ชี้แจงการคัดคานผลการพิจารณาการคัดเลือกเบือ้ งตน
การจัดซือ้ รถโดยสารปรับอากาศใชเชือ้ เพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน
……………………………….

ตามที่กิจการรวมคาโดยบริษัท บานโปงบัสบอดี้ จํากัด และ Dong Feng Design Institute Co.,Ltd.
ไดคัดคานผลการพิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องตน และขอใหกิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัสบอดี้ จํากัดฯ
เปนผูผานการคัดเลือกเบื้องตน และกิจการรวมคา โดยบริษัท ซี เอ็น แมเนจเมนท(ไทยแลนด) จํากัด , Zhongji
Richway(Thailand) Holcling Co.,Ltd. และ Beigi Fotan molor Co.,Ltd. ไดคัดคานผลการพิจารณาผลการคัดเลือก
เบื้องตน และขอใหพิจารณายกเลิกการประกวดราคา นั้น
คณะกรรมการประกวดราคา ไดพิจารณาการคัดคานผลการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องตนแลว ขอ
เรียนชี้แจงผลการพิจารณาพรอมเหตุผลประกอบ สรุปไดดังนี้
1. กิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัสบอดี้ จํากัด และ Dong Feng Design Institute Co.,Ltd.
1.1 การจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเ ชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราง TOR ประกอบดวย
ผูแทนจากสถาบันการศึกษา ผูแทนจากอัยการสูงสุด ผูแทนจากกรมการขนสงทางบก และผูแทนจากองคกรตอตาน
คอรัปชัน(ประเทศไทย) รวมพิจารณากําหนดราง TOR ซึ่งไดนําร าง TOR ประกาศใหส าธารณชนเสนอแนะ
ความเห็นตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 โดยประกาศราง TOR จํานวน 4 ครั้ง และองคการไดประกาศประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549
และขอบังคับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ 173 วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2557 ซึ่งไดดําเนินการมารวม 3 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประกาศขายแบบระหวางวันที่ 13-21 มกราคม 2558 กํ าหนดยื่น เอกสาร วัน ที่ 27
มกราคม 2558 มีผูยื่นเอกสาร จํานวน 3 ราย คือ กิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัสบอดี้ จํากัดฯ ,นิติบุค ลรวม
ทํางาน โดยบริษัท เบสทริน กรุป จํากัดฯ และนิติบุค ลรวมทํางาน โดยบริษัท ไทย เทคโนโลยี แอนด เดเวลลอป
เมนท จํากัดฯ แตไมมีบริษัทรายใดผานการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนใหเปนผูม ีสทิ ธิเสนอราคาและไมมีบริษัทฯ
ใดอุทธรณคัดคานผลการพิจารณา
ครั้งที่ 2 ประกาศขายแบบระหว า งวั น ที่ 19-27 กุ มภาพั น ธ 2558 ต อ มา เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 27
กุมภาพันธ 2558 เวลา 16.00 น. ณ หอ งประชุม 1 ชั้น 5 องคก ารขนสงมวลชนกรุงเทพ คณะกรรมการประกวด
ราคาไดมีการประชุมชีแ้ จง เรื่อง การเตรียมเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชกาซธรรมชาติ(NGV)
จํานวน 489 คัน และกําหนดยื่นเอกสาร วันที่ 6 มีนาคม 2558 มีผูยื่นเอกสารประกวดราคา จํานวน 3 ราย คือ นิติ
บุคคลรวมทํางาน โดยบริษัท เบสทริน กรุป จํากัดฯ , กิจการรวมคา โดยบริษัท ซี เอ็น แมเนจเมนท (ไทยแลนด)
จํากัดฯ และกิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัสบอดี้ จํากัดฯ แตไมมีบริษัทรายใดผานการตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องตนใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และไมมีบริษัทฯใดอุทธรณคัดคานผลการพิจารณา
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ครั้งที่ 3 ประกาศขายแบบระหวางวั นที่ 23-26 มี นาคม 2558 มี ผูยื่นเอกสารประกวดราคา
จํานวน 5 ราย คือ นิติบุคคลรวมทํางาน โดยบริษัท เบสทริน กรุป จํากัดฯ , กิจการรวมคา โดยบริษัท ซี เอ็น แมเนจ
เมนท (ไทยแลนด) จํากัดฯ , กิจการรวมคา เจวีซีซี โดยบริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จํากัด(มหาชน)ฯ,กิจการรวมคา
โดยบริษัท บานโปงบัสบอดี้ จํากัดฯ และนิติบุคคลรวมทํางาน โดยบริษัท ทิพย แอรไลย จํากัดฯ
การกําหนดระยะเวลาสําหรับผูป ระสงคจะเสนอราคาในการจัดทําเอกสารขอเสนอดานเทคนิค
ทั้ง 3 ครั้ง องคการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส พ.ศ.
