามเสน  พระราม 4          
ราชดําเนิน  เจริญกรุง  วงแหวนตะวันออก  วงแหวนตะวันตก  เพชรเกษม  อินทรพิทักษ  บางนาตราด       
รามอินทรา  ตากสิน  ประชาธิปก  ติวานนท  พระราม 2  เอกชัย-จอมทอง  แจงวัฒนะ  รัตนาธิเบศร  งามวงศ
วาน  บรมราชชนนี  รัชดาภิเษก และอโศกมนตรี  รามคําแหง  สุขสวัสดิ์  วิภาวดีรังสิต ประดิษฐมนูธรรม และ
ราชพฤกษ ได  โดยเมื่อมีการบรรทุกเต็มอัตราบรรทุกตองไมมีสวนหนึ่งสวนใดของตัวรถเวนแตยางของรถสัมผัส
หรือกระแทกกับพื้นถนนหรือสะพานในขณะวิ่งใชงาน ตองมีพื้นที่สําหรับผูโดยสารยืนไมนอยกวารอยละ 35   
ของพื้นที่หองโดยสารขณะวิ่งใชงานปกติสูงจากพื้นถนนไมเกิน 45 เซ็นติเมตร กรณีพื้นที่หองโดยสารขณะวิ่งใช
งานปกติสูงจากพื้นถนนเกินกวา 40 เซ็นติเมตร ตองมีระบบปรับลดระดับความสูงของรถ (Kneeling system) 
ขณะจอดรับ-สงผูโดยสารใหมีระดับพื้นรถเมื่อวัดจากขอบประตูทางขึ้น-ลงของผูโดยสารสูงจากพ้ืนถนนไมเกิน 40 
เซ็นติเมตร 
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 2. คุณลักษณะเฉพาะของโครงสรางรถโดยสาร 
  2.1 ตัวถังรถโดยสารฯ จะตองใชวัสดุที่มีมาตรฐาน เมื่อประกอบเปนตัวถังรถโดยสารแลว
จะตองมีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานตอการผุกรอน และปลอดภัยในการใชงาน และผูเสนอราคาจะตองเสนอ
รายละเอียดแบบของตัวถังรถโดยสารฯ และวัสดุที่ใชประกอบตัวถังรถโดยสารวาเปนวัสดุชนิดใดบางมีขนาด
ความหนาเทาใดและมีการออกแบบตัวถังรถโดยสารวามีความกวาง ความยาว ความสูงเทาใด 
  2.2  เปนรถโดยสารฯ ที่มีรูปลักษณที่สะทอนถึงเทคโนโลยี การออกแบบตัวรถและการ
ออกแบบดานความปลอดภัยที่ทันสมัยมีเอกลักษณและเปนลักษณะรถโดยสารตอนเดียว 
  2.3  โครงคัสซีตองเปนโครงคัสซีใหม ไมเคยใชงานมากอนทําดวยโลหะแข็งแรง โดยเปนคัสซีที่
ไดรับการออกแบบจากผูผลิตใหเปนคัสซีรถโดยสาร และมีมาตรฐานตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนดและ
จะตองไดรับอนุญาตหรือความเห็นชอบใหเปนคัสซีรถโดยสารจากกรมการขนสงทางบกกอนการสงมอบรถ
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 กรณีที่ตองเปนทางลาดหรือ
เปลี่ยนระดับจะตองออกแบบใหมีความปลอดภัยในการเดินของผูโดยสารทั่วไป โดยใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กรมการขนสงทางบก 
  2.8 มีเครื่องอุปกรณและสวนควบอื่นๆ ถูกตอง ครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงหรือ
เปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ เพื่อใหสามารถจดทะเบียนเปนรถโดยสารตามมาตรฐานของ
กรมการขนสงทางบกได 
  2.9 สีของรถโดยสารฯ และมานบังแสงรอบตัวรถ เปนไปตามท่ีองคการกําหนด  
                    2.10  ตองติดตั้งและใชเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ (GPS) โดยใหเปนไปตามประกาศ
ที่กรมการขนสงทางบกกําหนด 
 3.  คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องยนตรถโดยสารฯ 
  3.1 เครื่องยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง ระบายความรอนดวยน้ํามีมาตรฐานไอเสีย
ตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนดหรือใหความเห็นชอบกําลังเครื่องยนตไมนอยกวา174 kW ตามขอกําหนดของ
กรรมาธิการเศรษฐกิจยุ โรปแหงสหประชาชาติ  (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) โดยจะตองระบุ
รายละเอียดอยางนอย ดังตอไปนี ้
   -  ความจุของ กระบอกสูบ (CC.)  
