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ข้อก ำหนดและรำยละเอียดของงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ของ บริษัท บริกำรภำคพื้น ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด 
งำนจัดซื้อรถรับ - ส่งผูโ้ดยสำร แบบชำนต  ำ (Passenger Bus) จ ำนวน 10 คัน 

 
1. หลักกำร และเหตุผล 
 ด้วยบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (บพท .) เป็นผู้ให้บริการผู้โดยสาร และ
อุปกรณ์ภาคพ้ืนอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต และมีความจ าเป็นต้องใช้รถรับ – ส่งผู้โดยสาร แบบชานต  า 
เพื อใช้ในการสนับสนุนการให้บริการผู้โดยสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื อเพิ มขีดความสามารถในการให้บริการผู้โดยสารของ บพท. ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 
 2.2 เพื อใช้ส าหรับภารกิจอื นๆ ของ บพท. ณ ท่าอากาศยานภูเก็ตตามความจ าเป็น 
 
3. ขอบเขตงำน 
 เป็นการจัดซื้อรถรับ - ส่งผู้โดยสาร แบบชานต  า จ านวน 10 คัน 
 

4. มำตรฐำนที ก ำหนด 
4.1. รถยนต์โดยสารที เสนอจะต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที ใช้

เครื องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดเฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐานยูโร 3 หรือดีกว่า โดย
แนบเอกสารในวันยื นข้อเสนอด้านเทคนิค 

4.2. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที ผลิตขึ้นภายในประเทศไทย โรงงานผู้ผลิตต้องมีเอกสารประกอบการผลิต 
มีวัตถุประสงค์เพื อประกอบตัวถังรถยนต์โดยสาร โดยแนบเอกสารในวันยื นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที ผลิตจากโรงงานที ได้รับการรับรองISO9001:2008 หรือเทียบเท่า  

4.3. ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 100% ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
4.4. AHM 950 Function Specification for an Airport Passenger Bus 
4.5. AHM 910 Basic Requirement for Aircraft Ground Support Equipment 
4.6. AHM 913 Basic Safety Requirement for Aircraft Ground Support Equipment 
4.7. AHM 914 Compatibility of Ground Support Equipment with aircraft types 
4.8. AHM 915 Standard Control 

 
5. คุณสมบัติทำงเทคนิค 
 5.1 ลักษณะทั วไป 
  5.1.1 เป็นรถรับ – ส่งผู้โดยสาร 1 ชั้น แบบชานต  า  
  5.1.2 เป็นรถ 4 ล้อหรือมากกว่า แบบรถโดยสารโดยเฉพาะ และพวงมาลัยขับต้องติดตั้งอยู่ด้านขวา 
  5.1.3 สามารถบรรทุกผู้โดยสารทั้งนั งไม่น้อยกว่า 12 ที นั ง และยืน ได้ไม่น้อยกว่า 50 คน 
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  5.1.4 มีระบบปรับอากาศ ขนาดท าความเย็นไม่น้อยกว่า 160,000 BTU 
  5.1.5 ความยาวของตัวรถตลอดคันไม่เกินกว่า 13,000 มิลลิเมตร 
  5.1.6 ความกว้างของตัวรถท้ังหมดไม่เกินกว่า 3,200 มิลลิเมตร 
  5.1.7 ความสูงของตัวรถไม่เกินกว่า 3,100 มิลลิเมตร 
 5.2 แชสซีและตัวรถ (Chassis and Body)  

5.2.1. พ้ืนที ห้องโดยสารต้องสามารถรับน้ าหนักได้ ไม่น้อยกว่า 320 กก. ต่อตารางเมตร 
5.2.2. ความสูงวัดจากพ้ืนถึงขอบประตูทางขึ้น (ด้านล่าง) ขณะรถจอดหยุดนิ งเพื อรับ - ส่ง  

ผู้โดยสาร ต้องสูงจากพ้ืนไม่เกิน 300 มิลลิเมตร 
5.2.3. ความสูงภายในห้องโดยสาร วัดจากพ้ืนห้องโดยสารถึงเพดานห้องโดยสาร ต้องสูงอย่างน้อย 

