ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 01/2558
เรื่อง การซื้อรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
..................................................
องคการขนสงมวลชนกรุง เทพ (องคการ) มีความประสงค จะประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรั บ
อากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง จํานวนเงิน 178,485,000 บาท (หนึ่งรอย
เจ็ดสิบแปดลานสี่แสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน)
1. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1 ผู ป ระสงค จะเสนอราคาต องเป นผู มี อาชี พ และมี วั ต ถุ ป ระสงค ในการขายและซ อ ม
บํารุงรักษารถโดยสารที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิต ิบ ุค คลที่จดทะเบีย นจัด ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หรือ กลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) ที่รวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกัน หรือนิติบุค คลไทยกับ นิติ
บุคคลตางประเทศ หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ที่รวมทุนระหวางนิติบุค คลไทยดวยกันหรือ
นิติบุค คลไทยกับ นิติบุ คคลต างประเทศ โดยกลุมกิจการรวมค า และหรือ กลุมนิ ติบุคคลรว มทํางานจะตอง
กําหนดบริษัทหลักซึง่ เปนนิตบิ ุคคลไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางองคการ โดยตองแสดง
หลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้ นิติบุคคลทุกรายจะตองรับผิดรวมกัน
และแทนกันตอองคการอยางลูกหนี้รวม
นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุคคลใด
ลงนามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปครบถวนดวย
1.3 นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติ
บุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรือรวมกับนิติบุคคลอื่นหรือ
กลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอื่นไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา
หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน)ไมนอยกวารอยละ 10 ของ
วงเงินที่จะประมูล ในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture)หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวารอยละ
10 ของวงเงินที่จะประมูล
1.5 ผูป ระสงคจะเสนอราคา ตองไม เป นผู ที่ถู กระบุชื่ อไว ในบัญ ชีรายชื่ อผู ทิ้ง งานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ
1.6 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่นและ
หรือตองไมเ ปนผูมีผลประโยชน รวมกันระหวา งผูเสนอราคากั บผูใหบ ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วั น
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
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1.7 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร ขนาด 12 เมตร ใหกั บ
หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ
1.9 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการใหบริการซอมบํารุงรักษาเครื่องยนตที่สามารถ
ใชงานกับกาซธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิส าหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ
1.10 นิติบุค คลหรือนิติบุค คลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) ที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนบุคคลลมละลาย
1.11 นิติบุค คลที่จะเขาเป นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.12 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับ หนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด จางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)ตองลงทะเบีย นในระบบอิเล็กทรอนิกสข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.13 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
1.14 ผูป ระสงคจะเสนอราคา ต องเป นผูมีรายชื่อเปนผู ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้ อด วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
1.15 ผูป ระสงคจะเสนอราคา ตองผ า นการคั ดเลื อกผู มีคุณสมบัติ เบื้อ งต นตามประกาศ
องคการ
2. วันเวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 27 มกราคม
2558 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หอง
ประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
และกําหนดเสนอราคาในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 ตั้งแตเวลา 09.45 น. เปนตนไป
ผูสนใจติดต อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้ อดว ยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ
500.-บาท (หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทีย มรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่
13 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2558 ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30
น. ดูรายละเอีย ดได ที่เว็ บไซต www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทาง
โทรศัพท 0-2246-0974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2558
(ลงชื่อ)

ปราณี ศุกระศร
(นางปราณี ศุกระศร)
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซือ้ รถยนตโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน ๔๘๙ คัน
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนตโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน ๔๘๙ คัน
หนวยงานเจาของโครงการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๒,๒๐๐,๕๐๐,๐๐๐.- บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
(รถปรับอากาศ ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท/คัน)
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ๖ มกราคม ๒๕๕๘
เปนเงิน ๑,๗๘๔,๘๕๐,๐๐๐.-บาท ราคา/หนวย ๓,๖๕๐,๐๐๐.-บาท/คัน
๔. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ไดสอบถามขอมูลจากผูผลิตเพือ่ ใหไดราคาปจจุบัน โดยติดตอทางเว็บไซต
Alibaba , Chainabus และเว็บไซตของบริษทั โดยตรง เพือ่ นํามาคํานวณราคากลาง โดยกําหนดสูตรในการคํานวณ
ราคา ดังนี้
ราคากลาง = ราคานําเขา + อากรนําเขา 40% + ภาษีมูลคาเพิม่ 7% + คาดําเนินการสําหรับผูเสนอราคา +
คาตอบแทนการรับประกันซอมบํารุง 5 ป
๕. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
คณะกรรมการกําหนดราคากลางการจัดซื้อรถโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ตามคําสัง่ องคการที่ 923/2557
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
๑. นางปราณี ศุกระศร
ประธานกรรมการ
๒. ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย
กรรมการ
๓. รศ.พัชรา
พัชราวนิช
กรรมการ
๔. นางสาวสันทนา สิงหเสนห
กรรมการ
๕. นายธาดา
เตียประเสริฐ
กรรมการ
๖. นายบรรยงค อัมพรตระกูล
กรรมการ
๗. ผศ.นพนันท วรรณเทพสกุล กรรมการ
๘. นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภัทร เลขานุการ
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