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   -  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  ถังกาซหรือภาชนะบรรจุกาซธรรมชาติอัดตองเปนไปตามาตรฐาน มอก.2311 
หรือ ISO 11439 หรือ ECE R 110 หรือ ANSI/CSA NGV 2 และตองยึดใหแนนกับตัวรถในบริเวณที่มีความ
แข็งแรง โดยมีขนาดหรือจํานวนถังกาซที่ติดอยูที่รถโดยสารตามมาตรฐานของผูผลิต ปริมาตรรวมไมนอยกวา 
900 ลิตรน้ํา  
   3.2.2 การติดตั้งเครื่องอุปกรณและสวนควบของระบบกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง
ตองเปนไปตามมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
    (1)  ขอกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแหงสหประชาชาติ เลขที่ 
ECE R 110 
    (2) มาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไวตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ระบบการใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงในยานยนต มาตรฐานเลขที่ มอก. 2333 ดังนี ้
     (ก) เลม 1 ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
     (ข) เลม 2 วิธีทดสอบ 
    (3) มาตรฐานขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน เลขที่ ISO 15501 
  3.3 เครื่องยนตที่นํามาใชประกอบเปนรถโดยสารฯ จะตองสามารถใชกาซธรรมชาติอัด (CNG) 
ที่มีจําหนายภายในประเทศไทย 
  3.4 มาตรฐานไอเสียเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญที่ใช
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 ระบบหามลอเทา เปนแบบใชลมอัดหรือลมดันน้ํามัน และมีเครื่องวัดความดันลมหรือ
สัญญาณเตือนติดตั้งไวในที่ซึ่งผูขับขี่สามารถมองเห็นไดงาย 
  5.2 มีระบบเบรกแบบ Antilock Brake System (ABS) ทั้งลอหนาและลอหลัง 
  5.3 มีหามลอมือตามแบบมาตรฐานของผูผลิต 
  5.4 ระบบเบรกทั้งหมดจะตองมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของผูผลิตซึ่งไมต่ํากวาเกณฑที่
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) 
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  8.  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         22-
25 องศาเซลเซียส (วัดในเวลากลางวัน) แมในขณะมีผูโดยสารเต็มความจุของตัวรถ หรือในขณะที่รถจอดอยูกับ
ที่หรือเคลื่อนตัวโดยใชเทอรโมสตัท (Thermostat) ที่มีความแมนยํา ใชน้ํายาชนิดที่ไมทําลายมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอม มีชองระบายอากาศบนหลังคาไมนอยกวา 2 ชอง ควบคุมโดยคนขับดวยระบบไฟฟา พรอมทั้งติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศบนหลังคา และเมื่อรวมความสูงกับตัวรถตองมีความสูงไมเกินกวาที่กรมการขนสงทางบก
ประกาศกําหนด 
 9. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมืออุปกรณประกอบการทํางานรถโดยสารฯ 
  9.1  เครื่องขยายเสียงขนาด 20 วัตต พรอมไมโครโฟนตองถูกออกแบบใหสะดวกตอการใชงาน
เพื่อใชประกาศเสียงบนรถโดยสารพรอมลําโพงขนาด 4 นิ้ว 8 โอมห จํานวน 8 ตัว ในตําแหนงที่เหมาะสมที่
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 
และบริเวณดานขางซาย, ดานบนของประตูทางขึ้น-ลง ขนาดไมนอยกวา 20x75 เซนติเมตร ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก 
   9.3.2 ปายอิเล็กทรอนิกส บอกหมายเลขเสนทาง และแสดงรายละเอียดเสนทาง ติดตั้ง
ดานขาง ระหวางประตูทางขึ้นและทางลง ขนาดไมนอยกวา 20x75 เซนติเมตร ใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กรมการขนสงทางบก    
   9.3.3  จัดเตรียมพื้นที่สําหรับติดตั้ง ระบบสายไฟ สายสัญญาณ และชองตอสายไฟ
