ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 35/2559
เรื่อง วาจางเหมารักษาความปลอดภัย สํานักงานใหญ
โดยวิธีประกวดราคา
..................................................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภั ย
สํานักงานใหญ จํานวน 8 คน ดังนี้
หลักประกันซองวงเงิน 75,000.-บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
1. ตองเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวด
ราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสั ญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองประกวดราคาใน วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ถึง เวลา 10.30 น. ตามนาฬิกา
ของสํานักงานรับซองประกวดราคา และทําการเปดซองในวันเดียวกันหลังจากรับซองประกวดราคาเรียบรอยแลว ณ หอง
ประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาชุดละ300.-บาท(สามรอยบาทถวน)ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ในวันเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
15.30 น.โทรศัพท 0 2246 0974 ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หากมีขอสงสัย
เพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ ชั้น 2สํานักบริการและจัดซือ้ ฝายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
นายยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูม)ิ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบตั ิการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซือ้
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ การวาจางรักษาความปลอดภัย สํานักงานใหญ
/หนวยงานเจาของโครงการ กลุมงานบริการ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร ประจําป 2560 จํานวน 1,560,000.-บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
เปนเงิน 1,487,539.68 บาท/ป (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยคิดอัตราคาจางเฉลี่ยตอวันตามจํานวนลูกจาง
3.1 วันจันทรถึงวันศุกร จํานวน 8 คน
ตําแหนง

จํานวน
/คน

ปฏิบตั ิหนาที่
ในวันจันทร
ถึงวันศุกร
(คน)

หัวหนาชุด
รักษา
ความปลอดภัย

1

1

663.40

22

175,137.60

เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย

7

7

541.42

22

1,000,544.16

อัตราคาจาง/วัน/คน
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
(บาท)

ปฏิบตั ิหนาที่โดยเฉลี่ย
ประมาณ 22 วัน/เดือน
(บาท)

รวมคาจางตลอดอายุ
สัญญา 1 ป
เปนจํานวนเงินไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม (บาท)

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

1,175,681.76

3.2 วันเสาร-วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ จํานวน 6 คน

ตําแหนง

จํานวน
/คน

ปฏิบตั ิหนาที่
ในวันเสาร
วันอาทิตย
และวันหยุด
นักขัตฤกษ
(คน)

อัตราคาจาง/วัน/คน
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
(บาท)

ปฏิบตั ิหนาที่โดยเฉลี่ย
ประมาณ 8 วัน/เดือน
(บาท)

รวมคาจางตลอดอายุ
สัญญา 1 ป
เปนจํานวนเงิน
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
(บาท)

เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย

6

6

541.42

25,988.16

311,857.92

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

311,857.92

คาจางขอ 3.1 และ 3.2 ตลอดอายุสัญญา 1 ป เปนเงินทั้งสิ้น 1,487,539.68 บาท (หนึ่งลานสี่แสนแปดหมืน่ เจ็ดพันหารอยสามสิบเกา
บาทหกสิบแปดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
จากการสืบราคาจากผูมีอาชีพรับเหมารักษาความปลอดภัย ดังนี้
สัญญาจางใหบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 20/2559 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559
5. รายชื่อเจาหนาทีผ่ ูกําหนดราคากลาง (อางอิง)
5.1 นางธัญญนรี ภูทอง หัวหนากลุมงานบริการ สํานักบริการและจัดซื้อ
5.2 นางสาวมยุรี คงคา พ.ธุรการ 5 กลุมงานบริการ สํานักบริการและจัดซื้อ
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