ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 19 /2558
เรื่อง การจัดซือ้ เครือ่ งใชสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
โดยวิธีประกวดราคา
..............…………..…………
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน จํานวน 3 รายการ ดังนี้
1. โตะหองประชุม จํานวน 100 ตัว
2. เกาอี้หองประชุม จํานวน 200 ตัว
3. ฉากกั้นหองสําเร็จรูปชนิดเคลื่อนทีได จํานวน 12 ชุด
หลักประกันซองวงเงิน 31,300.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามรอยบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูทมี่ ีอาชีพขายพัสดุดังกลาว
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือ นิติบุคคลที่จ ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอ ยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญ ชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข า เป น คู สั ญ ญากั บ องค ก าร ต อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับ-จายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครัง้ ซึง่ มีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองประกวดราคาตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ระหวางเวลา เวลา 09.30 น.
ถึงเวลา10.30น. ตามนาฬิกา ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา และทําการเปดซองในวันเดียวกัน
หลังจากรับซองประกวดราคาเรียบรอยแลว ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131
ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพ
ผูส นใจติดตอขอซื้อเอกสารในการประกวดราคาชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาท) ไมร วม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคาร
เลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 27
ตุลาคม 2558 ในเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 15.30 น. โทรศัพ ท 02 246–0974
โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอซื้อเอกสารประกวดราคาไดที่ www.bmta.co.th หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติม
สอบถามไดที่กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558
(ลงชื่อ)
ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูม)ิ
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
ในการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ ซื้อทรัพยสนิ ลงทุนประจําปงบประมาณ 2558 รายการหมวดเครื่องมือเครื่องใชสาํ นักงาน
จํานวน 3 รายการ
/หนวยงานเจาของโครงการ สํานักพัฒนาบุคลกร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 736,000.-บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 29 กันยายน 2558 ราคาตอหนวยดังนี้
3.1 โตะหองประชุม
จํานวน 100 ตัว ราคาตอหนวย 3,900.-บาท
3.2 เกาอี้หองประชุม
จํานวน 200 ตัว ราคาตอหนวย 700.-บาท
3.3 ฉากกั้นหองสําเร็จรูปชนิดเคลื่อนที่ได จํานวน 12 ชุด
ราคาตอหนวย 8,000.-บาท
รวม 3 รายการ เปนเงิน 626,000.-บาท
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
การสืบราคาจากบริษัท/รานคา/เว็บไซด จํานวน 3 รายการ ดังนี้
1. โตะหองประชุม จํานวน 100 ตัว
บริษัท สมารท ออฟฟศเฟอรนิเจอร จํากัด
บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จํากัด
รานเดอะซันเฟอรนิเจอร
2. เกาอี้หองประชุม จํานวน 200 ตัว
บริษัท สมารท ออฟฟศเฟอรนิเจอร จํากัด
รานเดอะซันเฟอรนิเจอร
ราเจริญสวัสดิ์ เฟอรนิเจอร
3. ฉากกั้นหองสําเร็จรูปชนิดเคลื่อนที่ได จํานวน 12 ชุด
ราน on scale
บริษัท สมารท ออฟฟศเฟอรนิเจอร จํากัด
ราน D Furnimate
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายธนกร สังขแกว
ประธานกรรมการ
หัวหนากลุมงานฝกอบรม สํานักพัฒนาบุคลากร
5.2 นายวันชัย ล้ําเลิศวิทติ
กรรมการ
เจาหนาที่ฝก อบรม 4 กลุมงานวิชากร สํานักพัฒนาบุคลากร
5.3 นายขันติ หาญจิตร
กรรมการ
ชาง 3 งานซอมบํารุง กลุมงานซอมบํารุง สํานักบริการหารเดินรถ
5.3 นางสาวกาญจนา แซฮึง
กรรมการ
เจาหนาที่ฝก อบรม 3 กลุมงานฝกอบรม สํานักพัฒนาบุคลากร
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