
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)  และรางเอกสารประกวดราคา 

วาจางเหมาการรกัษาความปลอดภัยอูรังสิต  เขตการเดนิรถท่ี 1 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 

........................................... 

 

1.  ขอบเขตของงาน  (Terms  Of  Reference : TOR) 
                     1.1   ความเปนมา   เขตการเดินรถท่ี 1  มีความจําเปนตองจางเหมารักษาความปลอดภัย  จํานวน    
12  อัตรา ในอูรังสิต  กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ  2,3  ตอเนือ่งอีก 1 ป  เนื่องจากสัญญาเดิมส้ินสุด  บริเวณ        
อูรังสิตมีพ้ืนท่ีและทรัพยสินท่ีดูแลจํานวนมาก 
 1.2  วัตถุประสงค 
        การวาจางยามรักษาความปลอดภัยเพ่ือดูแลทรัพยสินท่ีเปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย 
ในบริเวณอูรังสิต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2, 3  เขตการเดินรถท่ี 1  โดยปฏิบัติหนาท่ีตลอด 24 ช่ัวโมงทุก
วัน ตามแผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัยบริเวณอูรังสิต  จํานวน 12 อัตรา แนบทายดังนี้ 
         1.2.1 ผลัดท่ี 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จาํนวน 4 อัตรา 
    1.2.2 ผลัดท่ี 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น.  จํานวน 8 อัตรา      
 1.3  คุณสมบัตขิองผูประสงคจะเสนอราคา 
  1.3.1  ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
  1.3.2  ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจง 
เวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ  
  1.3.3  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน  และ/หรือตอง 
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคา 
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม                                                                                        
  1.3.4  ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ศาลไทยเวนแต 
รฐับาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวานัน้ 
  1.3.5  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงไดดําเนินการ 
จัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเลคทรอนกิส  (e-Government   Procurement System : e – GP )  ตองลงทะเบียน     
ในระบบอิเล็กทรอนกิสของกรมบัญชีกลางท่ีเวบ็ไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครฐั 
  1.3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี 
รายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  1.3.7  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี 
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
                                                                                                                /ท้ังนี.้................... 
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  ท้ังนี้  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาและ 
ทําสัญญากับองคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับ-รายจายและยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา  และแสดงบัญชีรายรับ-รายจายของโครงการท่ี 
บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554  ขอ 5  ประกาศ ณ  วันท่ี  11  สิงหาคม 
2554  และหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิตบุิคคล 
เปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  ขอ 8  ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  ธันวาคม  2554 
  1.3.8  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนกิสครั้งนีจ้ากองคการ 
 1.4  คุณสมบัติของยามรกัษาความปลอดภัย 
  1.4.1  ตองเปนเพศชาย ท่ีมีอายุตั้งแต 25 ป  ถึง  55  ปบริบูรณ 
  1.4.2  สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.4.3  มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานท่ีมีอาชีพรักษาความปลอดภยัโดยตรง 
  1.4.4  ไมมีโรคประจําตัวท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  โดยมีใบรับรองแพทย 
  1.4.5  ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และท่ัวไปโดยตองมีหลักฐานการตรวจสอบ 
ประวัติอาชญากรรมจากสํานกังานตาํรวจแหงชาต ิ
  1.4.6  ไมเปนบุคคลท่ีตองโทษ  หรือถูกจองจาํหรือเปนบุคคลลมละลาย                                                                                                   
  1.4.7  ไมเลนการพนัน  และเสพยาเสพติดทุกชนดิ 
  1.4.8  มีบัตรแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจาํตัวประชาชน ทะเบียนบาน 
หลักฐานการศึกษาและอ่ืน ๆ 
  1.4.9  ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด  และตดิปายช่ือแสดง ช่ือ-นามสกุล 
พรอมท้ังหมายเลขประจําตัว  ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจงช่ือ-นามสกุล พรอมท้ัง 
รูปถายใหผูวาจางทราบลวงหนา 
  1.4.10  ผูรับจางเปนผูจดัหาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติหนาท่ีของลูกจาง 
ประกอบดวย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-สงส่ือสาร  บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และ 
สมุดรายงานรวมท้ังติดตั้งจัดตูเก็บอุปกรณประจําตัวพนักงาน และอุปกรณบางอยางท่ีจําเปนตอการรักษา 
ความปลอดภัยดวยคาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน 
 1.5  กําหนดเวลาปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
  บริเวณอูรังสิต  กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2,3 วาจางเหมายามรกัษาความปลอดภยั 
จํานวน 12 อัตรา จัดยามรกัษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาท่ีเปนผลัดตดิตอกนัตลอดวัน (24 ช่ัวโมง) 
