
 
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขที ่ 11/2558 
เร่ือง การซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน 

ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส (ครั้งที ่3) 
.................................................. 

 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (องคการ) มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือรถโดยสารปรับ
อากาศใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 

 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกนัซอง จํานวนเงิน 178,485,000.-บาท (หนึ่งรอย
เจ็ดสิบแปดลานสี่แสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 

 1. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
  1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพและมีวัตถุประสงคในการขายและซอม
บํารุงรักษารถโดยสารท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) ท่ีรวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกัน หรือนิติบุคคลไทยกับนิติ
บุคคลตางประเทศ หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางาน (Consortium) ที่รวมทุนระหวางนิติบุคคลไทยดวยกันหรือ
นิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลตางประเทศ โดยกลุมกิจการรวมคา และหรือ กลุมนิติบุคคลรวมทํางานจะตอง
กําหนดบริษัทหลกัซึง่เปนนิตบิุคคลไทยเปนผูรับผดิชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางองคการ โดยตองแสดง
หลักฐานการรวมคาหรือรวมทํางานมาพรอมกับเอกสารเสนอราคา ท้ังน้ี นิติบุคคลทุกรายจะตองรับผิดรวมกัน
และแทนกันตอองคการอยางลูกหน้ีรวม 
  นิติบุคคลทุกรายจะตองลงนามในเอกสารเสนอราคา หรืออาจมอบอํานาจใหนิติบุคคลใด
ลงนามแทนได โดยใหแนบใบมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปครบถวนดวย 
 1.3 นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติ
บุคคลรวมทํางาน (Consortium) ไมสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาในนามตนเอง หรือรวมกับนิติบุคคลอ่ืนหรือ
กลุมกิจการรวมคา หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานอื่นไดอีก และจะเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา
หรือกลุมนิติบุคคลรวมทํางานในภายหลังไมได 
 1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน)ไมนอยกวารอยละ 10 ของ
วงเงินท่ีจะประมูล ในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคาเปนกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture)หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) บริษัทหลัก (Lead Firm) ตองมีทุนจดทะเบียน (ชําระเต็มจํานวน) ไมนอยกวารอยละ 
10 ของวงเงินท่ีจะประมูล 
 1.5 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจ 
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 1.6  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนและ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม 
 1.7  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
 1.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการจําหนายรถโดยสาร ขนาด 12 เมตร ใหกับ
หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือตางประเทศ 
 1.9 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีผลงานการใหบริการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองยนตท่ีสามารถ
ใชงานกับกาซธรรมชาติ (CNG) กับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศ  
 1.10 นิติบุคคลหรือนิติบุคคลในกลุมกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือกลุมนิติบุคคล
รวมทํางาน (Consortium) ที่ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนบุคคลลมละลาย 
  1.11  นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  1.12  นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  1.13  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซ่ึงมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  1.14  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูมีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซ้ือดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้จากองคการ 
  1.15  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามประกาศ
องคการ 
 
 

 2. วันเวลา สถานที่ในการย่ืนเอกสาร 
  กําหนดยื่น เอกสารการประกวดราคาซื้อด วย วิ ธี การทาง อิ เล็กทรอนิกส  ในวัน ท่ี                  
3  เมษายน  2558 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 13.00 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวด
ราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี  20 เมษายน  2558  ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป 
 

  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 
500.-บาท (หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซ้ือ องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี         
23  มีนาคม  2558  ถึงวันที่  26  มีนาคม  2558 ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 
15.30 น. ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถาม
ทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวันและเวลาราชการ 
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  สําหรับบริษัทที่ไดซ้ือแบบประกวดราคา ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี 04/2558 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2558 ซ่ึงไดยกเลิกการประกวดราคาไปแลว
นั้น ใหนําหลักฐานการชําระเงินในการซื้อแบบประกวดราคาดังกลาว มาขอรับเอกสารขอกําหนดในการ
ประกวดราคาคร้ังน้ี โดยไมตองซือ้เอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา และมีสทิธิจะยื่นซองประกวดราคาใน
คร้ังนี้ได แตท้ังน้ีตองแจงให กลุมงานจัดซื้อ  สํานักบริการและจัดซ้ือ ฝายบริหาร ทราบเพื่อลงทะเบียนในวัน
ขอรับเอกสารดวย     

ประกาศ ณ วันท่ี   23  มีนาคม  2558 
 

                            
                              (ลงชื่อ)       ปราณี  ศุกระศร 

(นางปราณี  ศกุระศร) 
กรรมการบริหารกิจการองคการ  รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 

ฝายบริหาร 
สํานักบริการและจัดซ้ือ   
กลุมงานจัดซื้อ 
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