
 
 
 

ชี้แจงการคัดคานผลการพิจารณาการคดัเลอืกเบือ้งตน 
การจดัซือ้รถโดยสารปรับอากาศใชเชือ้เพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คนั  

 
 

………………………………. 
 
 
 

  ตามที่กิจการรวมคาโดยบริษัท บานโปงบัสบอดี้ จํากัด และ Dong Feng Design Institute Co.,Ltd. 
ไดคัดคานผลการพิจารณาผลการคัดเลือกเบ้ืองตน และขอใหกิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัสบอดี้ จํากัดฯ 
เปนผูผานการคัดเลือกเบ้ืองตน และกิจการรวมคา โดยบริษัท ซี เอ็น แมเนจเมนท(ไทยแลนด) จํากัด , Zhongji 
Richway(Thailand) Holcling Co.,Ltd. และ Beigi Fotan molor Co.,Ltd. ไดคัดคานผลการพิจารณาผลการคัดเลือก
เบ้ืองตน และขอใหพิจารณายกเลิกการประกวดราคา นั้น 

คณะกรรมการประกวดราคา ไดพิจารณาการคัดคานผลการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องตนแลว ขอ
เรียนชี้แจงผลการพิจารณาพรอมเหตุผลประกอบ สรุปไดดังนี้ 

1. กิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัสบอดี้ จํากัด และ Dong Feng Design Institute Co.,Ltd. 
  1.1 การจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราง TOR ประกอบดวย
ผูแทนจากสถาบันการศกึษา ผูแทนจากอัยการสูงสดุ ผูแทนจากกรมการขนสงทางบก และผูแทนจากองคกรตอตาน
คอรัปชัน(ประเทศไทย) รวมพิจารณากําหนดราง TOR ซึ่งไดนําราง TOR ประกาศใหสาธารณชนเสนอแนะ
ความเห็นต้ังแตเดือนตุลาคม 2557 โดยประกาศราง TOR จํานวน 4 คร้ัง และองคการไดประกาศประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  
และขอบังคับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ 173 วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2557 ซึ่งไดดําเนินการมารวม 3 ครั้ง 
ดังนี้ 
  ครั้งท่ี 1 ประกาศขายแบบระหวางวันท่ี 13-21 มกราคม 2558 กําหนดยื่นเอกสาร วันท่ี 27 
มกราคม 2558 มีผูย่ืนเอกสาร จํานวน 3 ราย  คือ กิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัสบอดี้ จํากัดฯ ,นิติบุคลรวม
ทํางาน โดยบริษัท เบสทริน กรุป จํากัดฯ และนิติบุคลรวมทํางาน โดยบริษัท ไทย เทคโนโลยี แอนด เดเวลลอป
เมนท จํากัดฯ แตไมมีบริษัทรายใดผานการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตนใหเปนผูมีสทิธิเสนอราคาและไมมีบริษัทฯ
ใดอุทธรณคัดคานผลการพิจารณา 
  ครั้งท่ี 2 ประกาศขายแบบระหวางวันท่ี 19-27 กุมภาพันธ 2558 ตอมา เม่ือวันศุกรท่ี 27 
กุมภาพันธ 2558  เวลา 16.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ คณะกรรมการประกวด
ราคาไดมีการประชุมชีแ้จง เร่ือง การเตรียมเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชกาซธรรมชาติ(NGV) 
จํานวน 489 คัน และกําหนดยื่นเอกสาร วันท่ี 6 มีนาคม 2558 มีผูยื่นเอกสารประกวดราคา จํานวน 3 ราย  คือ นิติ
บุคคลรวมทํางาน โดยบริษัท เบสทริน กรุป จํากัดฯ , กิจการรวมคา โดยบริษัท ซี เอ็น แมเนจเมนท  (ไทยแลนด) 
จํากัดฯ และกิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัสบอด้ี จํากัดฯ แตไมมีบริษัทรายใดผานการตรวจสอบคุณสมบัติ
เบ้ืองตนใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และไมมีบริษัทฯใดอุทธรณคัดคานผลการพิจารณา 
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  ครั้งท่ี 3 ประกาศขายแบบระหวางวันท่ี 23-26 มีนาคม 2558 มีผูย่ืนเอกสารประกวดราคา 
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 บานโปงบัสบอด้ี จํากัดฯ และนิติบุคคลรวมทํางาน โดยบริษัท ทิพย แอรไลย จํากัดฯ  

