
           

     

 
 
 

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

เลขที่            /2560 

เรื่อง    ประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

…………................... 
 

     องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความ

ปลอดภัย เขตการเดินรถท่ี 4 จ านวน 14 อัตรา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

   1. บริเวณอู่คลองเตย และที่ท าการเขต กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1  จ านวน 6 อัตรา 

                     2.  บริเวณอู่สาธุประดิษฐ์ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2                   จ านวน 5 อัตรา 

  3.  บริเวณอู่พระราม 9 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3                      จ านวน 3 อัตรา 

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองวงเงิน  138,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพัน 

บาทถ้วน)  

       1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

              1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้รับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

          1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผูท้ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้  ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

     1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย

อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด

ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม          

             1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน

ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

            1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี

รายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
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       1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

       1.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี

มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้    

    1.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ   
       1.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้จากองค์การ 
 
      2. วัน  เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร 

 ก าหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ……..…............................
ระหว่างเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น.    ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา  ณ  ห้องประชุมองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่   131  ถนนวัฒนธรรม  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  องค์การจะแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว  ใน
วันที่...........................................                                         
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา  ชุดละ    300.- 
บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ได้ที่  กลุ่มงานจัดซื้อ ส านักบริการและจัดซื้อ  ฝ่ายบริหาร องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ชั้น 2 อาคารเลขที่   131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ตั้ งแต่ วันที่  
…………………..………….ถึงวันที่  ……………………………… ในวันและเวลาท าการ  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  
15.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.bmta.co.th.  หรือ www.gprocurement.go.th ในวันและเวลาราชการ 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2246 0974 

                  
 
       
                 ประกาศ   ณ   วันที่                       พ.ศ. 2560      

 
 

  

(นายยุกต์  จารุภูมิ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน 
ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 
ฝ่ายบริหาร  
ส านักบริการและจัดซื้อ 
กลุ่มงานจัดซื้อ 

 

http://www.gprocurement.go.th/
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     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 

 

 1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักงานเขตและ กลุ่มงานปฏบิัติการเดินรถ 1 อู่คลองเตย, กลุ่มงาน        

    ปฏิบัติการเดินรถ 2 อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดษิฐ์ และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 อู่พระราม 9 

2. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร  3,105,140.-บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   

    ราคา/หน่วย 18,694.50 บาท/เดือน  รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม  รวมเป็นเงิน 2,748,091.50 บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

    4.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย ยูพีพี อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 

    4.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย อมรอินเตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด 

    4.3 บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จ ากัด  

โดยก าหนดราคากลางอัตราค่าจา้งคนละ 18,694.50 บาท/เดือน รวมภาษีมูลคา่เพิ่มแล้ว ซึ่งเปน็ราคาที่ต่ าสุด 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

     5.1  นายดุสิต      แซ่ด่าน                      ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่ 4 

     5.2  นายสุชิญ      ประณิธานวิทยา           หัวหน้ากลุ่มงานปฏบิัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 4  

     5.3  นายองอาจ   เทียบอุทยั                   หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 4 

     5.4  นายสุทิน       หนูเสน                     หัวหน้ากลุ่มงานปฏบิัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 4 

     5.5 นายสมศักดิ์     นาคะปักษิราช            นิติกร 5 กลุ่มงานนิติกรรม ส านักงานกฎหมาย 

     5.6  นางสาวกัญญารัตน์  รลีะชาติ             เจ้าหนา้ที่พัสดุ 4 กลุ่มงานจัดซื้อ ส านักบริการและจัดซื้อ 

     5.7 นายวิโรจน์     อ านวยกิจ                   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

             

 


