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ประกาศองค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพิ
เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถจัก รยานยนต์ส ายตรวจพิเศษ จำนวน ๒๔ คับ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวเฟฝเทฐ)
องค์การขนส่งมวล■ ซนกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารโเจักรยานยนต์ลายตรวจพิเศษ
จำนวน ๒๕ คัน ครงที ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว1ปฟเ;ทฐ) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราศา
ครังนีเป็นเงินทังสิน ๔,๖๒๒,๔๐๐•๐๐นาท(สี่ล้านหกแลนสองหมื่นสองพันลี่ร้อยบาทถ้วน.)ตามรายการดังนี้
เช่ารถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ
จำนวน
๑
โครงการ
จำนวน ๒๔ คันครั้งที, ๒
(๒๔.๑๐.๑๘.๐๐ )
ผู้ยื'นข้อเสนอจะ'ตองมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหวิางเลิกกิจการ
๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ่ไว้ชั่วคราว
เนอง่จำก'เป็นๆผู้ที่ไมผาน่เกิณทัการประเมีนิผลการ'ปฏิบัติ■ งาน'ช่องผู้ประกอํบักำรต'าม่ร่ะเบียบัที่รัฐม่น่ต่รัวาการกระทรวง
การคลังกวหบดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครอข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซึ่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคา - '
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก'องค์การขนส่งมวลซน
กรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งข้นอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธื้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐.-ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เะเลเรกาวท๔
6 0ห6ทา๓ 6ท■ (ปุวกว(ะนโอกา6 ท'!: : 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที,
๒๑ มิถุนายน ๒๔๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓0 น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่จันที่ประกาศจนถึงก่อนจันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเวบไซต้ ผผผ.เวทา1โ3.๐ว.ปา หรือ ผ ผ ผ -5เวทวฒโ6โฑธก'!:.ฐ๐.'!:เา หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๖ ๐๙๗๔ ในวันและเวลาราชการ

(นางพรมเพรา วงศ์สุทธิรัตน์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองศ์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

หมายเหดุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ 6-(3? ได้ตั้งแต่วันที่ ซอรับเอกสารจินถืงวันเสนอราคา

8ลัฬ17^
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ0เป|‘|าฐ)
เลขที่ ..^ ) & / พ @ 5?^
การเข่ารถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ จำนวน ๒๕ คัน ค!งที่ ๒
ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพ
ลงวันที่ ^ มิลุนายน ๒๕๖๕
องค์การขน้ส่งมวลชนกรุงเทพ ซี่งต่อไปนี้เรียกว่า"องค์การ" มีความประสงค์จะประกวดราค่าเข่าด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
- เช่ารถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ
จำนวน
โค'รงการ
๑
จำนวน ๒๕ คัน ครั้งที่ ๒
(๒๕.๑0.๑๘.๐0 )
พสดที่จะเข่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม'เคยใช้งานมาก่อน ไม'เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งา-นได้ทันทีและมี คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ใดยมีช้อ
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑.

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวิในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
แบบหนังสือค่าประกัน
(๑) หลกประกนสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ '
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ .

๒. คุณสมบัติของผู้!!นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม'เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม'อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐใว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่!ม,ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน'ของผู้'ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี'ว'าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ไนระบบเครือข่ายสารสนเทศ1ของก,ฐ่มบัญ'ซีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว่ในนัญซีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้,ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นห้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที,ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนก้บผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การ ณ
จันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลัทฮิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆจะ
ต้องมีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
.
........... ..............— ■ กรณีที่ข้อตกลงๆ-กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
นั้นต้องใซผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบล้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(เบัสบนเวท๒ (วิะพ/ลโกทา6ท1: ?โ0(ะนโ6๓ 6ทน 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่ง 5เว6๐ถ้031:๐ท ของรถที่เสนอและแจ้งรายละเอียดให้ขัดเจนเป็น
ภาษาไทย ระบุยี่ห้อรุ่นของรถ พร้อมทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เสนอตามข้อกำหนดขององค์การ .

