
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขท่ี  16 /2557 

เร่ือง    ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยอูพุทธมณฑลสาย 2  เขตการเดินรถที่ 6 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

…………................... 
 

     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภยัอูพุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดนิรถที ่6 จํานวน 13 อตัรา ดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ดงันี ้

1. บรเิวณในอูพุทธมณฑลสาย 2 กปด.26 และ กปด.36   จาํนวน  12  อัตรา 
2. บรเิวณนอกอูพุทธมณฑลสาย 2    จํานวน  1  อัตรา   

   ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกนัซองวงเงนิ  135,000.- บาท(หน่ึงแสนสามหม่ืน
หาพันบาทถวน)       
       1.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบตัิ ดังตอไปน้ี  
              1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับจางงานทีป่ระกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส 

            1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ 
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิตบิคุคลหรือบคุคลอ่ืนเปนผู  ท้ิงงานตามระเบยีบของทาง
ราชการ 
       1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม          
              1.4 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมคีําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น  
             1.5 บุคคลหรือนิติบคุคลที่จะเขาเปนคูสัญญากบัหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัด
จางดวยระบบอเิลก็ทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ-รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคญั 
             1.6 คูสญัญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน   เวนแตการรับจายเงนิแตละ
คร้ังซ่ึงมีมลูคาไมเกินสามหม่ืนบาท  คูสญัญาอาจรับจายเปนเงินสดกไ็ด 
                             1.7 นิติบคุคลท่ีจะเขาเปนคูสญัญาตองไมอยูในฐานะเปนผูแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบญัชีรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  

   /ท้ังน้ี.................... 
 
   ท้ังนี ้ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคดัเลอืกใหเปนผูชนะการประกวดราคา  และทําสัญญากบั
องคการ  ตองจัดทําบญัชแีสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช .เร่ือง
หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบญัชีรายรับรายจายของโครงการที่บคุคลหรือนิตบิคุคลเปนคูสญัญากบัหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2554 ขอ 5 ประกาศ  ณ วันที ่ 11  สิงหาคม  2554    และหลกัเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชี

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


รายการรับจายของโครงการท่ีบุคคล      หรือนติิบคุคลเปนคูสญัญากับหนวยงานรัฐ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2554  ขอ  8  
ประกาศ ณ วันท่ี  7  ธันวาคม  2554 
    1.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคดัเลอืกผูมีคุณสมบตัเิบือ้งตนในการจางขององคการ   
       1.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายชือ่เปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส คร้ังน้ีจากองคการ 

 
      2. วัน  เวลา สถานที่ในการย่ืนเอกสาร 

 กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันที่ 11 กันยายน 
2557 ระหวางเวลา 09.30น ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคาร เลขที่ 131 ถนนเทียมรวมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และกําหนด
เสนอราคาในวันท่ี 18 กันยายน 2557ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป                                       

        ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา  ชุดละ    
300.- บาท (สามรอยบาทถวน)  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  ไดท่ี  กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซ้ือ  ฝายบริหาร 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ    ชั้น 2 อาคารเลขท่ี  131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  
ระหวางวันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 5 กันยายน 2557  ในวันและเวลาทําการ  ต้ังแตเวลาเวลา  08.30 น.  
ถึงเวลา  15.30 น. ดูรายละเอียดไดท่ี เว็บไซด  www.bmta.co.th.  หรือwww.gprocurement.go.หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท 02-2460974  ในวันและเวลาราชการ  

                          ประกาศ   ณ   วันท่ี 2  กันยายน  2557 
                               (ลงชื่อ) นเรศ  บญุเปยม   

(นายนเรศ  บุญเปยม) 
รองผูอํานวยการ ฝายบรหิาร รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
 

ฝายบริหาร  
สํานักบริการและจัดซื้อ 
กลุมงานจัดซ้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

1.ชื่อโครงการ จางเหมาการรักษาความปลอดภยั อูพุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6 
    หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 6 กลุมงานปฏบิตัิการเดินรถ 2,3 
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2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2,645,000.-บาท ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  วันท่ี 2 มถิุนายน  2557 เปนเงิน 2,519,400.-บาท 
     ราคา/หนวย 16,150 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว  
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางองิ) 
    4.1 ใชราคาท่ีเคยจางคร้ังหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ป  ตามสญัญา เลขท่ี จ.100/2556 
           ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 
5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 
     5.1  นายชํานาญ      อยูสอาด        ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดนิรถที่ 6 
     5.2  นางจํานงค       อาจสาํอางค    หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถท่ี  
     5.3  นายประดิษฐ     บุญเกิด          หัวหนากลุมงานปฏบิตัิการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 6 
     5.4  นางศิริวรรณ     บัวทอง          เจาหนาทีพั่สด ุ4 กลุมงานจัดซ้ือ สาํนักบริการและจัดซือ้ 
     5.5  นางรัชนี         จันทรบตุร       นิติกร 4 กลุมงานนิติกรรม สํานักกฎหมาย  
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