2,300 มิลลิเมตร 
5.2.4. มีประตูส่วนโดยสารอย่างน้อย 4 ประตู แบง่เป็นฝั่งซ้ายและขวา อย่างน้อยฝั่งละ 2 ประต ู
5.2.5. มีประตูส่วนคนขับอย่างน้อย 2 ประตู แบ่งเป็นฝั่งซ้ายและขวา อย่างน้อยฝั่งละ 1 ประต ู
5.2.6. ความสูงของประตูห้องโดยสารทุกประตู ต้องสูงไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร 
5.2.7. ความกว้างของประตูห้องโดยสารทุกประตูเมื อเปิดสุด ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มิลลิเมตร 
5.2.8. ประตูห้องโดยสารขณะเปิด ต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร 
5.2.9. ระยะห่างระหว่างเสาสแตนเลสแนวตั้งของห้องโดยสารส าหรับผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 6 

เสา และมีความสูงของเสาไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร  
5.2.10. ราวจับสแตนเลสจะต้องมีความยาวของราวจับระหว่าง 1,900 - 2,000 มิลลิเมตร และต้อง

ติดตั้งห่วงจับแบบถาวร (Fixed Handgrip) 
5.2.11. ติดตั้งที นั งผู้โดยสารตามความเหมาะสม โดยไม่กีดขวางทางเดินขึ้น-ลง ของผู้โดยสาร 
5.2.12. ติดตั้งทางลาดส าหรับผู้โดยสารที ใช้รถเข็น (Wheelchair) พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 
5.2.13. ติดตั้งเข็มขัดยึดตัวรถเข็นตามจุดที เหมาะสม พร้อมราวจับ อย่างน้อยรวมกัน 2 ชุด 
5.2.14. ติดตั้งระบบปรับระดับความสูงของตัวอุปกรณ์ (ระบบช่วงล่างแบบถุงลม) 
5.2.15. ติดตั้งระบบระบายอากาศส ารอง กรณีที ระบบปรับอากาศไม่ท างาน 
5.2.16. ติดตั้งจุดลากจูง กรณีอุปกรณ์ช ารุด 2 ต าแหน่ง บริเวณด้านหน้า-ด้านท้าย 
5.2.17. พ่นกันสนิมแชสซี (Chassis) 

 5.3 ระบบเครื องยนต์ (Engine)  
5.3.1. เป็นเครื องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จ านวน 4 สูบขึ้นไป ระบายความร้อนด้วยน้ า  

พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ซึ งเครื องยนต์ต้องผ่านมาตรฐานของเครื องยนต์ดีเซล   
ยูโร 3 (EURO 3) หรือดีกว่า 

5.3.2. มีความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 5,000 ซีซี 
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 5.4 ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System) 
  5.4.1 ใช้เชื้อเพลิงชนิดน้ ามันดีเซล 
  5.4.2 ระบบการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
  5.4.3 ระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจ็คชั น 
  5.4.4 ถังน้ ามันเชื้อเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 180 ลิตร 
 5.5 ระบบส่งก าลัง (Transmission System) 
  5.5.1 ระบบส่งก าลังเป็นแบบ เกียร์อัตโนมัติ (Automatic) 
  5.5.2 มีระบบระบายความร้อนของน้ ามันเกียร์ 
 5.6 ระบบเบรก (Brake System) 
  5.6.1 ระบบเบรกอย่างต  าเป็นระบบ Drum Brake ทั้ง 4 ล้อ หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 

5.6.2 มีระบบเบรกและอัตราในการเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย          
       และความปลอดภัยของผู้โดยสารขณะยืน 

  5.6.3 เบรกมือเป็นแบบสปริงเบรกกระท าที ล้อ 
5.7 ระบบบังคับเลี้ยว และระบบกันสะเทือน (Steering and Suspension System) 

  5.7.1 พวงมาลัยขวา มีเครื องช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) 
5.7.2 ระบบกันสะเทือนเป็นแบบถุงลม พร้อมวาล์วปรับแรงดันลม ถุงลมสามารถปรับระดับ       
        ยกข้ึน-ลง ได้ (โดยใช้แบบระบบไฟฟ้า) 

 5.8 วงล้อและยาง (Wheel and Tires) ขนาดยางล้อหน้า และหลัง มีขนาดอย่างน้อย R22.5 Tubeless 
 5.9 ต าแหน่งผู้ควบคุมอุปกรณ์ (Operator Position) 

5.9.1 มีประตู, กระจกมองหลัง, ที ปัดน้ าฝนที สามารถปรับระดับความเร็วได้ และมีแตร
สัญญาณบริเวณพวงมาลัย 

5.9.2 ที นั งคนขับจะต้องมีระบบรองรับการสั นสะเทือน พร้อมเข็มขัดนิรภัย และสามารถปรับ
ระดับได้ 6 ทิศทาง ปรับองศาพนักพิง, เลื อนที นั งหน้า-หลัง, ปรับระดับสูง-ต  า 