   การกําหนดระยะเวลาสาํหรับผูประสงคจะเสนอราคาในการจัดทําเอกสารขอเสนอดานเทคนิค
ท้ัง 3 คร้ัง องคการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2549 ขอ 9(1) ซึ่งกําหนดใหเวลาไมนอยกวา 3 วันนับแตวันสุดทายของการแจกจายหรือจําหนาย แตตองเปน
ระยะเวลาภายใน 30 วัน นับแตวันแรกท่ีกําหนดใหย่ืนซอง 
   ในประเด็นนี้สรุปไดวาองคการฯไดทําการประกาศราง TOR เพื่อใหสาธารณชนเสนอ
ความเห็นต้ังแตเดือน ตุลาคม 2557 ซึ่งมีระยะเวลาในการเตรียมเอกสารเปนระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่งทาง
กิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัสบอด้ี จํากัดฯ ไดเขารวมย่ืนเอกสารประกวดราคาท้ัง 3 ครั้ง จึงตองมีความ
พรอมในการเตรียมเอกสารแลว 
  1.2  ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 11/2558 ขอ 4.5 ระบุวา 
“กอนการยื่นเอกสารประกวดราคา ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” และขอ 4.6 วรรคสอง ระบุวา “เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด” ดังนั้น ผูประสงคจะ
เสนอราคาจะตองยื่นเอกสารใหถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส เลขที ่11/2558 
   คณะกรรมการประกวดราคา ไดตรวจสอบเอกสารที่กิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัส
บอดี้ จํากัดฯ ไดยื่นเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2558 แลวมีเพียงหนังสือของบริษัท ธนบุรี บัสบอดี้ จํากัด ฉบับลงวันท่ี 6 
มีนาคม 2558 ท่ีรับจางประกอบตัวถังในจํานวนไมเกิน 40 คันตอเดือน ซึ่งไดแนบเอกสารใบรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ(ISO 9001) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4) เทานั้น 
   กิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัสบอดี้ จํากัด และ Dong Feng Design Institute 
Co.,Ltd. จัดสงแผนงานและระยะเวลาการสงมอบรถยนตจาก บริษัท ธนบุรีฯ จํากัด และบริษัท ตงฟงฯ จํากัด 
เพ่ิมเติมมาพรอมหนังสืออุทธรณนั้น ตามเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ขอ 4.6 วรรคสอง 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาหมดระยะเวลาการย่ืนเอกสารแลว จึงไมพิจารณาเอกสารดังกลาว  
  1.3  ตามประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี 11/2558 ขอ 3.2(10) ระบุ
วา “ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีเปนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติ
บุคคลรวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) จะตองสงเอกสารงบการเงิน งบดุล และบัญชีกําไร
ขาดทุนในรอบบัญชี พ.ศ.2554, พ.ศ.2555 และพ.ศ.2556” คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบพบวาผูสอบบัญชี
รับรองงบฯแบบมีเงื่อนไข เนื่องจากขาดหลักฐานเอกสารทางการเงินมีไมเพียงพอในการตรวจสอบ ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไปและบริษัทฯมีผลการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่องในป 2555-2556 คณะ
กรรมการฯจึงเห็นวาสถานะทางการเงินไมนาเชื่อถือ 
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   เอกสารหลักฐานตางๆท่ีกิจการรวมคา โดยบริษัท บานโปงบัสบอดี้ จํากัดฯ โดยนายอุทัย  
เสียงแจม ไดย่ืนมาไมถูกตองครบถวนตามเอกสารประกวดราคา เลขท่ี 11/2558 คือ ไมไดจัดทําบัญชีเอกสารสวนท่ี 
1,2 และหนังสือรับรองทางการเงินไมไดประทับตรา ซึ่งนายอุทัย  เสียงแจม ไดลงชื่อกํากับไวในแบบตรวจสอบ
เอกสารวาขาดเอกสารตามท่ีคณะกรรมการแจงจริง เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2558  

2. กิจการรวมคา โดยบริษัท ซี เอ็น แมเนจเมนท(ไทยแลนด) จํากัด , Zhongji Richway(Thailand) 
Holcling Co.,Ltd. และ Beigi Fotan molor Co.,Ltd. 

ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 11/2558 ขอ 4.5 ระบุวา 
“กอนการยื่นเอกสารประกวดราคา ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” คณะกรรมการประกวดราคา ไดตรวจสอบเอกสารของบริษัท
พบวาไมไดย่ืนเอกสาร ตามประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี 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 ไมมีผลงานการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองยนตท่ีสามารถใชงานกับกาซธรรมชาติ 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 และปท่ี 6-10 ขอ 6.3.2 

   2.9 เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการอางอิงท่ีเปนภาษาตางประเทศ ไมไดแปลเปน
ภาษาไทย ตามเอกสารขอบเขตของงาน ขอ 10.4 
      เอกสารหลักฐานตางๆท่ีกิจการรวมคา โดยบริษัท ซี เอ็น แมเนจเมนท(ไทยแลนด) จํากัดฯ 
ไดย่ืนตอคณะกรรมการประกวดราคา ไดมอบอํานาจใหนายณรงค ม่ันละมาย เปนผูมีอํานาจในการย่ืนซอง
ประกวดราคารวมท้ังทํานิติกรรมสัญญาตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการซื้อรถโดยสาร โดยนายณรงค  มั่นละมาย ได
ย่ืนเอกสารไมเปนไปตามเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี 11/2558 และไดลงชื่อกํากับไว
ในแบบตรวจสอบเอกสารวาขาดเอกสารตามท่ีคณะกรรมการแจงจริง เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2558  
 คณะกรรมการประกวดราคา พิจารณาคําอุทธรณดังกลาวของบริษัทท้ัง 2 รายแลว ฟงไมขึ้น จึงมี
มติยืนยันผลการคัดเลือกเบ้ืองตนตามเดิม ซึ่งผูอํานวยการไดเห็นชอบตามเสนอ และการวินิจฉัยอุทธรณของ
ผูอํานวยการใหถือเปนท่ีสุด  
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