
 

ประกาศองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เลขท่ี      3     /2560 

เร่ือง   การจดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ (ส ารองคลงั) 
โดยวธีิสอบราคา 

..............…………..……......... 

 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจ์ะสอบราคาซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์
จ านวน  13  รายการ  ดงัน้ี 
 1 หมึกเคร่ืองพิมพ ์Laser Jet (ขาว-ด า) ยีห่อ้ EPSON รุ่น AL-M400 DN จ  านวน 30 กล่อง  
     2 หมึกเคร่ืองพิมพสี์ Inkjet Multifunction ยี่ห้อ EPSON รุ่น WF-3521 (สีด า,สีฟ้า,สีชมพู 
,สีเหลือง) สีละ 20 กล่อง รวมเป็น 80 กล่อง  
 3 หมึกเคร่ืองพิมพสี์ Laser Color (A3) ยีห่อ้EPSONรุ่น AL-C93000N (สีด า) จ  านวน 2 กล่อง 
 4 หมึกเคร่ืองพิมพสี์ Laser Color (A3) ยี่ห้อEPSONรุ่น AL-C93000N (สีเหลือง,สีฟ้า,สีชมพู) 
สีละ 2 กล่อง รวมเป็น 6 กล่อง  
    5 หมึกเคร่ืองพิมพสี์ Laser Color (A4) ยีห่อ้ EPSON รุ่น AL-C2900N (สีด า) จ  านวน 3 กล่อง 
 6 หมึกเคร่ืองพิมพสี์ Laser Color (A4) ยี่หอ้ EPSON รุ่น AL-C2900N (สีเหลือง,สีฟ้า,สีชมพู) 
สีละ 3 กล่อง รวมเป็น 9 กล่อง  
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้ 
 1. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือ ดงักล่าว 
 2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาให้แก่องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ณ วนัสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการสอบราคาคร้ังน้ี 
 4. ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูเ้สนอราคา  ไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
 5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
 6. บุคคลหรือนิ ติ บุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซดศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
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 7.  คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ัง ซ่ึงมีมูลค่าไม่
เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 8. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูผ้ลิตโดยตรง หรือเป็นตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
โรงงานผูผ้ลิต 
 9.  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผูท่ี้ขอเอกสารข้อก าหนดในการสอบราคาน้ี จากองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 
 ก าหนดยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่  12  กรกฎาคม  2560 ถึง  25  กรกฎาคม  2560  ระหวา่ง 
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวนัท าการ และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัท่ี  26  กรกฎาคม 2560                                      
ระหวา่งเวลา 10.00  น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของส านกังานรับซองสอบราคา 
 ผูส้นใจติดต่อขอเอกสารขอ้ก าหนดในการสอบราคา ไดท่ี้  กลุ่มงานจดัซ้ือ ส านกับริการและ
จดัซ้ือ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ชั้น 2 อาคารเลขท่ี 131 ถนนวฒันธรรม เขตห้วยขวาง   
กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วนัท่ี   12 กรกฎาคม  2560   ถึงวนัที ่  25 กรกฎาคม  2560                                         
ในเวลาท าการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศพัท์ 02-246-0974 ดูรายละเอียดได้ท่ีเว๊บไซด์ 
www.bmta.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หากมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดท่ี้ กลุ่มงานจดัซ้ือ ชั้น 2
ส านกับริการและจดัซ้ือ  ฝ่ายบริหาร 
  

             ประกาศ  ณ  วนัท่ี  12  กรกฎาคม  2560   
 

                                     ลงช่ือ  นางพนิดา  ทองสุข 
(นางพนิดา  ทองสุข) 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบติัการแทน 
ผูอ้  านวยการองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 
ส านกับริการและจดัซ้ือ 
กลุ่มงานจดัซ้ือ 
  

http://www.bmta.co.th/
http://www.gprocurement.go.th/


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างองิ) 

ในการจัดซ้ือจัดจ้างทีม่ิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ช่ือโครงการ ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์  

    หน่วยงานเจา้ของโครงการ กลุ่มงานบริการ ส านกับริการและจดัซ้ือ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ   

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรปี 2560 เป็นเงิน 5,000,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)         

3. วนัท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)  5  กรกฎาคม  2560 

    3.1 หมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์หมึกเคร่ืองพิมพ ์Laser Jet (ขาว-ด า) ยีห่้อ EPSON รุ่น AL-M400 DN   

    ในราคากล่องละ 9,300.-บาท จ านวน 30 กล่อง เป็นเงิน 298,530.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

    3.2 หมึกเคร่ืองพิมพสี์ Inkjet Multifunction ยีห่อ้ EPSON รุ่น WF-3521 (สีด า , สีฟ้า , สีชมพ ู, สีเหลือง) 

    ในราคากล่องละ 520.-บาท สีละ 20 กล่อง รวมเป็น 80 กล่อง เป็นเงิน 44,512.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม     

    3.3 หมึกเคร่ืองพิมพสี์ Laser Color (A3) ยีห่อ้EPSONรุ่น AL-C93000N  (สีด า) ในราคากล่องละ 3,500.-บาท 

    จ  านวน 2 กล่อง เป็นเงิน 7,490.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

    3.4 หมึกเคร่ืองพิมพสี์ Laser Color (A3) ยีห่อ้EPSONรุ่น AL-C93000N (สีเหลือง, สีฟ้า, สีชมพ ู) ในราคา  

    กล่องละ 5,900.-บาท สีละ 2 กล่อง รวมเป็น 6 กล่อง เป็นเงิน 37,878.00บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม      

    3.5 หมึกเคร่ืองพิมพสี์ Laser Color (A4) ยีห่อ้ EPSON รุ่น AL-C2900N (สีด า) ในราคากล่องละ 3,000.-บาท 

    จ  านวน 3 กล่อง เป็นเงิน 9,630.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

    3.6 หมึกเคร่ืองพิมพสี์ Laser Color (A4) ยีห่อ้ EPSON รุ่น AL-C2900N (สีเหลือง , สีฟ้า , (สีชมพ)ู ในราคา  

    กล่องละ 3,150.-บาท สีละ 3 กล่อง รวมเป็น 9 กล่อง เป็นเงิน 30,334.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   

4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอา้งอิง)        

     4.1  ใชร้าคาท่ีเคยจดัซ้ือภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  

           ตามใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้งเลขท่ี H–60-4–PO0011 ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2560    

           ตามใบสั่งซ้ือ/สั่งจา้งเลขท่ี H–60-5–PO-0005 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560               

5. รายช่ือเจา้หนา้ท่ีผูก้  าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)   

    5.1  นางรววิรรณ  วยัศิริโรจน์  หวัหนา้กลุ่มงานบริการ  ส านกับริการและจดัซ้ือ      

    5.2  นางสาวมยรีุ   คงคา  พนกังานธุรการ 5  กลุ่มงานบริการ  ส านกับริการและจดัซ้ือ 

    5.3  นางลกัษมณ์ดา  มีเวยีงจนัทร์  พนกังานธุรการ 4   กลุ่มงานบริการ  ส านกับริการและจดัซ้ือ 
 