5.9.3 คนขับต้องสามารถมองเห็นได้ทั วห้องโดยสารด้วยตาเปล่า , กระจกส่องหลัง หรือ 
ด้วยระบบกล้องวงจรปิด 

5.9.4 มีสวิตช์กุญแจ ส าหรับเปิด-ปิด ระบบการท างานของเครื องยนต์ 
5.9.5 มีหน้าปัดแสดงชั วโมงการท างาน, เลขบอกระยะทาง และระดับน้ ามันเชื้อเพลิง 
5.9.6 มีหน้าปัดแสดงการแจ้งเตือนความผิดปกติของระบบต่างๆ (Alarm Lights) 
5.9.7 มีไฟแจ้งเตือนระบบเบรกมือ และเสียงสัญญาณ (Parking Brake Applied Warning Light) 

 5.10 แผงควบคุมการท างาน (Control Panel) ต้องมีมาตรวัดการท างาน และสวิตช์ดังนี้ 
  5.10.1 มาตรวัดรอบเครื องยนต์ 
  5.10.2 มาตรวัดความเร็ว 
  5.10.3 มาตรวัดอุณหภูมิเครื องยนต์ 
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  5.10.4 มาตรวัดแรงดันน้ ามันเครื อง 
  5.10.5 มาตรวัดแรงลม 
  5.10.6 มาตรวัดระดับน้ ามันเชื้อเพลิง 
  5.10.7 มาตรวัดระดับแรงดันไฟฟ้า 
  5.10.8 สวิตช์เปิด-ปิด เครื องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร 
  5.10.9 สวิตช์ตัดการจ่ายไฟจากแบตเตอรี  (Master Switch) 
  5.10.10 สวิตช์ปรับระดับความสูงของตัวรถ 
  5.10.11 สวิตช์ไฟฉุกเฉิน 
  5.10.12 สวิตช์เปิด-ปิด ประตูห้องโดนสารแยกระบบการท างานในแต่ละประตู 
  5.10.13 สวิตช์ปรับกระจกมองข้าง 
  5.10.14 สวิตช์เปิดประตูห้องโดยสารกรณีฉุกเฉิน 
  5.10.15 สวิตช์ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร 
  5.10.16 สวิตช์ควบคุมเกียร์ 

5.10.17 คันโยกหรือระบบเบรกมือ 
  5.10.18 ไฟสัญญาณเตือนกรณีประตูห้องโดยสารเปิด-ปิด ไม่สนิท 

5.11 ระบบไฟฟ้า (Electric System) 
  5.11.1 ระบบไฟฟ้าภายใน 24 VDC ความจุแบตเตอรี ไม่น้อยกว่า 200 Ah 
  5.11.2 สวิตช์เปิด-ปิด ไฟหลัก 
  5.11.3 ไฟส่องสว่างแผงควบคุมอุปกรณ์ 
  5.11.4 กล่องควบคุมระบบไฟ Control relays and fuses cabinet) สามารถกันน้ าได้ 
  5.11.5 มีปุ่มเพื อหยุดการท างานของอุปกรณ์ ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Stop Switch) 
 

6. ควำมต้องกำรเพิ มเติม 
 นอกเหนือจากรายละเอียดตามข้อ 4 และ 5 ต้องมีรายละเอียด และอุปกรณ์เพิ มเติม ดังนี้ 

6.1 ประตูห้องโดยสารต้องมีสวิตช์เปิด - ปิด โดยคนขับเท่านั้น และต้องมีปุ่มเปิดประตูฉุกเฉินด้านนอก 
โดยพนักงานภาคพ้ืน กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 

 6.2 มีปุ่มเปิดประตูฉุกเฉิน อยู่ด้านในห้องโดยสารทุกประตู โดยติดตั้งบริเวณด้านบนของทางออก 
 6.3 พ้ืนห้องโดยสารต้องเป็นพื้นแบบกันลื น (Non-Slip Surface) 

6.4 บริเวณประตูทางออกของผู้โดยสารทุกประตูต้องมีป้ายเตือนพร้อมสัญลักษณ์เป็นภาษาท้องถิ น 
(ภาษาไทย), ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ดังนี้ 

  6.4.1 ห้ามยืนพิงประตู (Do not lean) (請勿倚靠) 
  6.4.2 ห้ามยืนบริเวณนี้ (Keep Clear) (遠離門) 

