ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 15 /2557
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูปูเจาสมิงพราย(ครั้งที่ 2)
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคการขนส งมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงค จะประกวดราคาจางก อสรา งอูจอดรถโดยสารและอาคาร
สํานักงาน อูปูเจาสมิงพราย (ครั้งที่ 2) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 57,036,000.- บาท (หาสิบเจ็ดลานสาม
หมื่นหกพันบาทถวน)
หลักประกันซอง จํานวน 6,600,000.-บาท (หกลานหกแสนบาทถวน)
ผูมสี ิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปน ผูที่
ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่องคการบอกยกเลิกสัญญา
กอนครบอายุสัญญา
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะ
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และหรือ ตองไมเ ปนผูมีผลประโยชน
รวมกัน ระหว างผูป ระสงคจ ะเสนอราคากั บผูใหบ ริการตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจ างดว ย
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
5. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูล
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
8. เป น นิ ติ บุ ค คลและมี ผ ลงานก อ สร า งประเภทเดี ยวกั น กั บ งานที่ ป ระกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 28,518,000.-บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการเชื่อถือได ซึ่งผลงานนั้นไม
เกิน 5 ป นับตั้งแตไดดําเนินการแลวเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจาง โดยตองนําหนังสือรับรองของคูสัญญามา
ประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวย
9. ตองจัดวิศวกรโยธาที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรในระดับไมต่ํา
กวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปน ผูควบคุมงานนี้จนกวางานจะแลวเสร็จตามสัญญาโดยใหผู
ประสงคจะเสนอราคานําสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจําตัวของวิศวกรซึ่งออกใหโดย กว.พรอมทั้งหนังสือ
รับรองของวิศวกรผูนั้น รับรองวาจะเปนผูควบคุมงานตั้งแตเ ริ่ม ตนจนกระทั่งงานแลวเสร็จ ถูกตองตามแบบและรายการ
สัญญาขององคการ ใหยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวันเดียวกับเวลาที่ยื่นเอกสารประกวดราคา
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10. ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
กําหนดดูสถานที่กอสราง
ดูสถานที่กอสรางในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ อูปูเจาสมิงพราย
เพื่อรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยจะตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หากไมมารับฟงคําชี้แจงและดูสถานที่ในวัน
และเวลาตามที่กําหนดไว ถือวารับทราบและยอมรับรายละเอียดที่องคการแจงใหทราบแลว และจะถือเปนขออางใด ๆ มิได
สอบถามขอมูล นายสมควร นาสนม โทร.02-316-1685 ตอ 11
กําหนดยื่น ซองเอกสารประกวดราคาจางด วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิก ส ในวั นที่ 4 กัน ยายน 2557
ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิ ตร เขตหว ยขวาง กรุงเทพมหานคร และกํ าหนดเสนอราคาในวัน ที่
12 กันยายน 2557 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
ผูส นใจติ ดตอขอซื้ อเอกสารประกวดราคาจ างดวยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท
(หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุม งานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิต ร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 25 สิงหาคม 2557
ถึง วัน ที่ 28 สิง หาคม 2557 ในวัน และเวลาทํ าการ ตั้ง แตเ วลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ดูร ายละเอี ยดได ที่ เว็ บไซต
www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ
สําหรับบริษัทที่ไดซื้อแบบประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูปูเ จาสมิง
พราย ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 11/2557 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ซึ่งไดยกเลิกการประกวดราคาไปแลวนั้น ให นําหลักฐานการชํ าระเงิน ในการซื้ อแบบประกวดราคาดั งกล าว มาขอรั บ
เอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาครั้งนี้ โดยไมตองซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา และมีสิทธิจะยื่นซอง
ประกวดราคาในครั้งนี้ได แตทั้งนี้ตองแจงให กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร ทราบเพื่อลงทะเบียนใน
วันขอรับเอกสารดวย
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557
(ลงชื่อ)

นเรศ บุญเปยม
(นายนเรศ บุญเปยม)

รองผูอํานวยการฝายบริหาร รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

1. โครงการ จางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูปเู จาสมิงพราย
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 3 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 66,000,000.-บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป การกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 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. รายชือ่ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายสุริยะ สาเอี่ยม
ผอ.ขดร.2
6.2 นายคมสัน โชติประดิษฐ ผอ.ขดร.5
6.3 นางศิราวรรณ ชื่นบุผา
ผอ.ขดร.6
6.4 นางนวลศรี พันธุแ สงอราม ช.ผอ.ขดร.8
6.5 นายรุงโรจน วงศบุญอุปถัมภ ห.กซบ.
6.6 นายภานุรกั ษ ทองอินทร ชาง (กซบ.)
6.7 นายพัฒณรินทร มังคุด
ชาง 3 (กซบ.)
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