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที, ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อห้นส่วนผู้จัดการ'ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห้สนธิ.บัญชี'ราย'ซื่อกรรมการผู้'จัดการ ผู้มี-อานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหันราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง.
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใซ'นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน,ของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถีงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประซาขนซองผ เู้ ป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผ ู้เป็นหุ้นส่วน.ท ี่ม ิได้ถือสัญซๅติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ลูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
- สัญญาซองการเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ซองผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาบัตรประซาซนของผู้มีอานาจ
(๔.๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนพานิซย์
(๔.๓) ภพ.๒๐
(๔.๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบกรมบัญชีกลาง (6-ด?)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ.๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ?อ!ะ ค 16 (I2(วก:ลเว๒ อ(ว๐บโท6ท!:
๔ ๐โทา31)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถกต้อ,งแส้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที, ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ ? 0 ^ ค ๒ (?0โ!:ล1วเ6 อ๐(ะน๓ 6ก1: ^0โโทล!:)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารด้งต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที,ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทบให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสดมป็ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนซองผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อ กและ/หรือ รายละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะตาม1ข้อ- ๔.๔.
(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ เซารถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ จำนวน ๒๔ คัน ครั้งที,
๒ (๒๔.๑๐.๑๘.๐๐ )

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบัยนผู้ประกอบการวสาหกัจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ร//รร) (ถ้ามี)
(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า เ/ลท๒ เท 7เาลเ(ลทฝ ของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ถ้ามี.)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
-(๔.๑) .รายละเอียดตามขอบเซตซองงานโครงการเข่ารถจักรยานยนต์ซองสาย
.ตรวจพิเศษ ข้อ ๑๑.๑ - ข้อ ๑๑.๒
(๔) - บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเลกทรอนิกส์ตามแบบใบข้อ ๑.๖(๒ )โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ โอโ โ!๒ (โ๐ก:ลเว(อ อ๐(ะน๓6ท-(โ
โอ''กาฐ!')
■ ใ
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที, ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม'ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ โอโ ค 1.6 (โ’๐ก:ลเว(6 □ ๐(ะน๓ 6 ท1: โอ!'๓ ลใ:)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ โอโ โ!๒ (โอก:ฮเว(6 อออน!าาอแใ: โอกาว31:)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเนินเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไฃที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตร่งกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไนตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเนิน
สำคัญ.โดยคิดราคารวมทั้งสินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ .ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้
๔.๓ ผู้ยืนี้ข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุที่ให้เช่า ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๖๕ หรือวัน่ที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การ ให้ส่งมอบพัสดุที่ให้เช่า........ - '
-'"........ ........ ’
- ๔-๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อค และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เช่ารถ
จักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ จำนวน ๒๕ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การจะยึดไว้เนินเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอ'กสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาเช่าอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน•๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐'น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้'
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เนินเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ .
เส.นอราคาใด.ๆ โดยเด็ดขาด.
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท.โอโ โ!๒ ( โ ๐โใล!ว๒ อ0(ะช1าก6ทใ: โ๐!'!าาลใ:) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเนินผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร โอโ โ!๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บ[ว๒ลป) เพื่อเนินการ
เสนอราคาให้แก่ องค์การ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม1 หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยซน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัด-รายซื่อผู้ยืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วนกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรมตามข้อ๑.^ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
เวนแต่ องค์การ จะพิจารณาเห็นวำผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การ
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว่ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ'ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย.แล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
.
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ป-ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ ผฬ/ผญเวโ0ะ□ โรกา6ท'!:;ฐ่๐:'ชา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธึ๋ในการพิจารณา
๔.๑ ใบการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาใบการพิจารณาผู้ซนะการยื่นข้อเสนอ องค์การ จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หริ่อยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม'ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม'ถูกต้องตามข้อ '๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ.
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ให้เช่าไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่องค์การกำหนดไวิในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม,มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเล็ยเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๔-.๔ องค์การสงวนสิทธิ้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดัง
ต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รังเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้เข่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การ
(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
'อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที,เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซื้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การ มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม'เหมาะสมหรือไม'ถูกตอง
๕.๖ องค์การทรงไว้ซี่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเข่าในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพิจารณาเข่าเลยก็ได้ สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยซน์ฃองทางราชการเป็น
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การเป็นเด็ดขาด .ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด.ๆ มิได้
รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม'ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น-การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นด้น
ในกรณีที,ผู้ยืนข้อเสนอรายที,เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้คณะกรรมการพิจารผาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์'
การ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นขี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โห้เสร็จสมบูรณ์ หากดำซื้แจงไม'เป็นที'รับพิงได้ องค์การ มีสิทธิที,จะไม'รับข้อเสนอหรือไม่
รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอด้งกล่าวไม'มีสีทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์
การ
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือ่ที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม
กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.