2549 ขอ 9(1) ซึ่งกําหนดใหเ วลาไมน อยกวา 3 วันนับแตวันสุ ดทายของการแจกจายหรือ จําหนาย แต ตองเป น
ระยะเวลาภายใน 30 วัน นับแตวันแรกที่กําหนดใหยื่นซอง
ในประเด็ น นี้ ส รุ ปได วาองค ก ารฯได ทํา การประกาศร า ง TOR เพื่อ ใหส าธารณชนเสนอ
ความเห็นตั้งแตเดือน ตุล าคม 2557 ซึ่งมีระยะเวลาในการเตรียมเอกสารเปนระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่งทาง
กิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัส บอดี้ จํากัดฯ ไดเขารวมยื่นเอกสารประกวดราคาทั้ง 3 ครั้ง จึงตองมีค วาม
พรอมในการเตรียมเอกสารแลว
1.2 ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิกส เลขที่ 11/2558 ขอ 4.5 ระบุวา
“กอนการยื่นเอกสารประกวดราคา ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให ถี่ถ วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้ งหมดเสีย กอนที่จะตกลงยื่ นขอ เสนอตามเงื่อ นไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส” และขอ 4.6 วรรคสอง ระบุวา “เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด” ดังนั้น ผูประสงคจะ
เสนอราคาจะตองยื่นเอกสารใหถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 11/2558
คณะกรรมการประกวดราคา ไดตรวจสอบเอกสารที่กิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัส
บอดี้ จํากัดฯ ไดยื่นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 แลวมีเพียงหนังสือของบริษัท ธนบุรี บัสบอดี้ จํากัด ฉบับลงวันที่ 6
มี น าคม 2558 ที่ รั บจ า งประกอบตั วถั ง ในจํ า นวนไม เ กิ น 40 คั น ต อ เดื อ น ซึ่ งได แ นบเอกสารใบรั บรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ(ISO 9001) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4) เทานั้น
กิจ การร วมคา โดยบริษั ท บ า นโป งบัส บอดี้ จํ า กั ด และ Dong Feng Design Institute
Co.,Ltd. จัดสงแผนงานและระยะเวลาการสงมอบรถยนตจาก บริษัท ธนบุรีฯ จํากัด และบริษัท ตงฟงฯ จํากัด
เพิ่มเติมมาพรอมหนังสืออุทธรณนั้น ตามเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส ขอ 4.6 วรรคสอง
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาหมดระยะเวลาการยื่นเอกสารแลว จึงไมพิจารณาเอกสารดังกลาว
1.3 ตามประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 11/2558 ขอ 3.2(10) ระบุ
วา “ผูประสงคจะเสนอราคาที่เปนนิติบุคคลหรือนิติบุค คลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือ กลุมนิติ
บุคคลรวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) จะตอ งสงเอกสารงบการเงิน งบดุล และบัญชีกําไร
ขาดทุนในรอบบัญชี พ.ศ.2554, พ.ศ.2555 และพ.ศ.2556” คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบพบวาผูส อบบัญชี
รับรองงบฯแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากขาดหลักฐานเอกสารทางการเงินมีไมเพียงพอในการตรวจสอบ ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบบั ญ ชี ที่ รั บรองทั่ วไปและบริ ษั ทฯมี ผ ลการดํ า เนิ น งานขาดทุ น ต อ เนื่ อ งในป 2555-2556 คณะ
กรรมการฯจึงเห็นวาสถานะทางการเงินไมนาเชื่อถือ
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3

เอกสารหลักฐานตางๆที่กิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัสบอดี้ จํากัดฯ โดยนายอุทัย
เสียงแจม ไดยื่นมาไมถูกตองครบถวนตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ 11/2558 คือ ไมไดจัดทําบัญชีเอกสารสวนที่
1,2 และหนังสือรับรองทางการเงินไมไดประทับตรา ซึ่งนายอุทัย เสียงแจม ไดลงชื่อ กํากับไวในแบบตรวจสอบ
เอกสารวาขาดเอกสารตามที่คณะกรรมการแจงจริง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
2. กิจการรวมคา โดยบริษัท ซี เอ็น แมเนจเมนท(ไทยแลนด) จํากัด , Zhongji Richway(Thailand)
Holcling Co.,Ltd. และ Beigi Fotan molor Co.,Ltd.