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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  10.1 ติดตั้ งกลองโทรทัศนวงจรปด (Close Circuit Television: CCTV) รวม 5 จุด ดังนี้ 
ภายในรถโดยสารฯใหสามารถมองเห็นสภาพถนนดานหนา 1 จุด สามารถมองเห็นภายในรถจากทางดานหนา        
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 และคุณสมบัติดังนี ้
     (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) ระบบจะทํางานตอเม่ือรถจอดหยุดนิ่ง    
     (3) มีอุปกรณปองกันมิใหรถคนพิการตกจากทางลาด โดยขอบมุมของทาง
ลาดตองไมมีสวนแหลมคม 
     (4) ในกรณีที่เปนแบบถอดได ตองติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย
ในการใชงานและตองจัดเก็บในที่ท่ีเหมาะสม” 
     ปลายของทางลาดตองทํามุม 45 องศา เพื่อมิใหเกิดการสะดุด 
    10.2.3 จัดใหมีพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการอยางนอย 2 ที่ อยูใกลบริเวณประตูตรง
กลางรถ โดยมีความกวางxยาวไมนอยกวา 80 เซนติเมตร x 1.30 เมตร ตอ 1 ที่ มีพ้ืนผิวแบบกันการลื่นไถลและ
ใหติดตั้งอุปกรณสําหรับยึดตรึงเกาอ้ีเข็นคนพิการเพ่ือปองกันการลื่นไถลของเกาอ้ีเข็น (ที่สามารถปลดออกไดงาย) 
พรอมติดภาพสัญลักษณคนพิการบริเวณเหนือพื้นท่ีจอดเกาอ้ีเข็นคนพิการ 
    10.2.4 จัดใหมีที ่นั ่งสําหรับคนพิการชนิดพับเก็บได จํานวนไมนอยกวา 2ที ่นั ่ง 
และไมเกิน 4 ที่นั่ง ภายในบริเวณพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการ โดยเมื่อพับเก็บแลวตองไมกีดขวางหรือยื่นล้ําเขา
ไปในพื้นที่จอดเกาอี้เข็นคนพิการ และใหติดภาพสัญลักษณคนพิการบริเวณเหนือที่นั่งพับเก็บไดพรอมขอความที่
แสดงใหผูโดยสารทั่วไปทราบวาเมื่อมีผูโดยสารที่ใชเกาอ้ีเข็นคนพิการขึ้นมาบนรถโดยสาร ควรสละที่นั่งและพับที่
นั่งเก็บ เพื่อใหเปนพื้นที่จอดเกาอ้ีเข็นคนพิการ 
    10.2.5  ใหติดตั้งกริ่งสัญญาณหยุดรถ ภายในบริเวณที่นั่งสําหรับคนพิการ โดยอยูสูง
จากพื้นที่ไมนอยกวา 70 เซนติเมตร แตไมเกินกวา 1.20 เมตร และเมื่อกดกริ่งสัญญาณแลว ใหมีสัญญาณเสียงที่
ตางจากสัญญาณเสียงกดกริ่งใหรถจอดของคนทั่วไป พรอมกับมีสัญญาณไฟกระพริบแสดงบริเวณใกลๆ กริ่ง
สัญญาณเพื่อใหคนพิการหูหนวกรับทราบวากริ่งสัญญาณทํางานและพนักงานขับรถไดยินเสียงกริ่งสัญญาณแลว 
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    10.2.6  ติดภาพสัญลักษณคนพิการตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีขนาดไมนอยกวา  
25 x 25 เซนติเมตร ทั้งที่ ดานหนา ดานขาง และดานหลังตัวรถ เพื่อแสดงวารถโดยสารคันนี้ คนพิการสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนได 
 11.  ชิ้นสวนที่ใชในการประกอบรถโดยสารฯ 
  11.1  โลหะและวัสดุ เกาอี้และยางที่นํามาใชประกอบเปนโครงสรางตัวถังรถโดยสารฯ ตอง
เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 
  11.2 กระจกรถโดยสารฯ ตองเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนดหรือให
ความเห็นชอบ 
  11.3 แบตเตอรี่ตองรับประกันอายุการใชงานไมนอยกวา 18 เดือน 
 12.  รายละเอียดของรถโดยสารฯ พรอมแคตตาล็อกเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิตรถโดยสารฯ 
แตละยี่หอ โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอรายละเอียดของรถโดยสารฯ โดยละเอียดพรอมแคตตา ล็อก
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
 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.  รถโดยสารปรับอากาศที่เสนอราคาตองมีรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 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 ฉบับที ่62 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522 