การทำสัญญาเข่า

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบพัสดุที่ให้เข่าได้ครบ
ถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วัมที่ทำข้อตกลงเข่าองค์การจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา
ตามแบบสัญญาด้งระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วัน''ทำการ หรือองค์การเห็นว่าไม'สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อีเล็กทรอนกส์จะตัองทำสัญญาเข่าตามแบบสัญญาตังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำขอตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การภายใน

๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคาค่าพัสดุที่
ให้เข่าที่ปร ะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไห้องค์การยึดถือไว่ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนี่งอย่างใดดังต่อไป
นี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํ
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุใบข้อ ๑.๔(๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ1ของธนาคารแห่งประเทศ'ใทย ตาม
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม'มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วับ นับลัดจากวันที,ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ให้เช่าซึ่งองค์การ ได้รันมอบไว้
แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การ จะจ่ายค่าเช่าซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าได้ครบถ้วนตามสัญญาเช่า
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การ ได้ตรวจรับมอบพัสดุที่ให้เช่าไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงเช่าเป็น
หนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐'.๒๐ ของราคาค่าพัสดุที่ให้เช่าที่ยังไมใต้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาเช่าตามแบบตังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อ
ตกลงเช่าเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิงของที่เช่าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวับที่ องค์การ ได้รับมอบพัสดุที่ให้เช่า โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกิไฃให่ใช้การได้ดีตัง.
เดิมภายใน ๖ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐.

ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการเช่าครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมือองค์การได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อองค์การได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่าพัสดุตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือนำพัสดุที,ให้เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที'มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไต้ตามที,รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่บขอเสนอซึ่งเป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิขยนาวี
ดังปี
'
*
- - ”
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำพัสดุที่ให้เช่าที่เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่ง หรือเช่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นไต้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่เช่าดัง่กล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตตาน (๑) หรือ- (๒) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณีซยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่บข้อเสนอซึ่งองค์การได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ องค์การจะริบหสักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสืยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณุาให้เป็นผู้ทิ้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
.......... ๑๐.๔ องค์ถารสงวนสิทธี้ที่จะแถ้ไข.เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
เช่าเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)------- - .......... ..........
๑๐.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ องค์การอาจประกาศยกเลิกการเช่าในกรณีต่อไปนี้ได้.โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่า
เสียหายใดๆ จากองค์การไม่ได้
(๑) องค์การไม่ได้รับการจัดสรรเงื่นที่จะใข้!นการเช่าหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่
จะทำการเช่าครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลกษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ซนะการเช่าหรือที่ได้รับการคัดเสือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
'(๓) การทำการเช่าครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก1องค์การ หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซี่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร.พัสดุภาครัฐ

.©๑.

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้ยื่นข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตๅม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
องค์การ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้วับการคัด
เลือกให้เป็นผู้ให้เช่าเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทังนี หากผู้ยนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเลนอ
หรือทำสัญญากับองค์การ ไว้ชั่วคราว .
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
^ มิถุนายน ๒๕๖๕

'

ขอบเขตของงาน (7อโทกร 0 ร ้ เริ6 ^6โรท06 : 7 0 ? )
โครงการเช่า รถจัก รยานยนต์ข องสายตรวจพิเศษ

