
ประกาศ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เขตการเดินรถที่ 1 
ที่   01   /2561 

เรื่อง   ขายทรัพย์สินช ารุดเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

------------------- 
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เขตการเดินรถท่ี 1  มีความประสงค์จะสอบราคาขายทรัพย์สิน
ช ารดุเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน  จ านวน  30  รายการ  โดยวธิีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา (ตามเอกสารแนบ)   
  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1.  เป็นผู้มีอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของที่จะรับซื้อ 
   2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 หรือไม่ เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                     3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้าเสนอราคาให้แก่  องค์การ                                  
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี 1 ณ วันสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 
  4.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 5.  การเสนอราคาให้กรอกข้อความรายการที่เสนอในแบบ   “ใบเสนอราคาซื้อพัสดุเสื่อมสภาพ” 
ซึ่งแนบท้ายประกาศฉบับนี้โดยไม่ก าหนดเงื่อนไขใด ๆ นอกเหนือไปจากประกาศของเขตการเดินรถที่ 1 ฉบับนี้ 
  6.  ราคาที่เสนอต้องเสนอราคาต่อ 1 หน่วย และต้องเสนอราคาทุกรายการ รายการใดที่มีการขีด
ฆ่า ขูด ลบ แก้ไขต้องลงลายมือของผู้เสนอราคารับรองทุกแห่ง 
  7.  การส่งมอบของที่จะซื้อ เขตการเดินรถที่ 1 จะก าหนดให้ผู้ซื้อขนย้ายของที่ซื้อภายในก าหนด 
7 วันท าการ หลังจากผู้ซื้อได้ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว และค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเป็นของผู้ซื้อทั้งหมดในกรณีที่ผู้ซื้อ
ไม่ขนย้ายของที่ซื้อให้แล้วเสร็จตามก าหนด ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าปรับให้เขตการเดินรถท่ี ๑ ในอัตราวันละ ๒๐๐.-บาท
จนกว่าจะขนย้ายเสร็จเรียบร้อย 
  ๘.  ก าหนดการส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขาย จะส่งมอบ ณ ที่คณะกรรมการส่งมอบก าหนด 
  ๙.  การช าระเงิน ผู้ซื้อจะต้องช าระเงินทั้งหมดก่อนการขนย้ายสิ่งของออกจากเขตการเดินรถที่ ๑ 
   ๑๐.  การพิจารณาขาย เขตการเดินรถที่ ๑ จะพิจารณาขายจากผู้เสนอราคาสูงสุดในแต่ละรายการ
หรือพิจารณาราคารวมสูงสุดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร  
   ๑๑.  ก าหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 2 – 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 ถึงเวลา 15.30 น. 
ในวันท าการ และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่   17 กรกฏาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 
10.30 น. ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองเสนอราคา 
 
 

-๒-/ผู้สนใจ.......... 
 



-2- 
 
  ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารข้อก าหนดใบเสนอราคาได้ที่ งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
เขตการเดินรถท่ี  1  ชั้น 2 อาคารเลขที ่113 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220 
โทรศัพท์ 0 2552 0885-6  ได้ที ่  www.bmta.co.th ในเวลาราชการ  
      โดยต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้มาเพ่ือประกอบการขอรับเอกสารข้อก าหนดดังนี้ 

  -    บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
  -    กรณีเป็นนิติบุคคลเป็นผู้ซื้อต้องมีหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรอง 
           เป็นปัจจุบัน 

- กรณีให้ผู้อ่ืนเข้าประมูลแทน ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30.-บาท
และบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

 
                   ประกาศ  ณ  วันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  256๑  

                                                                                         
                                                                                   (นายบรม   รินทอง)  
                                                                    ผูอ้ านวยการเขตการเดินรถท่ี 1 ปฏิบัติการแทน 
                                                             ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ     
 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

         
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริการ 
โทร.0 2552 0885-6 
 
 

http://www.bmta.co.th/


 
 

    

    เอกสารแนบท้าย 

    ประกาศขายทรัพย์สินช ารุด 

    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ราคากลางพัสดุและครุภัณฑ์ช ารุด เสื่อมสภาพ หมดความจ าเป็นต้องใช้ในราชการ 
เขตการเดินรถท่ี 1 

      

ล าดับ ประเภท จ านวน ราคากลาง ราคารวม ผู้เสนอราคา 
1 โต๊ะประชุม 9 15          135    
2 เก้าอ้ีแบบราชา 1 15           15    
3 เก้าอ้ีบุนวมมีพนักพิง 1 15           15    
4 เก้าอ้ีราชา 2 15           30    
5 เครื่องค านวณเลขไฟฟ้าจ านวน 12 หลัก 2 15           30    
6 เครื่องปรับอากาศแบบลิทไทพ์ 2 500        1,000    
7 เครื่องปรินเตอร์ อิงค์เจ็ค 1 30           30    
8 เครื่องปรินเตอร์ LASER 1 20           20    
9 เครื่องปรินเตอร์ MP.287 1 30           30    
10 Scanner 1 30           30    
11 ทรัพย์สินอื่นๆ (แผงเสียบการ์ด) 2 15           30    
12 หม้อต้มกาแฟ 1 15           15    
13 เครื่องชั่ง 1 20           20    
14 เครื่องบันทึกเวลา 2 20           40    
15 กระดานไวท์บอร์ด 1 15           15    
16 ไมโครคอมพิวเตอร์ 1 50           50    
17 โคมไฟสปอร์ไลท์ 1 20           20    

รวม 30          1,525    

      

      

       
    