   14.4  ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง เกณฑของระดับเสียงที่เกิดจากเครื่องกําเนิด
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 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการติดตั้ง และการออก
หนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องอุปกรณและสวนควบของรถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงตามกฎหมายวา
ดวยการขนสงทางบก พ.ศ. 2550 
   14.9 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดสวนประกอบของตัวถังที่เปนกระจกของ
รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีเครื่องปรับอากาศ พ.ศ.2551 
   14.10 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดคุณลักษณะ ระบบการทํางานและ
ประสิทธิภาพหามลอ และการใหความเห็นชอบแบบคัสซีสําหรับรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก พ.ศ.2554 
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   14.11 ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง การใหความเห็นชอบแบบคัสซีและจดทะเบียน
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
ราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของโดยเครงครัด 
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เอกสารหมายเลข 2 
เงื่อนไขการรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศ 

ใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV)(Warranty Period) 
 

 

 1. ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา ตองรับประกันการชํารุดบกพรองจากการใช
งานตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ NGV ทั้งคัน (โดยไมจํากัดระยะทางการใชงาน) 
ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนผูประสงคจะเสนอราคาไมตองรับผิดชอบในคาใชจายในวัสดุสิ้นเปลือง เชน  น้ํามันเครื่อง  
น้ํามันเบรก  ยาง  วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ คาทําความสะอาดรถ  คาแรง  ซึ่งไมรวมอยูในการรับประกันชํารุด
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
ราคาไดจัดใหมีรถโดยสารสํารองท่ีมีคุณสมบัติเดียวกัน 
 4. ในกรณีที่รถโดยสารฯ เกิดความชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติจนไมสามารถนํารถ
โดยสารฯ ออกวิ่งได ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจะตองชดเชยความเสียหายจากการขาด
รายไดคาโดยสาร จํานวน 10,000 บาทตอคันตอวัน โดยองคการมีสิทธิหักคาขาดรายไดจากคาจางบํารุงรักษารถ
โดยสารฯหรือหลักประกันสัญญา ได โดยใหถือวาคาขาดรายไดดังกลาวเปนคาเสียหายเบื้องตนเทานั้น และหากมี
ความเสียหายอื่นใดเพ่ิมเติมผูประสงคจะเสนอราคาจะตองชดใชคาเสียหายดังกลาวใหแกองคการเพิ่มเติมดวย 

  หากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลงไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูประสงคจะเสนอราคาที่
ชนะการประกวดราคาจะตองนําหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญามาวางเพิ่มใหครบเต็มจํานวนภายใน 15 วัน 
นับจากวันไดรับแจงจากองคการ 
 5. ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา ตองรับประกันการชํารุดบกพรองจากการ ใช
งานตามปกติของรถโดยสาร ตั้งแตวันที่องคการไดรับมอบรถโดยสารฯ คันแรก และสิ้นสุดการรับประกันพรอม
กันเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่รับมอบรถโดยสารฯ คันสุดทาย 
 

............................................. 