๑. ความเป็นมา
องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุงเทพ เป็น รัฐ วิส าหกิจ สัง กัด กระทรวงคมนาคม ซึ่ง จัด ตั้ง ขึ้น ตามประกาศพระราข
กโ!ษฎีกา การจัด ตั้ง เป็น องค์ก รของรัฐ เมื่อวันที่ ๑ ตุล าคม ๒๔๑๙ มีบ ทบาทและหน้าที่ห สัก ในการขนส่งบุค คลใน
กรุงเทพมหานดร ครอบคลุมปริมณฑล เชื่อมต่อ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร การ
สนับสนุนกิจกรรมเดินรถ อำนวยความสะดวกประซาซนในจุดสำคัญ ๆ ในช่ว งเวลาเร่งด่ว นและจุด ที่ม ีป ้ญ หาการจราจร
รวมทั้งง่านสำคัญ ๆของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่ส ่งผสกระทบต่อ การเดิน ทางของประชาขน และการจราจร ซึ่ง
กลุ่ม งานสายตรวจพิเศษมีห น้าที่ห ลัก ในการปฏิบ ัต ิภ ารกิจ ดังกล่าว เพื่อ ให้เกิด ความเรียบร้อ ย และส่งผลเซิงบวกในด้าน
ภาพลักษณ์ของ ฃสมก.
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้เช่ารถจัก รยานยนต์ข นาดไม่ต ากว่า ๑๔๐ ซีซี จำนวน ๒๔ .คัน พร้อมอุป กรณ์
ตามสัญญาเลขที่ ช.๓๑/ ๒๔๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๔๖๒ ระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งจะครบสัญญาในวันที่ ๓๐ กัน ยายน
๒๔๖๔ โดยกลุ่ม งานสายตรวจพิเศษยัง คงมีค วามจำเป็น ต้อ งใช้ร ถจัก รยานยนต์ในการปฏิบ ัต ิภ ารกิจ ของสายตรวจพิเศษ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ สนับ สนุน ภารกิจ หลัก ขององค์ก ารขนส่งมวลชนกรุ้งเทพ ในการให้บ ริก ารรถโดยสารประจำทาง และ,
อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้เกิด ความเรีย บร้อ ย และปลอดภัย'ใน1ชีวิตทรัพย์สินทั้ง'ของประชา'ซน ผู้ใช้บริการ
และ'ในส่วน1ของอ๊งิค์การณ์อง)
~ใ "
^
๒. เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญ ชามอบหมาย 1, ' ๓. ขอบเขตของงาน และคุณ ลัก ษณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบดังนี้
๑. คุณ ลัก ษณะเฉพาะรถจัก รยานยนต์ร ะบบออโตเมฅิก ฃนาดเครื่อ งยนต์ไ ม่ต ากว่า ๑๔๐ ซีซี พร้อ มอุป กรณ์
จำนวน ๒๔ คัน (เอกสารหมายเลข ๑ ) '
๒. เงื่อ นไขและรายละเอีย ดการการเช่า รถจัก รยานยนต์ร ะบบออโต้เมติก ขนาดเครื่อ งยนต์ใ ม่ต ํ่า กว่า ๑๔๐ ซีชี
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ คัน (เอกสารหมายเลข ๒
) '
๔. ระยะเวลาการส่งมอบ
ผู้ใ ห้เช่า จะต้อ งส่ง มอบรถจัก รยานยนต์ท ี่เช่า แก่ผ ู้เช่า ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ของผู้เช่า ภายในวันที่ ๒๙ กัน ยายน ๒๔๖๔ในสภาพดี เรีย มร้อ ย พร้อมใช้งานไต้ทันที พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ
ประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการ
.
๕. วงเงิน ในการจัดหา
จากการสืบ ราคาจากท้อ งตลาด เป็นเงิน ๔,๖๒๒,๔๐๐.-'บาท ๖. หลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาคัด เลือ กข้อ เสนอ
ในการพิจารณาผลการยื่น ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ค รั้งนี้ องค์การจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ '
เกณฑ์ราคา (ราคาตํ่าสุด)
/ ๗. ราคากลาง

