
 
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขท่ี    017 /2557 
เรื่อง    โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพืน้หรอืแขวน มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ  

พรอมติดตั้ง  ดวยวธิีการทางอิเลก็ทรอนกิส 
…………................... 

 

      องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคา
โครงการจัดซือ้เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพืน้หรือแขวน มสีวิง มีระบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง        
ตามรายการ ดงันี้ 
               1.   เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนดิตั้งพ้ืนหรือแขวน มสีวิง มีระบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง               
ขนาดไมต่ํากวา  13,000 บีทียู  จํานวน  3  เครื่อง 

2.   เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน มีสวิง มรีะบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง                      
ขนาดไมต่ํากวา  18,000 บีทียู  จํานวน  7  เครื่อง 

3.   เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน มีสวิง มรีะบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง                   
ขนาดไมต่ํากวา  24,000 บีทียู  จํานวน  24  เครื่อง 

4.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนดิตั้งพ้ืนหรือแขวน มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง 
ขนาดไมต่ํากวา 25,000 บีทียู  จํานวน  8  เครื่อง  

5.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนดิตั้งพ้ืนหรือแขวน มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง 
ขนาดไมต่ํากวา 28,000 บีทียู  จํานวน  5 เครื่อง 

6.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนดิตั้งพ้ืนหรือแขวน มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง 
ขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู  จํานวน  19 เครื่อง 

7.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนดิตั้งพ้ืนหรือแขวน มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง 
ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู  จํานวน  2 เครื่อง 
 ราคากลาง  โครงการจดัซ้ือเครื่องปรับอากาศอากาศแบบแยกสวน ชนิดตัง้พื้นหรือแขวน  
มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง จํานวน  68  เครือ่งในครั้งนี้  เปนเงินรวมท้ังสิ้น  2,204,198.- บาท 
(สองลานสองแสนสีพ่ันหนึง่รอยเกาสิบแปดบาทถวน)  
  หลกัประกันซองวงเงิน     110,300.-  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามรอยบาทถวน) 

     
 

/ผูประสงคจะเสนอราคา..... 
 
 
 
 



 
 

 

    ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ  ดงัตอไปนี้  
1.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทาง 

อิเล็กทรอนกิส ดังกลาว  
2.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถกูระบุช่ือไวในบัญชผีูทิ้งงานของทางราชการ และได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือผูท่ีถูกองคการบอกยกเลกิสัญญากอนครบอายุสัญญา 

3.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอม
ข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานัน้ 

4.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือ ตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรอืไมเปนผูกระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาครั้งนี ้

5.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผลิตโดยตรง หรือเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก
โรงงานผูผลิต  
                                  6.  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองแนบเอกสารประกอบการพิจารณา รายละเอยีดขอมูล 
(SPECIFICATION) ของเครื่องปรับอากาศแตละรุนและยี่หอ ตองเปนเอกสารตพีิมพเรยีบรอย(หามถายเอกสาร)จาก
บริษัทผูผลิตจาํหนายและตองไมมีการแกไขเพ่ิมเติมใดๆ แนบมาพรอมทั้งทําตารางเปรียบเทียบคณุสมบัติที่เสนอตาม
ขอกําหนดขององคการ 
ตัวอยางตารางเปรียบเทียบ 

ลําดับ 
รายละเอยีดที ่

ขสมก.กําหนด 

รายละเอยีดท่ี 

ผูเสนอราคาเสนอ 

เอกสารอางอิง 

(ระบุเลขท่ีหนา) 
หมายเหตุ 

 

 

    

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 
ชื่อผูติดตอ..........................(บริษัท).................................โทรศัพท.............................(บริษัท).................................  
                                7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชรีายรับรายจาย
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจายไมถกูตองครบถวนในสาระสําคัญ                       



 
 

