
 

 

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
เลขที่   12   /2559 

เรื่อง    การจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวนชนิดต้ังพืน้หรือแขวน พรอมติดต้ัง 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

…………................... 
 
     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะประกวดราคาโครงการจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ
แบบแยกสวนชนิดต้ังพื้นหรือแขวน พรอมติดต้ัง ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส จาํนวน 7 รายการ รวมจาํนวน 68 
เครือ่ง ดังน้ี 
 1.  เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน พรอมติดต้ัง ขนาดไมตํ่ากวา 13,000 
บีทียู  จํานวน  2  เครื่อง 
 2. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน มีสวิง มีระบบฟอกอากาศพรอม
ติดต้ัง ขนาดไมตํ่ากวา  18,000 บีทียู  จํานวน 4 เครื่อง  
 3. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน พรอมติดต้ัง ขนาดไมตํ่ากวา 24,000 บีทียู  
จํานวน  9 เครื่อง 
 4. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน พรอมติดต้ัง ขนาดไมตํ่ากวา 25,000 บีทียู  
จํานวน 35 เครื่อง 
 5. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน พรอมติดต้ัง ขนาดไมตํ่ากวา 30,000 บีทียู  
จํานวน 6 เครื่อง 
 6. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน พรอมติดต้ัง ขนาดไมตํ่ากวา 33,000 บีทียู  
จํานวน 6 เครื่อง 
 7. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน พรอมติดต้ัง ขนาดไมตํ่ากวา 36,000 บีทียู  
จํานวน 6 เครื่อง 
 หลักประกันซองวงเงิน  121,000.- บาท  (หน่ึงแสนสองหมืน่หน่ึงพันบาทถวน) 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี   

1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  2.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผลิตโดยตรง หรอืเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรบัอนุญาตจาก
โรงงานผูผลิต  
   3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ 
และไดแจงเวียนช่ือแลว หรอืไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิง้งาน ตามระเบียบ
ทางราชการ  
 4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึน
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกนัเชนวาน้ัน 

/5. นิติ............... 
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  5.  นิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรบัรายจายหรือ
แสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ 
  6.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคาอื่นทีเ่ขาเสนอ
ราคาใหแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาครั้งน้ี  
  7. บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจดัซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอเิลก็ทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมลูจดัซื้อจัดจางภาครัฐ 
  8.  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการรบัจายเงินแตละครัง้ซึง่มีมลูคา ไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  9.  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ีจากองคการ 
                10. ผูประสงคจะเสนอราคาตองแนบเอกสารประกอบการพจิารณา รายละเอียดขอมูล
(SPECIFICATION) ของเครื่องปรับอากาศแตละรุนและย่ีหอ ตองเปนเอกสารตีพิมพเรียบรอย (หามถายเอกสาร
แนบ) จากบริษัทผูผลิตจําหนาย และตองไมมีการแกไขเพิม่เติมใด ๆ แนบมาพรอมเสนอราคาพรอมทั้งทําตาราง
เปรียบ เทียบคุณสมบติัทีเ่สนอตามขอกําหนดขององคการ 
ตัวอยาง   ตารางเปรียบเทียบ 

ลําดับ 
รายละเอียดที ่
ขสมก. กําหนด 

รายละเอียดที ่
ผูเสนอราคาเสนอ 

เอกสารอางอิง 
(ระบุเลขที่หนา) 

หมายเหตุ 

     
 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
ชื่อผูติดตอ.......................(บริษัท)...................................โทรศัพท.........................(บริษัท).......................... 
             
  กําหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559  
ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  และกําหนด
เสนอราคาในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559  ต้ังแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป 

 

/ผูสนใจ................ 
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ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 300.-บาท   (สาม
รอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ช้ัน 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 12 
ตุลาคม  2559 ถึงวันท่ี 17 ตุลาคม 2559  ในวันและเวลาทําการ ต้ังแตเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ดู
รายละเอียดไดที่เว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-
2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ  

 
                    ประกาศ   ณ  วันที่  12  ตุลาคม   2559 

                            (ลงช่ือ)   สุระชัย  เอี่ยมวชิรสกลุ 

                                 (นายสรุะชัย  เอี่ยมวชิรสกลุ) 
                       ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 

 
ฝายบริหาร  
สํานักบริการและจัดซื้อ  
กลุมงานจัดซือ้ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจางทีม่ิใชงานกอสราง 

 
 

1. ช่ือโครงการ   การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน 
พรอมติดต้ัง รวมจํานวน  68  เครื่อง 
หนวยงานเจาของโครงการ  ขดร.1, 3, 4, 5, 6,7 และ 8 องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ  

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2,547,000.- บาท 
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 

 เปนเงิน  2,414,130.-บาท  (สองลานสี่แสนหน่ึงหมื่นสีพ่ันหน่ึงรอยสามสบิบาทถวน) รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

         ราคา/หนวย  ไมตํ่ากวา   13,000  บีทียู  ราคา  23,000.-  บาท  รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
                          ไมตํ่ากวา   18,000  บีทียู  ราคา  28,400.-  บาท  รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
                          ไมตํ่ากวา   24,000   บีทียู  ราคา 33,000.-  บาท  รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
                          ไมตํ่ากวา   25,000   บีทียู  ราคา 35,570.-  บาท  รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
                          ไมตํ่ากวา   30,000   บีทียู  ราคา  37,000.-  บาท  รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
                          ไมตํ่ากวา   33,000   บีทียู  ราคา  38,030.-  บาท  รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
                          ไมตํ่ากวา   36,000   บีทียู  ราคา  44,000.-  บาท  รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
  4.  แหลงทีม่าของราคากลาง (ราคาอางองิ) 
     4.1 ขนาดไมตํ่ากวา 13,000 บีทียู 18,000 บีทียู 24,000 บีทียู 30,000  บีทียู และ 36,000 บีทียู  ใชราคา 
          มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานมาตรฐานงบประมาณ ป 2558 เดือน มีนาคม 2558 กําหนด 
      4.2 ขนาดไมตํ่ากวา 25,000 บีทียู  และ 33,00 บีทียู  สบืราคาจากทองตลาด ดังน้ี 
           4.2.1 บริษัท สิมลิาร จาํกัด 
           4.2.3 บริษัท ฟนิกส อินเตอรโฮม เทรดด้ิง จํากัด 
           4.2.3 บริษัท แอรคอนมาเก็ตต้ิง จํากัด 
   5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลางราคา (อางองิ) 
           1.  นายสมควร  นาสนม             ผูอํานวยการเขตการเดินรถที ่3 
           2.  นายรุงโรจน  วงศบุญอปุถัมภ   หัวหนากองซอมบํารงุ 
           3.  นายวิโรจน  อํานวยกิจ           หัวหนากลุมงานบรหิารงานทั่วไป  4 
           4.  นางจํานงค  อาจสําองค          หัวหนากลุมงานบรหิารงานทั่วไป  6 
           5. นางรชันี  ตันติธรรมานันท        หัวหนากลุมงานบรหิารงานทั่วไป  6 
           6. นายสมศักด์ิ  นครเอี่ยม            เจาหนาที่พสัดุ 5 สํานักบริการและจัดซื้อ 
           7. นางนพพร     มีวงษสม          หัวหนากลุมงานบรหิารงานทั่วไป  3 
 
 

            
 
 
 
 

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

http://www.pdffactory.com


 
 
 
 

 
   

 

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

http://www.pdffactory.com

