
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที ่              /2558 

เรื่อง   การจัดซื้ออุปกรณปรับปรุงสํานักงาน (กสส.) 
โดยวธิีสอบราคา 

..............…………..……......... 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะสอบราคาซื้ออุปกรณปรับปรุงสํานักงานจํานวน  47  รายการ  ดังนี ้

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ 
1 เฟรมอลูมิเนียมสีธรรมชาติกลองเรียบ 4 เสน หนา 1.8 มม. 
2 เฟรมอลูมิเนียมสีธรรมชาติกลองรอง 3 เสน หนา 1.8 มม. 
3 เฟรมอลูมิเนียมสีธรรมชาติกลองเปด 3 เสน หนา 1.8 มม. 
4 เฟรมอลูมิเนียมสีธรรมชาติฝาครอบ 3 เสน หนา 1.8 มม. 
5 เฟรมอลูมิเนียมสีธรรมชาติตบรอง 7 เสน หนา 1.8 มม. 
6 เฟรมอลูมิเนียมสีธรรมชาติกลองตบเรียบ 1 เสน หนา 1.8 มม. 
7 ฉากขอตอ L1” X1”X มม. 1 เสน  
8 กระจกเขยีวใส 3/16”X3”X4” 12 แผน  
9 รีเวท 4-4 1 กลอง  
10 ยางเดินขอบสีเทา 2 มวนใหญ  
11 ยางอัดขอบ เบอร6 2 มวนใหญ  
12 ซิลิโคนใส 4 หลอด  
13 แดปสีขาว 6 หลอด  
14 สกรูเกลียวปลอย เบอร 7 ขนาด 1” 200 ตัว  
15 สกรูเกลียวปลอย เบอร 8 ขนาด 2” 100 ตัว  
16 สกรูเกลียวปลอย เบอร 8 ขนาด 3” 100 ตัว  
17 ไมอัดยาง 4 มม. 15 แผน  
18 ไมโครงทุเรียน 2.50 เมตร 6 มัด  
19 กาวลาเท็ก 2 แกลลอน  
20 ตะปูปนลม F15 1 กลอง  
21 ตะปูปนลม F20 1 กลอง  
22 ตะปูปนลม F35 1 กลอง  
23 ตะปูปนลม 1010 J 1 กลอง  
24 ลอบานเลื่อนปรามิค 4 กลอง  
25 รางอลูมิเนียมบานเลื่อน 2 เมตร 8 เสน  
26 มือจับประตูตูชนิดฝง 8 อัน  
27 มูลี ่2 X 1.5 เมตร 6 ชุด  
28 มูลี ่1 X 1.5 เมตร 1 ชุด  
29 สมารทบอรด 6 มม. 8  แผน  
30 กระเบื้องยางสีเทา 9”X 9” 150 ตร.ม.  
31 ดินสอพอง 3 กก.  
32 แชล็คขาวชนิดผง 2 กก.  
33 แอลกอฮอร 2 ปบใหญ  
34 แลคเกอรเงา  1 แกลลอน  
35 ทินเนอร AAA 2 ปบใหญ  
36 สีฝุนสีเหลือง 1 หอ  
37 สีฝุนสีแดง 1 หอ  
38 สีฝุนสีดํา 1 หอ  
39 กาวไดโนกลูสีขาว 30 แกลลอน  
40 สีน้ําอะคริลิคสีขาว   8 ถัง  
41 สีรองพื้นปูนเกา 2 ถัง  
42 แมสีน้ําสีแดง 1/4 1 กระปอง  
43 แมสีน้ําสีดํา 1/4 1 กระปอง  
44 แมสีน้ําสีน้ําเงิน 1/4 1 กระปอง  
45 สีโปวบอสนี่ 1 แกลลอน  
46 ลูกกลิ้งทาสี 10” (อยางดี) 2 อัน  
47 แปรงทาสี 4” (อยางดี) 3 อัน  
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ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบตัิดงัตอไปนี ้ 
1.  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพสัดุที่สอบราคาซื้อ ดังกลาว 
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่ง

ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ณ วันสอบ

ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้ 
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา  ไดมีคําสั่งให

สละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
5.  ผูเสนอราคาตองเปนผูที่ขอเอกสารขอกําหนดในการสอบราคานี้ จากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรบั

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ 
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส  

(e-GP)  ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2558  ถึงวันที่  10 กรกฎาคม 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 

15.30 น.ในวันทําการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ระหวางเวลา 10.00 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของ
สํานักงานรับซองสอบราคา 

ผูสนใจติดตอขอเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา  ไดที่  กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ  ชั้น  2   อาคารเลขที่ 131  ถนน เทียมรวมมิตร   เขตหวยขวาง   กรุงเทพมหานคร   ตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 2558                                                     
ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ในเวลาทําการระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.โดยสามารถดาวนโหลดแบบคํารองขอแบบสอบราคา (กจซ.
2) ไดที ่www.bmta.co.th   โทร. 02 2460974  หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ  ฝายบริหาร 
  

ประกาศ  ณ  วันที่ 29  มถิุนายน  2558 
 

นายยกุต  จารุภูมิ 
(นายยกุต  จารุภูมิ) 

ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบรหิาร ปฏิบัติการแทน 
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 
 

ตารางวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 
1. ชื่อโครงการ  ซื้ออุปกรณปรับปรุงหองทํางาน (หองรับ-สงวิทยุสื่อสาร) 
    หนวยงานเจาของโครงการ  กลุมงานสื่อสาร สํานักการบริหารการเดินรถองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2.วงเงินงบประมาณที่ใชจัดสรรในการซอมแซม ประจาํป 2558  เปนเงิน 398,048.88 บาท 
3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 23 มิถุนายน 2558  
    วัสดุในการปรับปรุงหองทํางาน รวมทั้งหมด 47 รายการ 
     รวมเปนเงิน 146,070.-บาท ภาษีมลูคาเพิ่ม 10,244.90 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 156,294.90 บาท 
     (รายละเอียด รูปแบบ ตามเอกสารแนบ)  
4. แหลงที่มาของราคากลาง 
    โดยการสืบราคาจากรานคาตามทองตลาด จํานวน 3 ราน ดังนี ้
     4.1 หางหุนสวนจํากัด พระยาไกรอนิเตอรเทรด 
     4.2 บริษัท วรรณกิจไพศาล 
     4.3 รานที อาร พี ซัพพลาย 
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกาํหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     5.1.  นายนิธพิล  มงคลวัจน  รักษาการหัวหนากลุมงานสือ่สาร สํานกับริหารการเดินรถ 
     5.2.  นายชํานาญ  เปรมปราโมทย  พนักงานสื่อสาร 5 กลุมงานสื่อสาร สํานักบริหารการเดินรถ  
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