
 
 

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขท่ี     07 /2558 

เรื่อง    ประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูกาํแพงเพชร 2 (พ้ืนท่ี 9 ไร)  
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (คร้ังท่ี 2) 

…………................... 
 

     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและ
อาคารสํานักงาน อูกําแพงเพชร 2 (พื้นท่ี 9 ไร)ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 57,284,000.-บาท (หาสิบเจ็ดลาน
สองแสนแปดหม่ืนสี่พันบาทถวน) 

 

 หลักประกันซอง  จํานวน  4,498,000.-บาท (สี่ลานสี่แสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) 
 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้  
 1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
   2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม
เปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูท่ีองคการ
บอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
   3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 
   4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และหรือ  ตองไมเปนผู มี
ผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม 
   5. นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6. นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ี
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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8. เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 28,000,000.-บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการ
เชื่อถือได โดยตองนําหนังสือรับรองของคูสัญญามาประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวย 

9. ตองจัดวิศวกรโยธาท่ีไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรในระดับ
ไมตํ่ากวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผูควบคุมงานนี้จนกวางานจะแลวเสร็จตาม
สัญญาโดยใหผูประสงคจะเสนอราคานําสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจําตัวของวิศวกรซึ่งออกให
โดย กว.พรอมท้ังหนังสือรับรองของวิศวกรผูนัน้ รับรองวาจะเปนผูควบคมุงานตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งงานแลวเสรจ็ 
ถูกตองตามแบบและรายการสัญญาขององคการ ใหย่ืนตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวันเดียวกับเวลาท่ีย่ืน
เอกสารประกวดราคา  

10. ตองเปนผูท่ีมีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จาก
องคการ 

กําหนดดูสถานท่ีกอสราง  
ดูสถานท่ีกอสรางในวันท่ี    11  มีนาคม  2558     ระหวางเวลา  10.00 น. ถึง  12.00 น. ณ                      

อูกําแพงเพชร 2 (พ้ืนท่ี 9 ไร)  เพ่ือรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยจะตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หาก
ไมมารับฟงคําชี้แจงและดูสถานที่ในวันและเวลาตามที่กําหนดไว ถือวารับทราบและยอมรับรายละเอียดท่ีองคการ
แจงใหทราบแลว และจะถือเปนขออางใดๆ มิได สอบถามขอมูล นายชูชาติ  ซาปน โทร. 02-919-8949 
  กําหนดย่ืนซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี  17 มีนาคม 2558 
ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  และกําหนดเสนอราคา
ในวันท่ี   24  มีนาคม 2558   ต้ังแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ.500.-
บาท  (หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี       
5  มีนาคม 2558  ถึงวันท่ี 10 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาทําการ ต้ังแตเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ดูรายละเอียด
ไดท่ีเว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน 
และเวลาราชการ  

                                         ประกาศ  ณ  วันท่ี     5   มีนาคม  2558 

                                         ลงชือ่               ปราณี  ศกุระศร          

 (นางปราณี   ศกุระศร) 
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ฝายบริหาร   สํานกับรกิารและจัดซื้อ   
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 
 

1. โครงการ   จางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานกังาน อูกําแพงเพชร 2 (พ้ืนท่ี 9 ไร) 
หนวยงานเจาของโครงการ  เขตการเดินรถท่ี 8  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  89,945,000.-บาท 
3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป  กอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูกําแพงเพชร 2 
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2558 

เปนเงิน  57,284,000.-บาท (หาสิบเจ็ดลานสองแสนแปดหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

 5.1 แบบ ปร.4 
 5.2 แบบ ปร.5(ก)   
 5.3 แบบ ปร.6 

6. รายชือ่คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
6.1 นายชชูาติ  ซาปน                    ผอ.ขดร.8 
6.2 นายรุงโรจน  วงศบุญอุปถัมภ ห.กซบ. 
6.3 นายวัฒนพงษ  รัตนะวิศ          ผูแทน ม.ธรรมศาสตร ศนูยรังสติ 
6.4 นายพัฒณรนิทร  มังคดุ           ชาง 3  (กซบ.) 
6.5 นายไกรเลิศ  วิไลประภากร     ห.กบท.8 
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