  6.4.3 ระวังพ้ืนต่างระดับ (Mind your step) (小心台阶) 
 6.5 เพิ มแถบสติ๊กเกอร์สีเหลือง - ด า (บริเวณพ้ืนประตทูางออก) 
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 6.6 ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร โดยต้องไม่ไปรบกวนทัศนวิสัยของผู้ขับขี  
 6.7 ต้องติดตั้งไฟส่องสว่างแบบฉุกเฉินภายในห้องโดยสาร กรณีไฟส่องสว่างปกติไม่ท างาน 

6.8 ต้องติดตั้งค้อน หรืออุปกรณ์ในการทุบกระจก ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะอุปกรณ์
ดังกล่าวต้องจัดเก็บแบบมีตัวล็อค พร้อมป้ายแสดงวิธีการใช้งานที สังเกตุได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
6.9 ติดตั้งไฟวับวาบ (Flashing Beacon) บนต าแหน่งสูงสุดของอุปกรณ์ 2 ต าแหน่ง บริเวณด้านหน้า-ด้านท้าย 
และติดตั้งไฟแสดงความสูงของอุปกรณ์ บริเวณ 4 มุมบนหลังคารถ 

 6.10 กล่องใส่ไม้ห้ามล้อ พร้อมไม้ห้ามล้อ 1 คู่ โดยจุดติดตั้ง ต้องไม่กีดขวางการท างานในลักษณะปกติ 
6.11 ยางทั้งหมดของรถโดยสาร ต้องเป็นยี ห้อเดียวกัน และมีอายุการผลิตไม่เกิน 9 เดือน นับจากวันที 
ผลิตจนถึงวันส่งมอบรถ 
6.12 ติดตั้งถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ Fire Rating 6A20B จ านวน 3 จุด ที สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
โดยติดตั้งในห้องโดยสาร 2 จุด และห้องคนขับ 1 จุด 

 6.13 สีตัวรถเป็นสีขาว และรองพ้ืนกันสนิม 
6.14 อะไหล่ที ต้องส่งมอบในวันส่งมอบรถ ต่อ 1 คัน 

  6.14.1 กรองอากาศ ทั้งระบบ จ านวน 1 ชุด 
6.14.2 กรองน้ ามันเครื อง ทั้งระบบ จ านวน 1 ชุด 

  6.14.3 กรองน้ ามันเชื้อเพลิง ทั้งระบบ จ านวน 1 ชุด 
  6.14.4 กรองอากาศเครื องปรับอากาศ ทั้งระบบ จ านวน 1 ชุด 
  6.14.5 กรองน้ ามันเกียร์ ทั้งระบบ จ านวน 1 ชุด 
 6.15 ยางอะไหล่ประกอบกับกระทะล้อ (กระทะล้อหน้า+ยาง 4 ชุด, กระทะล้อหลัง+ยาง 6 ชุด) 
 6.16 ติดสติกเกอร์ หรือพ่นสีตราสัญลักษณ์และตัวอักษร ค าว่า “AOTGA” ด้านข้างรถฝั่งซ้าย และขวา
ของตัวรถ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ บพท. จะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบ และลวดลายในภายหลัง 
 6.17 ติดตั้งกล้องบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน พร้อมหน่วยบันทึกความจ า ขนาดไม่ต  ากว่า 64 GB 
 
 

7. กำรทดสอบ 
 ผู้ขายต้องส่งมอบผลการทดสอบมาตรฐานการใช้งานหลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ก่อนด าเนินการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ และท าการทดลองผลิตภัณฑ์ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานตรวจสอบในวัน
ส่งมอบ ตามเอกสารผู้ผลิต “การทดสอบรถรับ - ส่งผู้โดยสาร แบบชานต  า (Passenger Bus)” หากพบว่ามี
ความผิดพลาดไม่เป็นไปตามข้อก าหนด หรือกระทั งมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปรับปรุงเพิ มเติม ผู้ขายต้อง เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และท าการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ  
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8. กำรฝึกอบรม 
8.1. ผู้ขายต้องส่งผู้เชี ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิต หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ มาฝึกอบรมวิธีการใช้งานของรถ 

รับ - ส่งผู้โดยสาร แบบชานต  า (Passenger Bus) แก่เจ้าหน้าที ของ บพท. จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
จนสามารถเข้าใจการท างานของอุปกรณ์ทุกระบบได้เป็นอย่างดี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ 
ณ สถานีที ที  บพท. ก าหนด หลังจากที ผู้ขายมีการส่งมอบรถระยะที  1 โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที 
เกิดข้ึนจากการฝึกอบรมเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายทั้งหมด 