.
-๒ ๗. ราคากลาง
ราคากลางในการจัดหาครั้งนี้ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ๗ ราย ดังนี้
๑. บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำ'กัด
๒. บริษัท มอเตอร์เวิร์ค จำกัด
๓. บริษัท ส.สหยานยนต์ ลาดพร้าว จำกัด
๔. บริษัท สปีดวิงส์ กรุ๊ป จำกัด
๔. บริษัท นิวสหยานยนต์ จำกัด
๖. บริษัท ตลาดนัดมอเตอร์ไซด์ จำกัด
๗. บริษัท ตลาดนัดมอเตอร์ไซด์ ฮอนด้า โอเค จำกัด
ปรากฏว,ามีผ ู้ย ืน เสนอราคาเพีย งรายเดีย ว โดยเสนอราคาค่าเช่ารถจัก รยานยนต์ร ะบบออโต้เมติก พร้อ มอุป กรณ์
คันละ ๔1๑๓๖ บาท (ห้าพัน หนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม คิด ราคาต่อ หน่วย ๔1๑๓๖ X ๒๔ X ๓๖.
กำหนด ๓ ปี รวมค่า เช่า เปีน .เงิน ทั้ง สิ้น ๔1๖๒๒1๔ ๐ ๐ .-บาท (สี่ล ้า นหกแสนสองหมื่น สองพัน สี่ร ้อ ยบาทถ้ว น)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มากำหนดเป็น.ราคากลาง
๘. ค่า เช่า และการชำระเงิน
ผู้เช่า ตกลงชำระเงิน ค่าเช่า .รถจัก รยานยนต์ร ะบบออโต้เมติก พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน ๒๔ คัน ให้แ ก่ผ ู้ใ ห้เข่าตาม
สัญ ญาเป็น รายเดือ น ตามรอบบัญ ชีขององค์การ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่องค์การได้รับใบแจ้งหนี้ และคณะกรรมการ
ตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
การเช่ารถจัก รยานยนต์ร ะบบออโต้เมติก พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน ๒๔ คัน ครั้งนี้ เป็นการเช่าแบบไม่จำกัดชั่วโมง
และกิโลเม'ตร๚องทารใชํงานในแต้ส ะเดือ น โดยผู้เช่า จะแบ'งซาระค่า เช่า รถเป็น รายเดือ นต่อ งวด คิด รวมทั้ง หมดเป็น
จำนวน ๓๖ งวด (๓ ปี)
๙. ค่าปรับ
หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัด ส่งรถจัก รยานยนต์ระบบออโต้เมติก ใหม่ให้ก ับ ผู้เช่าทดแทนคัน ที่ช ำรุด ทุก กรณี ผู้ให้เช่า
จะต้องชำระค่าปรับให้กับผู้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวันต่อคัน ของอัตราค่าเช่ารถจักรยานยนต์ระบบออโต้
.เมติก แต่จะต้องไม่ตากว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หากเกิน กว่า ๑๐๐ บาท ให้ห ักตามความเป็น จริง และผู้
เข่า จะหัก ค่า เช่า เป็น รายวัน ในกรณีผ ู้ใ ห้เช่า ไม่ม ีร ถจัก รยานยนต์ร ะบบออโต้เมติก มาทดแทน กรณีผ ู้เข่า มีค วามจำเป็น
เร่งด้วนต้องใซรถ ผู้เช่ามีส ิท ชื้ที่จะเช่ารถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกจากผู้อื่น มาทดแทนในวัน นั้น ได้โดยผู้ให้เช่าจะต้อง
รับ ภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย
๑๐. การส่งมอบ
ผู้ใ ห้เช่าต้อ งส่งมอบรถจัก รยานยนต์ระบบออโต้เมติก พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน ๒๔ คัน ภายในวันที่ ๒๙ กัน ยายน
๒๔๖๔โดยจะต้อ งจดทะเบียนกับ กรมการขนส่งทางบกและชำระภาษีป ระจำปี พร้อมทั้งจัดทำประกันภัย.รถจักรยานยนต์
ตามพระราชบัญ ญัต ิค ุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถกรณีร ถเกิด อุบ ัต ิเหตุ และจัด ทำประกัน ภัย ที่ร ับ ผิด ชอบ กรณีร ถหาย
ด้ว ยค่า ใช้จ ่ายของผู้ใ ห้เช่า ให้แล้ว เสร็จก่อ นวัน ส่งมอบรถจัก รยานยนต์ระบบออโต้เม.ติก พร้อ มอุป ก้รณ์ จำนวน ๒๔ คัน
ที่เช่าให้กับผู้เช่า ณ ที่ทำการสำนักงานของผู้เช่าตามที่กำหนดไวิในสัญ ญา
๑๑. การทำสัญ ญา
ผู้ชนะการประกวดราคา'ๆ จะต้อ งทำสัญ ญากับ องค์ก ารภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การ และ
ต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔ ของราคาพัสดุที่จัดชื้อจัดจ้างครั้งนี้ทั้งหมด
/ ๑๒-. การเสนอราคา..