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิกส เลขที่ 11/2558 ขอ 4.5 ระบุวา
“กอนการยื่นเอกสารประกวดราคา ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให ถี่ถ วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้ งหมดเสีย กอนที่จะตกลงยื่ นขอ เสนอตามเงื่อ นไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิก ส” คณะกรรมการประกวดราคา ไดตรวจสอบเอกสารของบริษัท
พบวาไมไดยื่นเอกสาร ตามประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 11/2558 ไดแก
2.1 ไมมีแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสาร ขอ 4.4
2.2 ไมมีแผนการดําเนินการดานทะเบียน ขอ 3.2(2)
2.3 ไมมีสําเนาใบรับรองมาตรฐาน ISO ของโรงงานประกอบรถโดยสารตางประเทศ ขอ 3.2(7)
2.4 ไมมีผลงานการจําหนายรถโดยสารขนาด 12 เมตร ขอ 3.2(8)
2.5 ไมมีผลงานการซอมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถใชงานกับกาซธรรมชาติ ขอ 3.2(9)
2.6 ไมมีงบการเงิน งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนในรอบบัญชี พ.ศ.2554, พ.ศ.2555 และพ.ศ.
2556 ขอ 3.2(10)
2.7 ไมมีแบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 3.2(13)
2.8 ไมเสนอราคาคาซอมบํารุงรักษารถโดยสารของ 5 ปแรก และปที่ 6-10 ขอ 6.3.2
2.9 เอกสารหลั ก ฐานที่ ใช ประกอบการอ า งอิ ง ที่ เ ป น ภาษาต า งประเทศ ไม ไ ด แ ปลเป น
ภาษาไทย ตามเอกสารขอบเขตของงาน ขอ 10.4
เอกสารหลักฐานตางๆที่กิจการรวมคา โดยบริษัท ซี เอ็น แมเนจเมนท(ไทยแลนด) จํากัดฯ
ได ยื่น ตอ คณะกรรมการประกวดราคา ได มอบอํา นาจให น ายณรงค มั่ น ละมา ย เป น ผู มีอํา นาจในการยื่ น ซอง
ประกวดราคารวมทั้งทํานิติกรรมสัญญาตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการซื้อรถโดยสาร โดยนายณรงค มั่นละมาย ได
ยื่นเอกสารไมเปนไปตามเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 11/2558 และไดลงชื่อกํากับไว
ในแบบตรวจสอบเอกสารวาขาดเอกสารตามที่คณะกรรมการแจงจริง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
คณะกรรมการประกวดราคา พิจารณาคําอุทธรณดังกลาวของบริษัททั้ง 2 รายแลว ฟงไมขึ้น จึงมี
มติยืนยั นผลการคัดเลื อกเบื้ องตนตามเดิม ซึ่งผู อํานวยการไดเห็นชอบตามเสนอ และการวินิจฉัยอุทธรณของ
ผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
................................................
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