ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 12 /2559
เรื่อง การจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรและเครื่องนับเหรียญ งบลงทุนป 2560 (ครั้งที่ 2)
โดยวิธีสอบราคา
..............…………..…….........
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะสอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรและเครื่องนับเหรียญ ดังนี้
1. เครื่องนับธนบัตร จํานวน 5 เครื่อง
2. เครื่องนับเหรียญ จํานวน 1 เครื่อง
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณ สมบัติดังตอไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม
เปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเป นผูมี ผลประโยชนร วมกั นกับ ผูเสนอราคารายอื่ นที่เข าเสนอราคาใหแก องค การขนส ง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใน
การสอบราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองเปนผูทขี่ อเอกสารขอกําหนดในการสอบราคานี้ จากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. หนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นหุ น ส ว นบริ ษั ท ของสํ า นั ก งานทะเบี ย นหุ น ส ว น บริ ษั ท กรม
ทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวันยื่นซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559 ระหวาง
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.ในวันทําการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 กันยายน 2559
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองสอบราคา
ผูสนใจติดตอขอเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
ฝายบริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559 ในเวลาทําการระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
โดยสามารถดาวนโหลดแบบคํารองขอแบบสอบราคา (กจซ.2) ไดที่ www.bmta.co.th โทร. 02 2460974 หรือหากมี
ขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
นายยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
รองผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ การจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรและเครื่องนับเหรียญ งบลงทุนป 2560 (ครั้งที่ 2)
เครื่องนับธนบัตร จํานวน 5 เครื่อง
เครื่องนับเหรียญ จํานวน 1 เครื่อง
หนวยงานเจาขององคการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 4
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 5 เขตการเดินรถที่ 7
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
เครื่องนับธนบัตร จํานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 53,000.-บาท (หาหมื่นสามพันบาทถวน) เปนเงินประมาณ
265,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน)
เครื่องนับเหรียญ จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 25,000.-บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)
รวมทั้ง 2 รายการ เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 290,000.-บาท (สองแสนเกาหมื่นบาทถวน)
3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 26 สิงหาคม 2559
เครื่องนับธนบัตร ราคาเครื่องละ 48,000.-บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
เครื่องนับเหรียญ ราคาเครื่องละ 25,000.-บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4.แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใบเสนอราคาจากรานคาโดยตรงและจัดสงใหทางโทรสารและ E-mail
4.1.1 บริษัท บิลเคาเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
4.1.2 บริษัท คิงสมารทซัพพลาย จํากัด
4.1.3 หางหุนสวนจํากัด ฟาตาเทรด (ประเทศไทย)
5.รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายไกรเลิศ วิไลประภากร ช.ผอ.ขดร.7 ประธานกรรมการ
5.2 นางพรรษธมนพรรณ เพ็งเคลือบ ห.บม.1 กรรมการ
5.3 นางภัทราภร ไทยเจริญดี ห.บม.4 กรรมการ
5.4 นางสาวสุดาภรณ จวงจําเริญ ห.บม.5 กรรมการ
5.5 นายจิรพงศ ปาลวงศ ชางสื่อสาร ระดับ 4 กรรมการ
5.6 นางศศิธร วิบูลยรณรงค ห.บม.7 กรรมการและเลขานุการ
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