-๓ ๑๒. การเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้อ งเสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์โ ดยเสนอราคาค่าเข่ารถจัก รยานยนต์ระบบ
ออโต้เมติกขนาดเครื่องยนต์ไม่ตํ่ากว่า ๑๔๐ ชีซี พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน ๒๔ คัน ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี รวมประกัน ภัย
ค่าซ่อม ภาษีม ูล ค่าเพิ่ม และค่าใช้จ ่ายต่างๆ ไว้แล้ว และราคาที่เสนอจะต้อ งเสนอกำหนดยื่น ราคาไม่น ้อ ยกว่า ๑๒๐ วัน
นัขแต่วันเสนอราคา
๑๓. คุณสมบัติผู้มีสิ'ทธิเสนอราคา
๑ .มีความสามารถตามกฎหมาย
เอ. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นช้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็น
ผู้ท ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญ ชีรายฃื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีก ลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จ ดการกรรมการผู้จ ัด การ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีค ุณ สมบัต ิแ ละไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า ง และการบริห ารพัส ดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษฺา'
๓!. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าพัสดุที่บ่ระ.กวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว................... ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือ ไม่เป็น ผู้ก ระทำการอัน เป็น การขัด ขวางการแช่ง ขัน อย่า งเป็น ธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็น ผู้ไ ด้ร ับ เอกสิท ธิ้ห รือ ความคุ้ม กัน ซึ่ง อาจปฏิเสธไม่ย อมขึ้น ศาลไทย เว้น แต่ร ัฐ บาลของผู้ย ื่น ข้อ เสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งลงทะเบีย นในระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ (5๒เะ1:โ(วก10 (วิ0ห6โทกา6กI
?โ0(ะนโ6๓ สก1: : 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่ง รเวอต่ก่(ะลปอท ของรถที่เสนอและแจ้ง รายละเอีย ดให้ข ัด เจนเป็น ภาษาไทย ระบุยี่ห้อ
รุ่นของรถ พร้อมทำตารางเปรียบเทียบคุณ สมบัติที่เสนอตามข้อกำหนดขององค์การ
ตัวอย่าง ตารางเปรีย บเทีย บ
ลำดับ รายละเอีย ดที่ ฃสมก. กำหนด รายละเอีย ดที่ผ ู้ย ื่น 1ข้อเสนอ ยี่ห้อ/รุ่น
ติด ต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม ได้ท ี่
ขื่อผู้ติดต่อ.......................(บริษัท) ..................................... โทรศัพ ท์...................................(บริษัท).........................................
๑๒. ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งได้ร ับ การแต่ง ตั้ง ให้เป็น ตัว แทนจำหน่า ยจากผู้ผ ลิต หรือ ตัว แทนจำหน่ายในประเทศไทย
โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
/ ๑๔. ติดต่อ..

๑๔. ติด ต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม ได้ท ี่
นายสามารถ คาฝอย โทรศัพท์ 0 ๒๒๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๗๓๖

(ลงซื่อ)
(นายพรเทพ อยู่ญ าติว งศ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ

๗ อ) .

. . . เ ก

่^

. !

........แรรมการ

(นายบรรพต พินิจพรประภา)
หัวหน้ากลุ่มงานสายตรวจพิเศษ

รอ)......
(นายธานี วัฒนะ)
ผู้แทนกลุ่มงานซ่อมบำรุง

.กรรมการ

(ลงซื่อ)

บ ่น ี้ท .ั้ ...................... กรรมการ
(นายประเสริฐ ขุนเภา)
หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรม

(ลงซื่อ )............-.'...............................กรรมการและเลขานุการ
(นายสามารถ คำฝอย)
หัวหน้างานสายตรวจพิเศษ

- (ะ เอกสารหมายเลข ๑
คุพลักษณะเฉพาะรถจกรยานยนต์ระบบออโต้เมติก ขนาดเครื่องยนต์!ม่ตํ่ากว่า ๑๔๐ ซีซี
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๔ คัน
๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑) เป็นรถจักรยานยนต์สีขาว หรือเตามที่ผู้เช่ากำหนด
๒) เครื่องยนต์ ๑ สูบ ระบบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยนํ้า
๓) ความกวางกระบอกสูบ X ช่วงซัก (มม.) เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔) อัตราส่วนแรงอัด เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔) ระบบจ่ายนํ้ามัน เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖) ระบบครัตช์ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗) ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) ซับเคลื่อนด้วยสายพาน เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๘) ระบบจุดระเบิด เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๙) ระบบการติดเครื่องยนต์ สตาร์ทด้วยมือ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๐) ขนาด กว้าง X ยาว X สูง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๑) ระยะห่างช่วงล้อ, ระยะห่างจากพื้น, ความสูงของเบาะ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๒) เฟรม เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๓) ระบบกันสะเทือน ด้านหน้า-ด้านหลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๔) ระบบเบรก เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๔) ขนาดยาง หน้า-หลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- / '
๑๖) นํ้ามัมเชื้อเพลิงสามารถ'ไซ้'ป้ามันเชื้อเพลิงแก๊ส'โซฮอล์ ๙๑ หรือแก๊สโซฮอล์ ๙๔
๑๗) คุณสมบัติของรถ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๘) ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. รายการอุปกรณ์ประกอบรถจักรยานยนต์
๑) ไฟสโตกสีแดง 150 หน้า-หลัง 1+&
๒) แคซบาร์หน้า 1+ค
๓) ไฟ นะอ ใต้หน้ากากพร้อมขายึด
๔) วินซิวพร้อมขายึด
๔) สวิทซ์บิด-เปิดไฟทุกจุด
๖) กล่องใส่อุปกรณ์พร้อมขาเหล็กยึดทืายรถ
๗) ติดสติ๊กเกอร์โลโก้