8.2. ผู้ขายต้องส่งผู้เชี ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิต หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ มาฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ แก่เจ้าหน้าที ของ บพท. จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน จนสามารถเข้าใจการบ ารุงรักษาใน
ขั้นต้นได้เป็นอย่างดี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ ณ สถานที ที  บพท. ก าหนด โดยค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที เกิดข้ึนจากการฝึกอบรมเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายทั้งหมด 

8.3. ผู้ขายต้องจัดท าแผนหรือตารางการฝึกอบรมรวมถึงหัวข้อในการฝึกอบรมการใช้รถรับ - ส่ง
ผู้โดยสาร แบบชานต  า (Passenger Bus) และการซ่อมบ ารุงทุกระบบของรถรับ - ส่งผู้โดยสาร 
แบบชานต  า (Passenger Bus) ภายใน 15 วันท าการ ก่อนการส่งมอบรถในงวดที  1 เพื อให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติ 
 

9. หนังสือคู่มือ หรือเอกสำรที ต้องส่งมอบในวันส่งมอบสิ งของตำมสัญญำ 
9.1. หนังสือคู่มือการใช้อุปกรณ์ ภาษาไทย (Driver Manual) จ านวน 2 เล่ม, ภาษาอังกฤษ จ านวน 2 เล่ม (ถ้ามี) 

และในรูปแบบ CD ROM หรือ Flash Drive จ านวน 2 ชุด 
9.2. หนังสือคู่มือการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ (Shop Manual) พร้อมคู่มือชิ้นส่วนอะไหล่ (Part List) 

ภาษาไทย จ านวน 2 เล่ม, ภาษาอังกฤษ จ านวน 2 เล่ม (ถ้ามี) และในรูปแบบ CD ROM หรือ Flash 
Drive จ านวน 2 ชุด 

9.3. เอกสารยืนยันราคาอะไหล่ของรถบัสชานต  า (Part List of Spare Part) ยี ห้อที เสนอภายใน
ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่หมดเวลาประกัน  

9.4. เอกสารตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (QA / QC Documents) หลังเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตใน
กรณีที โรงงานท าการออกเอกสารตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เอง ต้องแนบเอกสารยืนยันการ
ตรวจสอบ (Calibration Certificate) ของอุปกรณ์ที ใช้ตรวจมาตรฐานมาด้วย 

 
 

10. กำรส่งมอบ 
ผู้ขายต้องส่งมอบ รถรับ – สง่ผูโ้ดยสาร แบบชานต  า (Passenger Bus) จ านวน 10 คัน โดยแบง่การส่งมอบ

เป็น 4 ระยะ ตามรายละเอียดที ก าหนด ดังนี้ 
10.1. ผู้ขายต้องส่งมอบรถรับ – ส่งผู้โดยสาร แบบชานต  า จ านวน 2 คันแรก ภำยใน 125 วัน  

ณ ที ท าการ บพท . ท่าอากาศยานภูเก็ต หรือตามที  บพท . ก าหนด นับตั้งแต่วันที  
บพท. ระบุในหนังสือแจ้งยืนยันซื้อ 
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10.2. ผู้ขายต้องส่งมอบรถรับ – ส่งผู้โดยสาร แบบชานต  า จ านวน 4 คันถัดมา ภำยใน 185 วัน  
ณ ที ท าการ บพท . ท่าอากาศยานภูเก็ต หรือตามที  บพท . ก าหนด นับตั้งแต่วันที  
บพท. ระบุในหนังสือแจ้งยืนยันซื้อ 

10.3. ผู้ขายต้องส่งมอบรถรับ – ส่งผู้โดยสาร แบบชานต  า จ านวน 2 คันถัดมา ภำยใน 245 วัน  
ณ ที ท าการ บพท . ท่าอากาศยานภูเก็ต หรือตามที  บพท . ก าหนด นับตั้งแต่วันที  
บพท. ระบุในหนังสือแจ้งยืนยันซื้อ 

10.4. ผู้ขายต้องส่งมอบรถรับ – ส่งผู้โดยสาร แบบชานต  า จ านวน 2 คันถัดมา ภำยใน 305 วัน  
ณ ที ท าการ บพท . ท่าอากาศยานภูเก็ต หรือตามที  บพท . ก าหนด นับตั้งแต่วันที  
บพท. ระบุในหนังสือแจ้งยืนยันซื้อ 
 

11. กำรจ่ำยเงิน 
 บพท. จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดๆจ านวน 5 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

