ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 16 /2557
เรื่อง ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยอูพ ุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภัยอูพทุ ธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6 จํานวน 13 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. บริเวณในอูพทุ ธมณฑลสาย 2 กปด.26 และ กปด.36 จํานวน 12 อัตรา
2. บริเวณนอกอูพทุ ธมณฑลสาย 2 จํานวน 1 อัตรา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 135,000.- บาท(หนึ่งแสนสามหมืน่
หาพันบาทถวน)
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรับจางงานทีป่ ระกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิ คุ คลหรือบุคคลอื่นเปนผู ทิง้ งานตามระเบียบของทาง
ราชการ
1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเ สนอราคา ไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุม กันเชนวานั้น
1.5 บุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูส ัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ-รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.6 คูสญ
ั ญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้งซึง่ มีมลู คาไมเกินสามหมื่นบาท คูส ญ
ั ญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
1.7 นิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
/ทั้งนี.้ ...................
ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูช นะการประกวดราคา และทําสัญญากับ
องคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช .เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการที่บคุ คลหรือนิตบิ คุ คลเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชี
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รายการรับจายของโครงการทีบ่ ุคคล หรือนิติบคุ คลเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 8
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
1.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมคี ุณสมบัตเิ บือ้ งตนในการจางขององคการ
1.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชือ่ เปนผูซ อื้ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 11 กันยายน
2557 ระหวางเวลา 09.30น ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคาร เลขที่ 131 ถนนเทีย มรวมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และกําหนด
เสนอราคาในวันที่ 18 กันยายน 2557ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป
ผูส นใจติ ดต อขอซื้ อเอกสารประกวดราคาจ างด วยวิธี การทางอิเ ล็กทรอนิ กส ในราคา ชุดละ
300.- บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทีย มรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ระหวางวันที่ 2 กันยายน 2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลาเวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซด www.bmta.co.th. หรือwww.gprocurement.go.หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท 02-2460974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2557
(ลงชื่อ) นเรศ บุญเปยม
(นายนเรศ บุญเปยม)
รองผูอ ํานวยการ ฝายบริหาร รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซือ้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางทีม่ ิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ จางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูพทุ ธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 6 กลุมงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2,3
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2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2,645,000.-บาท ไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เปนเงิน 2,519,400.-บาท
ราคา/หนวย 16,150 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
4. แหลงทีม่ าของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใชราคาทีเ่ คยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ป ตามสัญญา เลขที่ จ.100/2556
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556
5. รายชื่อเจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นายชํานาญ อยูสอาด
ผูช วยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 6
5.2 นางจํานงค อาจสําอางค หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่
5.3 นายประดิษฐ บุญเกิด
หัวหนากลุม งานปฏิบตั ิการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 6
5.4 นางศิริวรรณ บัวทอง
เจาหนาทีพ่ ัสดุ 4 กลุมงานจัดซือ้ สํานักบริการและจัดซือ้
5.5 นางรัชนี
จันทรบุตร
นิติกร 4 กลุม งานนิติกรรม สํานักกฎหมาย
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