
 
 

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เลขท่ี     08  /2558 

เร่ือง    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารส านักงาน อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (คร้ังท่ี 2) 

…………................... 
 

     องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและ
อาคารส านักงาน อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังนี้เป็นเงินท้ังสิ้น   39,958,000.-บาท (สามสิบเก้า
ล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 

 หลักประกันซอง  จ านวน  2,402,000.- บาท  (สองล้านสี่แสนสองพันบาทถ้วน) 

 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้  
 1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผู้ที่องค์การ
บอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา 
   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และหรือ ต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม 
   5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

/8. เป็นนิตบิุคคล.... 



 2 
 

8. เป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 19,900,000.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การ
เชื่อถือได้ โดยต้องน าหนังสือรับรองของคู่สัญญามาประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย 

9. ต้องจัดวิศวกรโยธาที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรในระดับ
ไม่ต่ ากว่าสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นผู้ควบคุมงานนี้จนกว่างานจะแล้วเสร็จตาม
สัญญาโดยให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาน าส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจ าตัวของวิศวกรซึ่งออกให้
โดย กว.พร้อมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรผู้น้ัน รับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานต้ังแต่เร่ิมต้นจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ 
ถูกต้องตามแบบและรายการสัญญาขององค์การ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา ในวันเดียวกับเวลาที่ยื่น
เอกสารประกวดราคา  

10. ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้จาก
องค์การ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  
      ดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 11  มีนาคม   2558  ระหว่างเวลา   10.00 น. ถึงเวลา  12.00 น. ณ  อู ่ 

รามอินทรา -ประดิษฐ์มนูธรรม  เพื่อรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยจะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
หากไม่มารับฟังค าชี้แจงและดูสถานที่ในวันและเวลาตามที่ก าหนดไว้ ถือว่ารับทราบและยอมรับรายละเอียดที่
องค์การแจ้งให้ทราบแล้ว  และจะถือเป็นข้ออ้างใดๆ มิได้ สอบถามข้อมูล นายชูชาติ  ซาปัน โทร. 02-919-8949 
  ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี  17  มีนาคม  2558 
ระหว่างเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุมองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่  131  ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  และก าหนดเสนอ
ราคาในวันที ่ 24   มีนาคม  2558   ตั้งแต่เวลา  13.00  น. เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ  500.-
บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ ส านักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันท่ี      
5  มีนาคม  2558   ถึงวันท่ี   10  มีนาคม  2558 ในวันและเวลาท าการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.                
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.bmta.co.th.    หรือ www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์          
0-2246-0974   ในวัน และเวลาราชการ  

                                              ประกาศ  ณ  วันท่ี    5    มีนาคม   2558 

                                (ลงชื่อ)                   ปราณี   ศุกระศร 
                                                                                   (นางปราณี    ศุกระศร) 

                                 กรรมการบริหารกิจการองค์การ รักษาการในต าแหน่ง 
                                          ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 ฝ่ายบริหาร ส านักบริการและจัดซื้อ 

http://www.bmta.co.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. โครงการจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารส านักงาน อูร่ามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เขตการเดินรถที่  8  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    48,029,000.- บาท 
3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป  ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารส านักงาน อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม 
4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันท่ี  23  กุมภาพันธ์  2558 

เป็นเงิน   39,958,000.-บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
 5.1 แบบ ปร.4 
 5.2 แบบ ปร.5(ก)   
 5.3 แบบ ปร.6 

6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
6.1 นายชูชาติ  ซาปัน                       ผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่ 8 
6.2 นายรุ่งโรจน์  วงศ์บุญอุปถัมภ์    หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบ ารุง  ส านักบริหารการเดินรถ 
6.3 นายวัฒนพงษ์  รัตนะวิศ             ผู้แทน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
6.4 นายพัฒณรินทร์  มังคุด              ช่าง 3  กลุ่มงานซ่อมบ ารุง  ส านักบริหารการเดินรถ 
6.5 นายไกรเลิศ  วิไลประภากร        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  เขตการเดินรถที่  8  

 


