
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่   15 /2557 

เรื่อง    ประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสาํนักงาน อูปูเจาสมิงพราย(ครั้งท่ี 2)  
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

…………................... 
 

     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคาร
สํานักงาน อูปูเจาสมิงพราย (คร้ังที่ 2) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาคร้ังนี้เปนเงินทั้งสิ้น 57,036,000.- บาท (หาสิบเจ็ดลานสาม
หมื่นหกพันบาทถวน) 
   

 หลักประกันซอง  จํานวน  6,600,000.-บาท (หกลานหกแสนบาทถวน) 
  

 ผูมสีิทธเิสนอราคาจะตองมคีุณสมบตั ิ ดังตอไปน้ี  
 1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
   2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่
ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่องคการบอกยกเลิกสัญญา
กอนครบอายุสัญญา 
   3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะ
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวา น้ัน 
   4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และหรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชน
รวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
   5. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูล
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  8. เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 28,518,000.-บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการเชื่อถือได ซึ่งผลงานน้ันไม
เกิน 5 ป นับตั้งแตไดดําเนินการแลวเสร็จจนถึงวันย่ืนเอกสารประกวดราคาจาง โดยตองนําหนังสือรับรองของคูสัญญามา
ประกอบการย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวย 

9. ตองจัดวิศวกรโยธาที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรในระดับไมต่ํา
กวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผูควบคุมงานน้ีจนกวางานจะแลวเสร็จตามสัญญาโดยใหผู
ประสงคจะเสนอราคานําสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจําตัวของวิศวกรซึ่งออกใหโดย กว.พรอมทั้งหนังสือ
รับรองของวิศวกรผูน้ัน รับรองวาจะเปนผูควบคุมงานตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งงานแลวเสร็จ ถูกตองตามแบบและรายการ
สัญญาขององคการ ใหย่ืนตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวันเดียวกับเวลาที่ย่ืนเอกสารประกวดราคา  
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10. ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังน้ีจากองคการ 
กําหนดดูสถานท่ีกอสราง  
ดูสถานที่กอสรางในวันที ่ 29  สิงหาคม  2557  ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ อูปูเจาสมิงพราย  

เพ่ือรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยจะตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หากไมมารับฟงคําชี้แจงและดูสถานที่ในวัน
และเวลาตามที่กําหนดไว ถือวารับทราบและยอมรับรายละเอียดที่องคการแจงใหทราบแลว และจะถือเปนขออางใด ๆ มิได 
สอบถามขอมูล นายสมควร  นาสนม โทร.02-316-1685  ตอ 11 
  กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่  4  กันยายน  2557
ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  และกําหนดเสนอราคาในวันที่      
12  กันยายน  2557  ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท   
(หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่  25  สิงหาคม  2557       
ถึงวันท่ี   28  สิงหาคม  2557  ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต 
www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ  

 สําหรับบริษัทที่ไดซื้อแบบประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูปูเจาสมิง
พราย ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่  11/2557 ลงวันที ่ 23 กรกฎาคม 2557 
ซึ่งไดยกเลิกการประกวดราคาไปแลวนั้น  ใหนําหลักฐานการชําระเงินในการซื้อแบบประกวดราคาดังกลาว มาขอรับ
เอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาคร้ังน้ี โดยไมตองซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา  และมีสิทธิจะย่ืนซอง
ประกวดราคาในคร้ังน้ีได แตทั้งนี้ตองแจงให กลุมงานจัดซื้อ  สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร ทราบเพื่อลงทะเบียนใน
วันขอรับเอกสารดวย       

ประกาศ  ณ  วนัที่   25  สงิหาคม  2557 

                                             (ลงชื่อ)              นเรศ  บญุเปยม 

(นายนเรศ   บญุเปยม) 
รองผูอํานวยการฝายบริหาร รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ฝายบริหาร  
สํานักบริการและจัดซื้อ  
กลุมงานจัดซื้อ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 
1. โครงการ   จางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานกังาน อูปูเจาสมิงพราย 

หนวยงานเจาของโครงการ  เขตการเดนิรถท่ี 3  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 66,000,000.-บาท 
3. ลักษณะงาน 

  โดยสังเขป  การกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานกังาน  
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2557  เปนเงิน  57,036,000.-บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

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

     6. รายชือ่คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
6.1 นายสุริยะ  สาเอี่ยม                  ผอ.ขดร.2 
6.2 นายคมสนั  โชติประดิษฐ        ผอ.ขดร.5 
6.3 นางศริาวรรณ  ชื่นบุผา            ผอ.ขดร.6 
6.4 นางนวลศรี  พันธุแสงอราม     ช.ผอ.ขดร.8 
6.5 นายรุงโรจน  วงศบุญอุปถัมภ  ห.กซบ. 
6.6 นายภานรุกัษ  ทองอินทร         ชาง  (กซบ.) 
6.7  นายพัฒณรนิทร มังคดุ            ชาง 3 (กซบ.)  
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