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เอกสารหมายเลข 3 
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. นํารถโดยสารฯ ไปวิ่งใหบริการประชาชนตั้งแตเวลา 04.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. เปน
ระยะเวลา 3 วันตอเนื่องกัน  โดยบรรทุกผูโดยสารเต็มจํานวนที่สามารถบรรทุกได 
  2. ใชพนักงานขับรถโดยสารขององคการ เปนผูทําการขับขี่รถโดยสารฯ และมีเจาหนาที่ดาน
เทคนิคของกรมการขนสงทางบก และผูแทนขององคการ รวมทดสอบการใชงานของรถโดยสารฯ 
  3. คณะกรรมการตรวจรับรถ จะทําหนาที่ทดสอบรถโดยสารฯ ตัวอยาง และสรุปรายงานผลการ
ทดสอบ โดยรถโดยสารฯ ตัวอยางนั้น ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
  3.1  เครื่องยนต  เกียร  คัสซี และทางลาดสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับผูพิการ ตองมี
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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เอกสารหมายเลข 4 
เงื่อนไขการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใชกาซธรรมชาติ (NGV) (Maintenance) 

 

คํานิยาม 
 “การบํารุงรักษา” หมายถึง การบํารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใชกาซธรรมชาติ (NGV) ให
สามารถใชงานไดดีตลอดเวลา   ตลอดทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณที่จําเปนเกี่ยวกับเครื่องยนตใชกาซธรรมชาติ 
(NGV) ใหเปนไปตามหลักการของการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) แลว จะตองให
ครอบคลุม ถึงการวิเคราะหสภาพเครื่องยนตหรืออุปกรณตางๆ เพื่อวัดความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกอนกําหนด
อายุการใชงาน หรือเพ่ือปองกันมิใหเกิดการยืดอายุการใชงานของอุปกรณตางๆ  
 “การซอมแซม” หมายถึง  การซอมแซมอุปกรณของรถโดยสารฯ ที่ชํารุดบกพรอง หรือใชงาน
ไมไดตามปกติ ใหกลับมาใชงานไดตามปกติ เชน การซอมตัวถังรถโดยสาร ระบบเครื่องยนต และระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต  ระบบชวงลาง  ระบบเกียร ระบบเบรก  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศของรถโดยสาร
และสภาพตัวถัง     
 

1. เงื่อนไขหลัก 
 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีชนะการประกวดราคา ตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.1  ตองซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ เปนระยะเวลา 10 ป  
  1.2  ตองสงหนังสือยืนยันการสํารองอะไหลใหเพียงพอกับการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ 
ไมนอยกวา 10 ป นับแตวันที่สงมอบรถโดยสารฯ คันสุดทายและพรอมท่ีจะใหองคการตรวจสอบไดตลอดเวลา  
 1.3 ตองใชสถานที่ซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ภายในสถานที่จอดเก็บรถโดยสารของ
องคการ จํานวนไมนอยกวา 4 แหง ตามที่องคการกําหนด โดยตองมีอุปกรณดังตอไปนี้           
  1) จัดใหมีอุปกรณ อะไหล ชิ้นสวน สวนประกอบของเครื่องยนตหรือที่ เกี่ยวเนื่องกับ          
เครื่องยนต ระบบปรับอากาศ น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเกียร น้ํามันเบรค วัสดุและสิ่งตางๆ ที่ตองใชในการ         
ซอมใหเหมาะสมเพียงพอในสถานที่ซอมกับจํานวนรถโดยสารฯ ที่จะตองซอม 
                 2)  จัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใชในการตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องยนต