      -  ผลัดท่ี 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน  4 อัตรา 
      -  ผลัดท่ี 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวนัรุงขึ้น จํานวน 8 อัตรา   
                                                                                                                /1.6.................... 
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  1.6  เง่ือนไขการวาจาง 
  1.6.1  แจงรายช่ือพรอมประวัติลูกจางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับแตวันลงนาม 
ในสัญญา และหากมีการเปล่ียนตวัลูกจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกครั้ง                                                          
  1.6.2  ตองใหลูกจางรักษาความปลอดภัยรับมอบหนาท่ีในการดูแลรักษาความปลอดภัย 
กอนเวลาปฏิบัติหนาท่ีอยางนอย 10 นาที เพ่ือเตรียมความพรอมในการรบั-สงหนาท่ี  และหากถึงกําหนดเวลา 
ผลัดเปล่ียนหนาท่ีในผลัดใด หากคูใหมไมมาทําการรับมอบหนาท่ีตอจากคูผลัดเดมิภายในกาํหนดเวลา 30 
นาทีโดยคูผลัดเดิมท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูจะทําการปฏิบัติหนาท่ีตออีกไมเกนิ 30 นาที  จนกวาคูผลัดใหมจะมาทํา
การรับหนาท่ีตอจากคูผลัดเดิม   หากเกินกําหนดเวลาดังกลาวถือวาขาดงาน 
  1.6.3  ตองปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอ่ืนใดในขณะ 
ปฏิบัติหนาท่ี   
  1.6.4  ตองตอกบัตรเขา-ออกทุกครั้งเม่ือมาปฏิบัติงาน พรอมท้ังลงช่ือทุกครั้ง โดยผูรับจาง 
เปนผูจัดหาบัตรและใบลงช่ือในการปฏิบัติงานดวยคาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน 
  1.6.5  ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ  และคําส่ังของผูวาจางท่ีเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  โดยเครงครัด 
  1.6.6  ตองปฏิบัติหนาท่ีตรวจตราการนาํทรพัยสินอ่ืนใดของผูวาจางหรือของพนกังานของ 
ผูวาจางหรือของบุคคลอ่ืนท่ีนําเขาออกในบริเวณท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน (24 ช่ัวโมง)   
  1.6.7  การดูแลรกัษาความปลอดภยัครอบคลุมบรเิวณพ้ืนท่ีอูท้ังหมด 
                         1.6.8  ผูรับจางไมมีสิทธ์ิจัดลูกจางคนหนึง่คนใดเขาปฏิบัตงิานเกนิกวา 1 ผลัด  กรณีผูรับจาง 
เขาปฏิบัติงานเกิน  1  ผลัด  หรือจดัใหลูกจางไปปฏิบัติหนาท่ีตอท่ีอูอ่ืนในสัญญาท่ีทํากบัผูวาจาง หรือกรณ ี
ท่ีลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาท่ีไมครบจํานวนในผลัดใด  หรือขาดจํานวนไปในระหวางผลัด   
และผูรับจางไมสงลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาทดแทน  ผูวาจางจะไมชําระคาจางใหแกผูรับจางในผลัดท่ี 
ไดปฏิบัติงานเกินกวา  1  ผลัด  หรือสงลูกจางรกัษาความปลอดภยัไมครบจาํนวนและผูรับจางยนิยอมใหผูวาจาง 
ปรับในอัตราคนละ......... บาทตอผลัด  โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย  
  1.6.9  กรณีผูวาจางเห็นวาลูกจางรกัษาความปลอดภัยผูใดไมเหมาะสมดวยประการใด ๆ   
ท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  เม่ือผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว  ผูรับจางตองนําลูกจางรกัษา 
ความปลอดภัยคนใหมเขาเปล่ียนทดแทนภายใน 24 ช่ัวโมง  นับแตเวลาท่ีไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจาง 
รักษาความปลอดภยัคนท่ีผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาท่ีอีกตลอดอายุสัญญา  ถาผูรับจางไม                          
ดําเนินการเปล่ียนตัวลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนําลูกจางรักษาความปลอดภัย 
คนท่ีผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาท่ีอีก   ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายคนท่ียัง 
ไมเปล่ียนตัวคนละ  500.- บาทตอผลัด  หรือปรับเปนรายคนรายครั้งท่ีนําลูกจางเขาปฏิบัติหนาท่ีอีก  คนละ 
ครั้งละ  500.- บาทตอผลัด  และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรบัจากคาจางตามสัญญาไดดวย   
                                                                                                                1.6.10..........  
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  1.6.10  กรณีท่ีผูรบัจางปฏิบัติผิดสัญญาในขอ 1.6.8, 1.6.9  อยูเนือง ๆ ผูวาจางมีสิทธ์ิบอกเลิก 
สัญญาได 
 1.7  ระยะเวลาการดําเนินการ   
  การวาจางยามรกัษาความปลอดภยัมีกําหนดระยะเวลา  1  ป   
 1.8  วงเงินในการจัดหา 
  วงเงินในการวาจางเหมารักษาความปลอดภัยอูรังสิต  เขตการเดินรถท่ี 1 จํานวน  12  อัตรา  
ราคาคาจางคนละ  16,050  บาท/เดือน  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  รวมเปนเงิน  2,311,200.- บาท  
 (สองลานสามแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสองรอยบาทถวน)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ในการเสนอราคาผูเสนอราคา 
ตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา  (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  4,000.- บาท  จากราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาและการเสนอลดราคาครัง้ถัด ๆ  ไป  ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา   4,000.- บาท   
                          1.9   ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
ช่ือผูติดตอ         นางสาวกัญญารัตน    รีละชาติ 
อีเมล แอดเดรส  kyarat@bmta.co.th 
โทรศัพท/โทรสาร 02-246-0974  โทรสาร 02-246-5374 
ท่ีอยูเจาของ/โครงการ   กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ 
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ    หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปน 
ลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดท่ีอยูขางตน 
ลงช่ือ             สนาม       ผดุงฉัตร                ประธานกรรมการ 

