
 
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขที่    06 /2558 
เร่ือง    ประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานกังาน อูบางพล ี 

ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส (คร้ังที ่2) 
…………................... 

     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสาร
และอาคารสํานักงาน อูบางพลี ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังส้ิน 28,310,000.-บาท (ยี่สิบแปดลาน
สามแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

2 
 

 หลักประกันซอง  จํานวน  1,430,000.-บาท (หนึ่งลานส่ีแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิ ดังตอไปนี ้ 
 1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
   2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว 
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผู
ท่ีองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
   3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวา นั้น 
   4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และหรือ ตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
   5. นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6. นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 
 

8. เปนนิต.ิ.................. 
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          8. เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 14,100,000.-บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
ท่ีองคการเช่ือถือได โดยตองนําหนังสือรับรองของคูสัญญามาประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวย 

9. ตองจัดวิศวกรโยธาท่ีไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรใน
ระดับไมต่ํากวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผูควบคุมงานนี้จนกวางานจะแลว
เสร็จตามสัญญาโดยใหผูประสงคจะเสนอราคานําสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจําตัวของ
วิศวกรซ่ึงออกใหโดย กว.พรอมท้ังหนังสือรับรองของวิศวกรผูนั้น รับรองวาจะเปนผูควบคุมงานตั้งแตเริ่มตน
จนกระท่ังงานแลวเสร็จ ถูกตองตามแบบและรายการสัญญาขององคการ ใหยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา 
ในวันเดียวกับเวลาท่ียื่นเอกสารประกวดราคา  

10. ตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ 
กําหนดดูสถานที่กอสราง  

 ดูสถานท่ีกอสรางใน วันที่  11  มีนาคม  2558  ระหวางเวลา  10.00 น. ถึง  12.00 น. ณ   อูบางพลี  เพ่ือ
รับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยจะตองลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน หากไมมารับฟงคําช้ีแจงและดูสถานท่ีใน
วันและเวลาตามท่ีกําหนดไว ถือวารับทราบและยอมรับรายละเอียดท่ีองคการแจงใหทราบแลว และจะถือเปนขออาง
ใดๆ มิได สอบถามขอมูล นายสมควร  นาสนม  โทร. 02-316-1694 ตอ 11 
  กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี  17 มีนาคม 
2558 ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  และ
กําหนดเสนอราคาในวันท่ี 24 มีนาคม 2558 ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป 

  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500-
บาท (หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ ฝายบริหาร องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ช้ัน 2 อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 5 
มีนาคม 2558  ถึงวันที่  10  มีนาคม  2558  ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ดูรายละเอียด
ไดท่ีเว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และ
เวลาราชการ  

                                           ประกาศ  ณ  วันท่ี   5       มีนาคม  2558 

                                    (ลงช่ือ)                ปราณี  ศุกระศร 

(นางปราณ ี  ศุกระศร) 
กรรมการบริหารกิจการองคการ รกัษาการในตาํแหนง 

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ฝายบริหาร สํานักบรกิารและจัดซ้ือ   
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมใชงานกอสราง 

1.ชื่อโครงการ  จางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสาํนักงาน อูบางพล ี
    /หนวยงานเจาของโครงการ  เขตการเดินรถท่ี 3 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 28,592,000.-บาท 
3. ลักษณะงาน โดยสงัเขป กอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสาํนักงาน อูบางพล ี
4. ราคากลางคาํนวณ ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2558 
    เปนเงิน 28,310,000.-บาท (ยี่สบิแปดลานสามแสนหน่ึงหม่ืนบาทถวน)   
5. บญัชีประมาณการราคากลาง 
    5.1 แบบ ปร.4 
    5.2 แบบ ปร.5 (ก) 
    5.3 แบบ ปร.6 
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
     6.1 นายสมควร  นาสนม                   ผอ.ขดร.3                       
     6.2 นายรุงโรจน  วงศบญุอุปถัมภ         ห.กซบ.                    
     6.3 นายวัฒนพงษ  รัตนะวิศ               ผูแทน ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสติ 
     6.4 นายพัฒณรินทร  มังคุด                ชาง 3 (กซบ.) 
     6.5 นายบรม  รินทอง                       ห.กบท.3  
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