และระบบตางๆ รวมทั้งที่จะใชในการซอมที่เหมาะสมกับจํานวนรถโดยสารฯ จะตองซอม รวมทั้งวิเคราะหสภาพ
เครื่องยนตหรืออุปกรณตาง ๆ เพื่อวัดความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกอนกําหนดอายุการใชงาน หรือเพื่อปองกันมิให
เกิดการยืดอายุการใชงานของอุปกรณตางๆ จนกระท่ังเครื่องยนตเสียหายหรือเกิดเหตุขัดของ 
  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 นั้นตกอยูในความ
รับผิดชอบของคูสัญญาฝายใด  
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   กรณีรถเสียในเสนทาง จะตองมีชางผูชํานาญเขาไปดําเนินการในทันทีเพื่อไมใหกีดขวาง
การจราจรและทําใหองคการเสียภาพลักษณ ผูรับจางตองเรงรัดการซอมหรือเคลื่อนยายรถโดยสารฯ ออกจากจุด
ที่รถจอดเสีย ภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเกินเวลาที่กําหนด องคการจะปรับเปนรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท
ตอคัน ตั้งแตชั่วโมงแรกที่แจง จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ  ทั้งนี้ เศษของชั่วโมงคิดเปน 1 ชั่วโมง โดยหักจาก
คาจางบํารุงรักษารถโดยสารฯ หรือหลักประกันสัญญา 
   กรณีตรวจพบรถชํารุดบกพรองหรือเสียในเสนทางตามวรรค 2 ระยะเวลาในการ
ดําเนินการซอมแซมแกไข ผูประสงคจะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา ตองเริ่มดําเนินการซอมภายใน      
15 นาที นับแตเวลาที่ไดเคลื่อนยายรถโดยสารมาถึงอูจอดรถ โดยตองซอมแซมแกไขใหแลวเสร็จและใหรถ
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
ราคาไดจัดใหมีรถโดยสารสํารองท่ีมีคุณสมบัติเดียวกัน 
 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 กิโลเมตรตอคันตอวัน 
และผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอราคาจางซอมบํารุงรักษารถโดยสารฯ โดยคํานวณจากระยะทางการ
วิ่งใชงานของรถโดยสารไมเกินจํานวน 300 กิโลเมตรตอคันตอวัน 
 1.6  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอแผนการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ปที่ 1 ถึงปที่ 
10 โดยจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ประกอบดวย 

  (1) การบํารุงรักษา (Maintenance) TPM มีแผนการบํารุงรักษาที่มีมาตรฐาน มีประสบการณ
ที่นาเชื่อถือ 
   (2) ตองมีคูมือปฏิบัติงาน (OperationManual) และคูมือการบํารุงรักษา(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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  ยางลอหนาตองใชยางที่ไมหลอดอก สวนยางลอหลัง 4 เสน อาจใชยางหลอดอกไดเทาที่
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  ตรวจสภาพอุปกรณตาง ๆ ของรถโดยสารฯ เชน ยางรถ แบตเตอรี่  ผาเบรค ระบบ                        
กันสะเทือน พวงมาลัย หามลอ โคมไฟ ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ และอุปกรณอื่น ๆ เพื่อใหมีสภาพที่             
ใชการไดดี และปลอดภัยตลอดเวลา และเมื่ออุปกรณดังกลาวครบอายุการใชงาน หรืออุปกรณสวนใดเสื่อมสภาพ
หรือใชการไมไดดีตามปกติ หรือไมอาจใชไดโดยปลอดภัย ผูรับจางมีหนาที่ตองซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณนั้นใหม
ทันท ี
                2.3  ตรวจสภาพ และซอมแซมแกไขปรับปรุงเครื่องยนต และสวนประกอบของเครื่องยนต หรือที่
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนตใหใชงานไดดีตลอดเวลา ในกรณีที่ชิ้นสวนหรือสวนประกอบของเครื่องยนตหรือที่