11.1. งวดที  1 จ่ายเงินล่วงหน้าให้เป็นจ านวนร้อยละ 15 ของเงินตามสัญญาฯ ภายใน 30 วันนับจาก
วันที ลงนามในสัญญา  

11.2. งวดที  2 จ่ายเงินให้เป็นจ านวนร้อยละ 15 ของเงินตามสัญญาฯ เมื อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุให้    
 แล้วเสร็จ ตามข้อ 10.1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ บพท. ตรวจรับไว้เรียบร้อย  

11.3   งวดที  3 จ่ายเงินให้เป็นจ านวนร้อยละ 35 ของเงินตามสัญญาฯ เมื อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุให้  
   แล้วเสร็จ ตามข้อ 10.2 ให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ บพท. ตรวจรับไว้ 
   เรียบร้อย  

11.4   งวดที  4 จ่ายเงินให้เป็นจ านวนร้อยละ 15 ของเงินตามสัญญาฯ เมื อผู้ขาย ได้ส่งมอบพัสดุให้ 
   แล้วเสร็จ ตามข้อ 10.3 ให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ บพท. ตรวจรับไว้ 
   เรียบร้อย  

11.5   งวดที  5 จ่ายเงินให้เป็นจ านวนร้อยละ 20 ของเงินตามสัญญาฯ เมื อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุให้ 
  แล้วเสร็จ ตามข้อ 10.4 ให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ บพท. ตรวจรับไว้ 
  เรียบร้อย  

 
12. อัตรำค่ำปรับ 

12.1. ในกรณีที ผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ครบถ้วน รายละเอียดตามข้อ 10.1 – 10.4 บพท.จะปรับผู้ขายเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาสิ งของที ยังไม่ได้รับมอบ  

12.2. นอกจากสิทธิ์การปรับตามข้อ 12.1 บพท. มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากความล่าช้าในการส่ง
มอบรถโดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามที  บพท.เรียกร้องจากค่าเสียหายที   
เกิดข้ึนจริง ทั้งนี้ หากผู้ขายไม่ช าระค่าปรับตามที ได้รับแจ้งจาก บพท. ภายในเวลาที ก าหนด บพท. 
มีสิทธิ์บังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้  
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12.3. ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันตามข้อ 13 หากผู้ขายไม่สามารถด าเนินการ บพท.จะคิดอัตรา
ค่าปรับผู้ขาย เป็นรายวันในอัตราวันละ 15,000  บาท/คัน (เศษของวันคิดเป็น 1 วัน)  
    

 

13. กำรรับประกัน 
 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพการใช้งาน หากเกิดความช ารุดบกพร่องเนื องจากการใช้งานตามปกติวิสัยของ
อุปกรณ์ที ซื้อขายที เกิดขึ้นภายในระยะเวลาตามรายการดังนี้ 
 13.1 ตัวถัง โครงสร้าง รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 

13.2 เครื องยนต์ และระบบกันสะเทือน รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 
13.3 ระบบปรับอากาศ รับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
13.4 นับตั้งแต่วันที  บพท . ได้รับมอบ โดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หากสิ งของตามสัญญานี้ 

เกิดช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื องมาจากการใช้งานตามปกติวิสัย ผู้ขายต้องส่งเจ้าหน้าที หรือ
ช่างที มีความช านาญเข้ามาตรวจสอบภายใน 24 ชั วโมง และด าเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 14 วัน นับจากวันที ได้รับแจ้งจาก บพท. หรือภายใน 30 วันในกรณีที มีการ
สั งซื้อ การจ้างท าอะไหล่ ที ต้องใช้ระยะเวลานาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

13.5 ผู้ขายต้องส่งเจ้าหน้าที มาท าการตรวจสอบให้บริการ (Service) ในการซ่อมบ ารุงระหว่าง
รับประกันตามระยะเวลาที ก าหนดไว้ในคู่มือการใช้งานหรือคู่มือการซ่อมบ ารุง  โดยไม่น้อยกว่า
ทุกๆ 6 เดือน ผู้ขายต้องเข้ามาตรวจสอบ (Inspection) โดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งค่าบริการใน
การเปลี ยนอะไหล่ทั้งหมด ทั้งนี้วัสดุหรืออุปกรณ์ที ท าการเปลี ยนให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 

13.6 หากผู้ขายละเลย ล่าช้า เพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามข้อ 13.1 -13.5 บพท . ขอสงวนสิทธิ์ที จะ 
เข้าด าเนินการเอง หรือให้ผู้หนึ งผู้ใดด าเนินการแทน โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้น
ตามจริง 

