
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
เลขที่  19 /2558 

เรื่อง  การจดัซือ้เครือ่งใชสํานักงาน จํานวน 3 รายการ  
โดยวิธีประกวดราคา  

..............…………..………… 
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน จํานวน 3 รายการ  ดังน้ี 

1. โตะหองประชุม จํานวน 100 ตัว 
2. เกาอี้หองประชุม จํานวน 200 ตัว 
3. ฉากกั้นหองสําเร็จรูปชนิดเคลื่อนทีได จํานวน 12 ชุด 
หลักประกันซองวงเงิน 31,300.-บาท (สามหมื่นหน่ึงพันสามรอยบาทถวน)  
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี  

 1. ผูเสนอราคาตองเปนผูทีม่ีอาชีพขายพัสดุดังกลาว 
 2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักบัผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งน้ี 
 4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา  ไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 6. บุคคลหรือนิ ติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการ  ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
 7. คูสัญญาตองรับ-จายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครัง้ซึง่มีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 กําหนดย่ืนซองประกวดราคาต้ังแตวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 ระหวางเวลา เวลา 09.30 น.
ถึงเวลา10.30น. ตามนาฬิกา ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา และทําการเปดซองในวันเดียวกัน
หลังจากรับซองประกวดราคาเรียบรอยแลว ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 
ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพ  
 ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารในการประกวดราคาชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาท) ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม  ไดที ่กลุมงานจัดซื้อ  สํานักบริการและจัดซื้อ  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2 อาคาร
เลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง   กรุงเทพมหานคร ต้ังแตวันท่ี 16 ตุลาคม 2558  ถึงวันท่ี 27 
ตุลาคม 2558  ในเวลาทําการ   ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  โทรศัพท  02 246–0974   
โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอซื้อเอกสารประกวดราคาไดที่   www.bmta.co.th   หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติม
สอบถามไดที่กลุมงานจัดซื้อ  สํานักบริการและจัดซื้อ  ฝายบริหาร   

ประกาศ  ณ  วันที่   6  ตุลาคม  2558 
                          (ลงช่ือ)               ยุกต   จารุภูม ิ             

(นายยุกต    จารุภูม)ิ 
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมใชงานกอสราง 

1.ชื่อโครงการ ซ้ือทรัพยสนิลงทุนประจําปงบประมาณ 2558 รายการหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองใชสาํนักงาน 
จํานวน 3 รายการ  
    /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักพัฒนาบุคลกร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 736,000.-บาท   
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  (ราคาอางอิง) 29 กันยายน  2558  ราคาตอหนวยดงัน้ี 
    3.1 โตะหองประชุม                             จํานวน 100 ตัว   ราคาตอหนวย     3,900.-บาท 
    3.2 เกาอ้ีหองประชุม                            จํานวน 200 ตวั   ราคาตอหนวย       700.-บาท 
    3.3 ฉากก้ันหองสาํเร็จรูปชนิดเคลื่อนท่ีได จํานวน 12 ชุด        ราคาตอหนวย     8,000.-บาท 
          รวม 3 รายการ เปนเงิน   626,000.-บาท 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  
    การสบืราคาจากบริษัท/รานคา/เว็บไซด จํานวน 3 รายการ ดังน้ี 

1. โตะหองประชุม จํานวน 100 ตัว 
บริษัท สมารท ออฟฟศเฟอรนิเจอร จํากัด 
บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟศ จํากัด 
รานเดอะซันเฟอรนิเจอร 

2. เกาอ้ีหองประชุม จํานวน 200 ตัว 
บริษัท สมารท ออฟฟศเฟอรนิเจอร จํากัด 
รานเดอะซันเฟอรนิเจอร 
ราเจริญสวัสดิ ์เฟอรนิเจอร 

3. ฉากก้ันหองสาํเร็จรูปชนิดเคลื่อนท่ีได จํานวน 12 ชุด 
ราน on scale 
บริษัท สมารท ออฟฟศเฟอรนิเจอร จํากัด 
ราน D Furnimate 

          

5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     5.1 นายธนกร  สงัขแกว               ประธานกรรมการ 
          หัวหนากลุมงานฝกอบรม สาํนักพัฒนาบคุลากร 
     5.2 นายวันชยั  ล้ําเลศิวิทิต            กรรมการ 
          เจาหนาท่ีฝกอบรม 4 กลุมงานวิชากร สาํนักพัฒนาบคุลากร 
     5.3 นายขันติ  หาญจิตร              กรรมการ 
          ชาง 3 งานซอมบาํรุง กลุมงานซอมบาํรุง สาํนักบริการหารเดนิรถ   
     5.3 นางสาวกาญจนา  แซฮึง          กรรมการ 
          เจาหนาท่ีฝกอบรม 3 กลุมงานฝกอบรม สาํนักพัฒนาบคุลากร 
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