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนตชิ้นใดหมดอายุการใชงาน หรือมีสภาพที่อาจทําใหการทํางานของเครื่องยนต หรือ
สวนประกอบของเครื่องยนตหรือระบบที่เกี่ยวของเปนไปโดยไมสะดวกหรือจะกอใหเกิดภาวะมลพิษ เกินกวาที่
กฎหมายกําหนด ผูรับจางมีหนาที่ตองเปลี่ยนชิ้นสวนดังกลาวเปนของใหมทันที                   
  ตรวจสอบและซอมแซมสภาพของตัวถังและโครงสรางของตัวถังรถโดยสารฯ ซึ่งรวมถึง 
หนาตาง ประตู ราวยึดบันได และอุปกรณอ่ืน ๆ ของตัวถังรถโดยสารทั้งดานนอกและภายในรถโดยสารเพื่อใหอยู
ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ตลอดทั้งการดูแลรักษาและตกแตง สีของตัวถัง เครื่องหมาย และเลขประจํารถใหอยูใน
สภาพท่ีดีดูใหมตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้  
 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 
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 2.7  การทําความสะอาดรถโดยสารฯ ประจําวันใหปฏิบัติดังนี้ 
                       (1)  ในแตละวันตองทําความสะอาดใหแลวเสร็จกอนถึงเวลาเริ่มนํารถโดยสารฯ แตละคัน
ออกใชงานในการรับสงคนโดยสารไมนอยกวา 30 (สามสิบ) นาที โดยรถโดยสารฯ ทั้งดานนอกและภายในจะตอง
มีความสะอาดปราศจากกลิ่นเหม็นหรืออับชื้นและอยูในสภาพเรียบรอยเหมาะสมกับการใชรับสงคนโดยสาร  ถา
ผูรับจางมิไดทําความสะอาดรถโดยสารฯ คันใดกอนนํารถนั้นออกรับสงคนโดยสาร  หรือทําความสะอาดไม
เรียบรอยเพียงพอ  ผูรับจางตองรีบแกไขทําความสะอาดใหเรียบรอย  และตามที่พนักงานของผูวาจางแจงให
ดําเนินการ (หากมี) แตทั้งนี้ตองไมเปนการขัดตอการที่ผูวาจางจะนํารถออกใชงาน 
                         พนักงานของผูวาจางและผูรับจางจะตองรวมกันทําการตรวจสอบความสะอาดและ
ความเรียบรอยของรถโดยสารฯ ดังกลาวในวรรคกอนในแตละวัน และเมื่อตรวจสอบแลวเห็นวารถโดยสารฯมี
ความสะอาดและอยูในสภาพเรียบรอยแลว ทั้งสองฝายตองรวมกันลงนามในเอกสารการตรวจสอบ ตามแบบที่
ผูวาจางกําหนด  ซึ่งจัดทําเปน 2 ชุด (ตนฉบับ  1 ชุด สําเนา 1 ชุด) โดยผูวาจางจะจัดสงสําเนาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหผูรับจางในวันถัดไป 
                       (2)  ถาผูรับจางไมอาจดําเนินการไดตามขอ (1) หรือปรากฏวาการทําความสะอาดรถ
โดยสารฯ จะเปนเหตุใหไมสามารถนํารถโดยสารฯ ออกใชงานไดตามปกติ ผูรับจางยินยอมรับผิดดังนี้ 
                            (ก)  ถารถโดยสารฯ ที่มิไดทําความสะอาดหรือทําความสะอาดไมเรียบรอยมีจํานวนไม
เกินรอยละ 10 (สิบ) ของรถโดยสารฯ ที่ตองออกใชงานในวันนั้น ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเงิน คาจางเปนคา
ทําความสะอาดไดคันละ...........บาท (………………………..) ตอวัน 
   (ข) ถารถโดยสารฯ ที่ มิ ไดทํ าความสะอาด หรือทําความสะอาดไม เรียบรอย                
มีจํ านวนเกินรอยละ 10 (สิบ ) ขึ้น ไป ของรถโดยสารฯ ที่ ตองออกใช งานในวันนั้น  ผู รับจางยินยอม                       
ใหผูวาจางหักเงินคาจางเปนคาทําความสะอาดไดคันละ..................บาท (...........................) ตอวัน 
 2.8  หากมีคาใชจายในการบํารุงรักษาและคาตอบแทนในการใชสถานที่จอดรถเพื่อบํารุงรักษา  
ผูรับจางมีหนาที่ออกคาใชจายทั้งสิ้น 
 2.9 รายละเอียดนอกเหนือจากขอความขางตนใหเปนไปตามสัญญา 
 
3. การบํารุงรักษารถโดยสารฯ ในปที่ 1 ถึงปที่ 5 