สายตรวจพิเศษ และเบอร์รถ ด้านหน้าของตัวรถ

-๖ เอกสารหมายเลข ๒
เงือบ'1ขและรายละเอียดการเช่ารถจักรยานยนต์ระบบออ'โต้เมติก'ขน'าดเครื่องยนต์ไม่ตํ่าก'ว'า ๑๔0 ซีซี
พร้อ มอุป กรณ์จ ำนวน ๒๔ คัน

๑. เงื่อนไขการเช่ารถ
๑. รถจักรยานยนต์ที่นำมาให้เช่า ขนาดเครื่องยนต์ไม่ตํ่ากว่า ๑๔0 ซีซี ต้องเป็นยี่ห้อรุ่นเดียวกัน
๒. การขำระบริก ารจะชำระเป็น รายเดือน โดยผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข
๓. ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
๔. สภาพรถจักรยานยนต์ต ้องเป็น รถใหม่ไม่เคยผ่านการใข้งานมาก่อน และอยู่ในสภาพที่ใซ้งานไต้อย่าง
ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมยานยนต์
๔. ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถจักรยานยนต์ไปตรวจสภาพ และจดทะเบียนชำระภาษี สามารถใข้งานไต้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ให้ครบถ้วนก่อนวันส่งมอบ
๖. ผู้ใ ห้เช่า จะต้อ งทำประกัน ภัย รถจัก รยานยนต์ ตามพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัยจากรถ กรณี
รถเกิดอุบัติเหตุ และจัดทำประกันภัยที่รับผิดชอบ กรณีรถหาย
๗. หากรถจัก รยานยนต์ค ัน ใด ไม่สามารถใช้งานไต้ตามปกติ หรือผู้ให้เช่าจะนำรถไปทำการบำรุงรักษา
ในวันใดก็ตาม ผู้ให้เข่าจะต้องแจ้งผู้เช่าทราบลวงหน้า เพื่อดำเนินการทันที
๘. กรณีรถเกิด อุบ ัต ิเหตุ รถเสีย หาย รถสูญ หาย รถเข้าทำการตรวจเช็ค ตามกำหนดระยะเวลาที่บ ริษ ัท
กำหนดไว้ หรือ อื่น ใดก็ต าม ผู้ใ ห้เช่า จะต้อ งจัด หารถจัก รยานยนต์ท ดแทนที่ม ีป ระกัน ภัย ครบถ้ว นตามกำหนด แสะมี
ลักษณะรุ่นขนาดเดียวกันสามารถใช้งานได้ดี มาทดแทนภายใน ๖ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับ แจ้งจากผู้เช่า ชี่งผู้ให้เช่า
จะต้อ งเป็น ผู้น ำรถไปดำเนิน ภารจัด ทำจนกว่าจะแล้ว เสร็จ และนำส่งคืน ผู้เช่าถึงสถานที่ท ำงาน โดยผู้ให้เช่าต้อ งรับ ภาระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการขนย้ายรถและดำเนินการ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง
๙. หากผู้ใ ห้เช่า ละเลยไม่จ ัด ส่ง รถจัก รยานยนต์ร ะบบออโต้เมติก ใหม่ใ ห้ก ับ ผู้เช่า ทดแทนคัน ที,ชำรุด
ทุก กรณี ผู้ใ ห้เช่า จะต้อ งชำระค่า ปรับ ให้ก ับ ผู้เช่า เป็น รายวัน ในอัต ราร้อ ยละ 0 .๒0 ต่อ วัน ต่อ คัน ของอัต ราค่า เช่า
รถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติก แต่จะต้องไม่ตากว่าวันละ ๑ ๐ (ว บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หากเกิน กว่า ๑ 0 0 บาท■ ให้
หัก ตามความเป็น จริง และผู้เช่าจะหัก ค่าเช่าเป็น รายวัน ในกรณีผ ู้ใ ห้เข่าไม่ม ีร ถจัก รยานยนต์ร ะบบออโต้เมติก มาทดแทน
กรณีผู้เช่ามีค วามจำเป็น เร่งด่วนต้องใช้รถ ผู้เช่ามีส ีท ธี้ท ี่จะเช่ารถจัก รยานยนต์ระบบออโต้เมดิก จากผู้อื่น มาทดแทนในวัน
นั้น ได้โดยผู้ให้เช่าจะต้อ งรับ ภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