 
14. คุณสมบัติของผู้ที เสนอรำคำ  
 14.1 ผู้ยื นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล 

14.2 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารที แสดงว่าเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือได้รับการ
แต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายและบริการหลังการขายอย่างเป็นทางการ ในการจ าหน่ายและ
บริการหลังการขายอุปกรณ์บริการภาคพ้ืน (Ground Aviation Equipment) จากผู้ผลิตใน
ต่างประเทศ หรือเป็นผู้จัดจ าหน่ายที ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจ าหน่ายและบริการหลังการขายจาก
ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ  

14.3  ผู้ยื นข้อเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงาน หรือเอกสารที แสดงว่ามีประสบการณ์เกี ยวกับ
อุปกรณ์ภาคพ้ืน (Ground Aviation Equipment) มูลค่างานไม่น้อยกว่า 25,000,000 บาท  

  ที เป็นสัญญาฉบับเดียวนับย้อนหลังจากวันที เสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรง 
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 กับหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชน ที  บพท. เชื อถือ กรณีหนังสือรับรองผลงานหรือเอกสารที แสดงว่ามี
ประสบการณ์ของผู้เสนอราคา น ามาแสดงเป็นผลงานที ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้เสนอราคา
ต้องเป็นผู้มีอ านาจของหน่วยงานเอกชนนั้น พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี)  

 
 

15. เงื อนไขที ผู้เสนอรำคำต้องปฏิบัติในวันเสนอรำคำ   
 15.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารที แสดงว่าเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือได้รับการ 

       แต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายและบริการหลังการขายอย่างเป็นทางการ ในการจ าหน่ายและบริการ 
       หลังการขายอุปกรณ์บริการภาคพ้ืน (Ground Aviation Equipment) จากผู้ผลิตในต่างประเทศ  
       หรือเป็นผู้จัดจ าหน่ายที ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจ าหน่ายและบริการหลังการขายจากตัวแทน 
       จ าหน่ายในประเทศ 

 15.2 ผู้ยื นข้อเสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองผลงาน หรือเอกสารที แสดงว่ามีประสบการณ์เกี ยวกับ 
                  อุปกรณ์ภาคพ้ืน (Ground Aviation Equipment) มูลค่างานไม่น้อยกว่า 25,000,000 บาท  
                  ที เป็นสัญญาฉบับเดียวนับย้อนหลังจากวันที เสนอราคาไม่เกิน 5 ปี และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ 
                  หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือ 
                  หน่วยงานเอกชน ที  บพท. เชื อถือ กรณีหนังสือรับรองผลงานหรือเอกสารที แสดงว่ามี 
                  ประสบการณ์ของผู้เสนอราคา น ามาแสดงเป็นผลงานที ออกโดยหน่วยงานเอกชน ผู้เสนอราคา 
                  ต้องเป็นผู้มีอ านาจของหน่วยงานเอกชนนั้น พร้อมทั้งประทับตราของหน่วยงาน (ถ้ามี)  
 15.3 ผู้เสนอราคาต้องส่งรายละเอียด ซึ งจะต้องแสดงคุณสมบัติตามข้อ 5, 6 และ 7 โดย บพท. 
                 จะพิจารณาคุณสมบัติที ปรากฎในรายละเอียดเท่านั้น กรณีคุณลักษณะเฉพาะที  ผู้เสนอราคา 
                 ต้องการไม่ปรากฎในแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้องยืนยันคุณลักษณะเฉพาะที ขาดไปแต่ละข้อ  
                 เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอ านาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรง ในกรณีที  
                 ผู้เสนอราคายืนยันคุณสมบัติขัดแย้งกับคุณสมบัติที ก าหนดไว้ในแคตตาล็อกแล้ว ไม่มีเหตุผล 
                 เพียงพอจากสาเหตุเพราะความขัดแย้งกัน ฉะนั้น บพท. จะถือตามแคตตาล็อก 
 15.4 ในกรณีที แคตตาล็อกเป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีค าแปล 
                 เป็นภาษาไทย และผู้เสนอราคาต้องรับรองความถูกต้องของค าแปลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 
                 พร้อมลายเซ็นของผู้มีอ านาจ 
 15.5 ในกรณีแคตตาล็อกมีหลายรุ่น (MODEL) และ / หรือ OPTION ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน 
                 โดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น และ / หรือ OPTION ใด 
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16. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้เสนอรำคำ 
 บพท. พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยใช้เกณฑ์อื นประกอบเกณฑ์ราคา ตามรายละเอียดดังนี้ 
 16.1 บพท. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย จากเอกสารแสดงคุณสมบัติ 
                 เป็นอันดับแรก หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที  บพท.ก าหนด 
                 บพท.ขอสงวนสิทธิ์ที จะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา 
 16.2 บพท. จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซึ งได้คะแนนรวมสูงสุด 
          16.3 บพท.จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคาโดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลัก/ 
รองและน้ าหนักที ก าหนด โดยในขั้นต้นคะแนนเกณฑ์คุณภาพของผู้เสนอราคาจะต้องไม่น้อยกว่า 45.50 
คะแนน จึงจะเปิดซองราคาได้  ดังนี้ 
 