 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบการบํารุงรักษารถโดยสารฯ ทั้งคัน (ชวงรับประกันการชํารุดบกพรอง) 
โดยตองเปนไปตามแผนบํารุงรักษารถโดยสาร ตามหลักการของการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive 
Maintenance) ซึ่งนอกจากบํารุงรักษาในลักษณะประจําวัน (Daily  Maintenance) บํารุงรักษาในลักษณะตาม
กําหนดเวลาการใชงาน (Periodic Maintenance) แลว จะตองใหครอบคลุม ถึงการวิเคราะหสภาพเครื่องยนต
หรืออุปกรณตางๆ เพื่อวัดความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกอนกําหนดอายุการใชงาน หรือเพื่อปองกันมิใหเกิดการยืด
อายุการใชงานของอุปกรณตางๆ จนกระทั่งเครื่องยนตเสียหายหรือเกิดเหตุขัดของ ตลอดจนจัดอัตรากําลัง
พนักงานชางที่ชํานาญในการตรวจซอมใหเพียงพอ ใชอุปกรณและผลิตภัณฑที่ผลิตภายในประเทศตามที่มี
มาตรฐานของผูผลิต รวมทั้งตองจัดทําบันทึกประวัติการซอม และการบํารุงรักษารถโดยสารทุกคันใหเปนปจจุบัน 
เพื่อรายงานใหผูวาจางทราบในแตละเดือนตลอดระยะเวลา 
 รายละเอียดการบํารุงรักษา ประกอบดวย  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเบรก ยาง วัสดุสิ้นเปลือง และ
วัสดุที่สึกหรอจากการใชงาน  คาทําความสะอาดรถ  คาแรง รายละเอียดนอกเหนือจากที่กลาวใหรวมอยูใน
การรับประกันชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกติของรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ 
(NGV)(Warranty Period) 
 หากมีขอความใดที่โตแยงและมีความจําเปนตองตีความนอกเหนือจากสัญญา ซึ่งมีความจําเปนตอง
วินิจฉัยตัดสิน คําวินิจฉัยขององคการถือเปนอันเด็ดขาดและถึงท่ีสุด 
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4.   การซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ในปที่ 6 ถึงปท่ี 10 
 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบการซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสารฯ ทั้งคัน โดยตองเปนไปตามแผน
ซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร รวมถึง การซอมตัวถังรถโดยสาร ระบบเครื่องยนต และระบบอื่นๆ 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) พรอมซอมแซมและบาํรุงรักษารถโดยสาร

จํานวน 489 คัน 
หนวยงานเจาของโครงการ   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  จํานวนประมาณ  3,389,710,819.50 บาท  
2.1  งบประมาณการจัดซื้อรถฯ มาจากเงินกู  วงเงนิประมาณ  1,735,549,998 บาท  รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
2.2  งบประมาณการจางซอมบาํรุงรักษารถโดยสารเปนงบดําเนินงานขององคการที่จะตัง้ไวในแตละป 
       วงเงินรวมประมาณ  1,654,160,821.50 บาท รวมภาษีมลูคาเพิ่ม  

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  เปนเงนิ 826,305,231.75 บาท (อัตราเฉลี่ยไมเกิน  925.91 บาท/คัน/วัน)   
-  ชวงปที่ 6 ถึงปที่ 10  เปนเงนิ 827,855,589.75 บาท  (อัตราเฉลี่ยไมเกิน  927.65 บาท/คนั/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               คลายบณัดิษฐ            กรรมการ 
4. นายอุดมโชค            ชูรัตน                      กรรมการ 
5. นายสวงค                ฉิมพลี                     กรรมการ 
6. นางพริ้มเพรา    วงศสุทธิรัตน กรรมการ 
7. นางสาวรัชนี             ลออทรพัยาภัทร กรรมการและเลขานุการ 
8. นายสมศักดิ ์  นครเอ่ียม ผูชวยเลขานุการ 

 

 