                    (นายสนาม      ผดุงฉัตร)           ผอ.ขดร.1 

ลงช่ือ              สุปรียา     เทพมาก                กรรมการ 

                   (นางสาวสุปรียา    เทพมาก)     ห.กบท.1 

ลงช่ือ               สมศักดิ์      นาคะปกษิราช  กรรมการ 

                   (นายสมศักดิ์    นาคะปกษิราช) นิตกิร 5 สกม. 

ลงช่ือ              กัญญารัตน    รีละชาติ         กรรมการ 

                    (นางสาวกัญญารัตน  รีละชาติ)  เจาหนาท่ีพัสด ุ4 กจซ. 

ลงช่ือ                 นพพร     มีวงษสม          กรรมการและเลขานุการ 

                    (นางนพพร   มีวงษสม)          ห.บก.1               
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ปร
ะตู

เขา
-ออ

ก

1

ศูนยซอม กซบ.

หมายเหต:ุ ผลดัที ่ 1 ตัง้แตเวลา  07.00-19.00  น.  ใชยามจํานวน  4  คน

ปอมยาม  1

ปมน้ํามัน กปด.31

ปมน้ํามัน กปด.21

ศูน
ยอ

าห
าร

แผนผังประจําจุดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  อูรังสิต ผลัดท่ี  1

หองน้ํา

ศูนยซอม บ. นิวเมน

ถน
นห

นา
อู

หอ
งน้ํ

า
ศูนยซอม บ. ฮีโน ศูนยซอม บ. สมใจ

ประตูเขา-ออก
ศนูยซอม

หอ
งน้ํ

า

ปอมยาม  1

ปร
ะตู

เขา
-ออ

ก

สถานีปมกาซ

ทา
งเข

าป
มก

าซ

เสาธงชาติ

ทีท่ ําการ กปด.21 ทีท่ําการ กปด.31
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1 2

ศูนยซอม กซบ.

หมายเหต:ุ ผลดัที ่ 2 ตัง้แตเวลา  19.00 -07.00 น.  ของวนัรุงขึ้นใชยาม จาํนวน  8  คน ทาํหนาทีด่แูลรกัษาความปลอดภัยตามจดุทีก่าํหนด
หอ

งน้ํ
า

เสาธงชาติ

ท่ีทาํการ กปด.21 ท่ีทําการ กปด.31
ปอมยาม  1

ประตเูขา-ออก
ศนูยซอม

หอ
งน้ํ

า
ศูนยซอม บ. ฮีโน ศูนยซอม บ. นิวเมน ศูนยซอม บ. สมใจ

แผนผังประจําจุดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  อูรังสิต  ผลัดท่ี  2
ถน

นห
นา

อู
ทา

งเข
าป

มก
าซ หองน้ํา

สถานปีมกาซ
ปมน้ํามนั กปด.31

ปร
ะตู

เขา
-ออ

ก

ปมน้ํามนั กปด.21

ปอมยาม  1

ศูน
ยอ

าห
าร
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่            /2558 

เร่ือง    ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูรังสิต เขตการเดินรถที่ 1 
ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส 

…………................... 
     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภัย อูรังสิต  เขตการเดินรถท่ี  1   จํานวน  12  อัตรา  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

   ผูประสงคเสนอราคาจะตองวางหลกัประกนัซองวงเงิน  115,600.-บาท  (หน่ึงแสน
หน่ึงหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)   

                  1.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิ ดังตอไปน้ี  

            1.1   ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 
            1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ หรือผูท่ีถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
  1.3    ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น    
                              1.4    ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน
และหรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ 
วันประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาครั้งนี ้     
                                1.5  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
                                1.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                                1.7  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา
ไมเกินสามหม่ืนบาท  คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได      
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 1.8  ผูประสงคเสนอราคาจะตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางของ
องคการ 
                            1.9  ผูประสงคเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ    
 2.  วัน  เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร 

กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันที่   
..........................................................       ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงาน
รับซองประกวดราคา  ณ  หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร   
เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร   กําหนดเสนอราคาในวันท่ี .......................................ตั้งแตเวลา
.................................เปนตนไป                                         
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา 
ชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน)  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี  กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการและจัดซ้ือ  
ฝายบริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2   อาคารเลขท่ี  131   ถนนเทียมรวมมิตร   เขตหวยขวาง   
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่  .......................................................   ถึงวันที่ .................................                                 
ในวันและเวลาทําการระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซดwww.bmta.co.th.   
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0 2246 0974  ในวันและเวลาราชการ  
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี                                   2558 
 

                                
(นายนเรศ  บุญเปยม) 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร รักษาการแทน 
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 
 

ฝายบริหาร  
สํานักบริการและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ 
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