
 

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่    08 /2559 

เร่ือง    ประกวดราคาจางกอสรางงานปรับปรุงพ้ืนอูไรขิง เขตการเดินรถที่ 6 
ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส 

…………................... 
 

     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางงานปรับปรุงพ้ืนอูไรขิง
เขตการเดินรถท่ี 6 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังส้ิน 5,315,300.-บาท (หาลานสาม
แสนหนึ่งหม่ืนหาพันสามรอยบาทถวน) 
 

 หลักประกันซอง  จํานวน 266,000.-บาท (สองแสนหกหม่ืนหกพันบาทถวน) 
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิ ดังตอไปนี ้ 
 1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
   2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไม
เปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูท่ีองคการ
บอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
   3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
   4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และหรือ ตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม 
   5. นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6. นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ี
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

8. เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 2,500,000.-บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการ
เช่ือถือได โดยตองนําหนังสือรับรองของคูสัญญามาประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวย 
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9. ตองจัดวิศวกรโยธาท่ีไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรในระดับ

ไมต่ํากวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผูควบคุมงานนี้จนกวางานจะแลวเสร็จตาม
สัญญาโดยใหผูประสงคจะเสนอราคานําสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจําตัวของวิศวกรซ่ึงออกให
โดย กว.พรอมท้ังหนังสือรับรองของวิศวกรผูนั้น รับรองวาจะเปนผูควบคุมงานตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังงานแลวเสร็จ 
ถูกตองตามแบบและรายการสัญญาขององคการ ใหยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวันเดียวกับเวลาท่ียื่น
เอกสารประกวดราคา  

10. ตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนกิสครั้งนีจ้ากองคการ 
กําหนดดูสถานที่กอสราง  

  ดูสถานท่ีกอสรางในวันที่  30  สิงหาคม 2559 ระหวางเวลา  10.00 น. ถึง  12.00 น. ณ อูไรขิง เขต
การเดินรถท่ี 6  เพ่ือรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยจะตองลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน หากไมมารับฟงคํา
ช้ีแจงและดูสถานท่ีในวันและเวลาตามท่ีกําหนดไว ถือวารับทราบและยอมรับรายละเอียดท่ีองคการแจงใหทราบ
แลว และจะถือเปนขออางใดๆ มิได สอบถามขอมูล นางศิราวรรณ  ช่ืนบุบผา โทรศัพท 0861241235  
  กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ในวันท่ี 7 กันยายน 2559  ระหวางเวลา  
09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
อาคารเลขท่ี 131 ถนนวัฒนธรรม  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  และกําหนดเสนอราคาในวันที่ 15 กันยายน 2559 ตั้งแต
เวลา 13.30 น. เปนตนไป 

  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท
(หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ ฝายบริหาร องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ช้ัน 2 อาคารเลขท่ี 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 24 สิงหาคม  
2559  ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2559  ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต 
www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ  

                                             

                                                 ประกาศ  ณ  วันท่ี   24  สิงหาคม  2559 

                                           (ลงช่ือ)         นายสุระชัย  เอ่ียมวชิรสกุล 
                                                               (นายสุระชัย  เอ่ียมวชิรสกุล) 
                                                   ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
 
 

ฝายบริหาร สํานักบรกิารและจัดซ้ือ  กลุมงานจัดซ้ือ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
งานปรับปรุงพ้ืนลานจอดรถอูไรขิง เขตการเดนิรถท่ี 6 

 
1. โครงการ   จางกอสรางงานปรบัปรุงพ้ืนลานจอดรถอูไรขิง เขตการเดนิรถท่ี 6 
 หนวยงานเจาของโครงการ  เขตการเดินรถท่ี 6  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร 5,315,300.-บาท 
3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป  กอสรางงานปรบัปรุงพ้ืนลานจอดรถอูไรขิง เขตการเดนิรถท่ี 6 
4. ราคากลางคาํนวณ ณ วนัท่ี  6 กรกฎาคม 2559 

เปนเงิน 5,315,300.-บาท   บาท (หาลานสามแสนหนึ่งหม่ืนหาพันสามรอยบาทถวน) 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

 5.1 แบบ ปร.4 
 5.2 แบบ ปร.5   
 5.3 แบบ ปร.6 

6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
6.1 นางศิราวรรณ  ช่ืนบุบผา          ผอ.ขดร.6 
6.2 นายรุงโรจน  วงศบุญอุปภัมภ  ห.กซบ. 
6.3 นายสมศักดิ์  นาคะปกษริาช 
6.4 นายพัฒณรนิทร  มังคดุ           ชาง 3 (กซบ.) 
6.5 นายพรเทพ  อยูญาติวงศ           ห.ผข.6 
6.6 นางจํานงค  อาจสําอางค           ห.กบท.6    
6.7 นางศิริวรรณ  บัวทอง               เจาหนาท่ีพัสด ุ4 (สบจ.) 
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