ล ำดับ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที ได้ 

1. เกณฑ์รำคำ 35  

 
 

1.1 
 

1.2 

การค านวนคะแนน ด้านการเสนอราคา 
คะแนน = 25 x   ราคาที เสนอต  าสุด 
                      ราคาที บริษัทเสนอ 
ค่า Maintenance Agreement (MA = PM+CM) 
คะแนน = 10 x   ราคาที เสนอต  าสุด 
                      ราคาที บริษัทเสนอ 
 

 
25  
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2 เกณฑ์คุณภำพ 65  
2.1 ระยะวงเล้ียว  

     - ระยะวงเล้ียวไม่เกิน 13 เมตร                       ได้  10 คะแนน 
     - ระยะวงเล้ียวตั้งแต่ 13-15 เมตร                    ได้   8 คะแนน    
     - ระยะวงเล้ียวมากกว่า 15 เมตร                      ได้  6 คะแนน    
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2.2 เสนอระยะเวลารับประกันมากกว่าที ก าหนดใน TOR (ระยะเวลา 3 ปี) 
     - เสนอระยะเวลามากกว่า 5 ปี                         ได้ 20 คะแนน 
     - เสนอระยะเวลามากกว่า 4 ปี                         ได้ 15 คะแนน 
     - เสนอระยะเวลาภายใน 3 ปี                           ได้ 10 คะแนน 
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2.3 ระยะเวลาการยืนราคาอะไหล่ 
     - การยืนราคาอะไหล่นาน 7 ปี                         ได้ 10 คะแนน 
     - การยืนราคาอะไหล่นาน 6 ปี                         ได้   8 คะแนน 
     - การยืนราคาอะไหล่นาน 5 ปี                          ได้  6 คะแนน 
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2.4 มีทีมช่างซ่อมบ ารุงรักษาซึ งเป็นพนักงานของบริษัท จ านวนอย่างน้อย 3 คน ประจ าอยู่ในพื้นที   
ใกล้เคียงท่าอากาศยานภูเก็ต     
     - มีทีมช่างอยู่ใกล้พื้นที ท่าอากาศยานภูเก็ตไม่เกิน 50 กิโลเมตร          ได้ 20 คะแนน 
      - มีทีมช่างอยู่ใกล้พื้นที ท่าอากาศยานภูเก็ต 51-100 กิโลเมตร           ได้ 10 คะแนน      
      - มีทีมช่างอยู่ใกล้พื้นที ท่าอากาศยานภูเก็ต 101-200 กิโลเมตร         ได้   5 คะแนน 
     -  มีทีมช่างอยู่ใกล้พื้นที ท่าอากาศยานภูเก็ตเกิน 200 กิโลเมตร           ได้  0 คะแนน 
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2.5 ระบบกล้องบันทึกการท างาน    
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     - มีกล้องบันทึกการท างานของผู้ขับขี . กล้องในห้องโดยสาร และกล้องมองหลัง ได้ 5 คะแนน 
     - มีเฉพาะกล้องบันทึกการท างานของผู้ขับขี  และกล้องมองหลัง                    ได้ 3 คะแนน 
     - มีเฉพาะกล้องบันทึกการท างานของผู้ขับขี                                            ได้ 2 คะแนน 

5 

หมำยเหตุ : ผู้เสนอรำคำต้องส่งเอกสำรข้อเสนอด้ำนเทคนิคและข้อเสนอด้ำนรำคำให้ครบถ้วนตำมที  บพท.ระบุ หำก
ขำดเอกสำรหัวข้อใดหัวข้อหนึ ง บพท.จะถือว่ำคะแนนในหัวข้อนั้นเท่ำกับศูนย์ (ศูนย์คะแนน) 

 
ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนวางแผน และธุรการ    ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกวางแผน และธุรการ  