๒. การซ่อมบำรุงรักษา

๑. การนำรถจัก รยานยนต์ไปซ่อ มหรือ บำรุงรัก ษา ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบนํ้ามันเชื้อเพลิงในถัง
ว่ามีระดับเท่าใด เมื่อ นำรถจัก รยานยนต์ก ลับ มาให้ผ ู้เช่า นํ้ามัน เชื้อเพลิงต้องอยู่ในระดับเดิม หากตํ่ากว่าระดับ เดิม ผู้ให้เช่า
จะต้อ งเติม ให้อ ยู่ในระดับ เดิม ด้ว ย

๒. ค่า ใช้จ ่า ยในการต่อ ทะเบีย นชำระภาษีท ำประกัน ภัย รถจัก รยานยนต์ รวมทั้งค่าดูแลรักษาซ่อมบำรุง
ค่าเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันหล่อลื่น พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยูในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา
/ ๓. ในกร

-๗ ๓. ในกรณีท ี'เกิดเหตุฉ ุก เอิน ต่างๆ เซ่น .ยางรถจัก รยานยนต์เกิด ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ให้เช่าต้องรับผิดขอบเป็นผู้จัดการดำเนินการเอง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทุกกรณี
๔. ผู้ให้เช่าจะต้อ งจัด ทำแผนการนำรถจัก รยานยนต์เช้าตรวจเช็ค สภาพทุก ๆ ๓ เดือน มาพร้อมในวันยื่น
เอกสารประกวดราคา และในการจัดทำแผนก่อนจะนำรถเข้าตรวจเช็คสภาพผู้ให้เช่าต้องแจ้งผู้'เช่าทราบล่วงหน้าภายใน ๗
วัน
๕. ผู้ใ ห้เช่า จะต้อ งดำเนิน การเปลี่ยนยางรถจัก รยานยนต์ล ้อ หน้าและล้อ หลัง ทั้งระบบภายในระยะเวลา
การใช้งาน ๑ ปี ๖ เดือน หรือประมาณ ๑๔,๐๐๐ กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อ น พร้อ มทั้งเปลี่ยนสายพานและ
ระบบขับเคลื่อนขนาดเท่าของเดิมทั้งหมด
๖. หากสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ผู้เช่าจะส่งมอบรถคืนตามสภาพการใช้งาน ณ สถานที่ของ
ผู้เช่า ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดอายุสัญ ญา
๗. การเช่ารถจัก รยานยนต์พ ร้อ มอุป กรณ์น ี้ เป็นการเช่าแบบไม่จำกัดชั่วโมง และกิโลเมตรการใช้งานใน
แต่ละเดือน

-๘ แบบ บก.๐๖
■ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัด ซื้อ จัด จ้างที่ม ิใช่งานก่อ สร้าง

๑. ซื่อโครงการ เช่ารถจักรยานยนต์ระบบออโต้เมติกฃองสายตรวจพิเศษ จำนวน ๒๔ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
๓. วงเงินงบประมาณที,จัดสรร ๔,๖๒๒,๔๐๐.- บาท
,
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท ี ่ . . . . . ส ิ ^ . . . ^ ^
^ 'บ ไ ^ ^
ราคา/หน่วย ๕,๑๓๖.- บาท/คัน /เดือ น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รวม ๓ ปี ๔,๑๓๖.X ๒๔ X ๓๖ เป็นเงิน ๔,๖๒๒,๔๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคากลางในการจัดหาครั้งนี้ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ๗ ราย ดังนี้
๑. บริษัท เวิลด์.สปีด เซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
๒. บริษัท มอเตอร์เวิร์ค จำกัด
๓. บริษัท ส.สหยานยนต์ ลาดพร้าว จำกัด
๔. บริษัท สปีดวิงส์ กรุ๊ป จำกัด
๔. บริษัท นิวสหยานยนต์ จำกัด
๖. บริษัท ตลาดนัดมอเตอร์ไซด์ จำกัด
๗. บริษัท ตลาดนัดมอเตอร์ไซด์ ฮอนด้า โอ'เด่ จำกัด
๖. รายซื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
๑. นายพรเทพ อยู่ญ าติว งศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ
ประธานกรรมการ
. ๒. นายบรรพต พินิจพรประภา หัวหน้ากลุ่มงานสายตรวจพิเศษ
กรรมการ
๓. นายประเสริฐ ขุน เภา - หัวหน้ากลุ่มงานนิติกรรม
กรรมการ
๔. นายธานี วัฒนะ
ผู้แทนกลุ่มงานซ่อมบำรุง
กรรมการ
๔. นายสามารถ คำฝอย
หัวหน้างานสายตรวจพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