      8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากบัหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนนิการจดัซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
       9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคู สัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาและทําสัญญากับองคการตอง
จัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย และยื่นตอกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการจัดทําและแสดงบญัชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 
2554  ขอ 5  ประกาศ ณ วันที่  11  สิงหาคม  2554  และหลักเกณฑและวิธกีารจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2554 ขอ 8 ประกาศ  ณ วันท่ี  7  
ธันวาคม  2554 
  10. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
  กําหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่  8   ตุลาคม  2557 ระหวาง
เวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี
24  ตุลาคม  2557 ตั้งแตเวลา  10.30 น. เปนตนไป 
  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ในราคาชุดละ 500.-บาท 
(หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดท่ีกลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2  อาคารเลขที่  131  ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่  16 
กันยายน   2557   ถึงวันท่ี  19  กันยายน  2557 ในวันและเวลาทําการ  ตั้งแตเวลา  08.30 น. ถึงเวลา  15.30 น.                 
ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2246-
0974 ในวัน และเวลาราชการ  

                                                                   ประกาศ   ณ  วันที่     16      กันยายน  2557 

                                                  (ลงชือ่)                            นเรศ   บุญเปยม 
                   (นายนเรศ    บญุเปยม) 

                 รองผูอํานวยการฝายบริหาร รกัษาการในตาํแหนง 
               ผูอาํนวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 



 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ   การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น ชนิดต้ังพื้นหรือแขวนมีสวิง มีระบบ 

                         ฟอกอากาศ พร้อมติดต้ัง รวมจํานวน  68  เครื่อง 
        หนว่ยงานเจ้าของโครงการ  ขดร.1, 4, 5, 6, 7, 8 ฝรร. สบก. กสต. สพบ. สบด.  และ สทส. 
                                          องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร  2,346,600.- บาท 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 4  กันยายน  2557   เป็นเงิน  2,204,198.- บาท 

        (สองลา้นสองแสนสีพ่ันหนึ่งร้อยเกา้สิบแปดบาทถว้น)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
          ราคา/หน่วย  ไม่ต่ํากว่า    13,000  บีทีย ู ราคา  17,344.-  บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                           ไม่ต่ํากว่า    18,000  บีทียู  ราคา  28,400.-  บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                           ไม่ต่ํากว่า   24,000   บีทียู  ราคา  33,000.-  บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                           ไม่ต่ํากว่า   25,000   บีทียู  ราคา  28,462.-  บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                           ไม่ต่ํากว่า   28,000   บีทียู  ราคา  29,500.-  บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                           ไม่ต่ํากว่า   30,000   บีทียู  ราคา  37,000.-  บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                           ไม่ต่ํากว่า   36,000   บีทียู  ราคา  43,000.-  บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  4.  แหล่งทีม่าของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1  ขนาด 18,000 บีทียู, 24,000 บีทียู, 30,000 บีทียู  และ 36,000 บีทียู ใช้ราคามาตรฐานครภัุณฑ์ 
            ของสํานักงานมาตรฐานงบประมาณ ปี 2557 เดอืน มีนาคม 2557  กําหนด 
     4.2  ขนาด 13,000 บีทียู และ 25,000 บีทียู ใช้ราคาท่ีเคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี   
           ตามสัญญาเลขที ่ซ 6/2557  ลงวันที่  3  เมษายน 2557 
     4.3.  ขนาด  28,000  บีทียู และ 36,000 บีที่ยู  สืบราคาจากท้องตลาดโดยใช้ราคาต่ําสุดจาก 3 ร้าน ดังนี ้
            4.3.1  บริษัท ส.พันแสน จํากัด 
            4.3.2   บริษัท มหานคร แอร์คอน, บริษัท สิมิลาร์ จํากัด 
            4.3.3  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ดีอาร์โปรดักท ์เซอร์วสิ 
   5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลางราคา (อ้างอิง) 
           1.  นายประยูร  ช่วยแก้ว              ผู้อํานวยการเขตการเดินรถที ่1 
           2.  นางสาวรัชนี   ลออทรัพยาภัทร  รักษาการผู้ช่วยผูอ้ํานวยการสํานักบริการและจัดซือ้ 
           3.  นายพีระวัฒน์  ธรรมนพรัตน ์     รักษาการหัวหน้างานซ่อมบํารุง กลุ่มงานซ่อมบํารุง 
           4.  นางสาวมยุรี   คงคา                เจ้าหน้าที่พัสด ุ 4  กลุ่มงานจัดซือ้ 
           5.  นางนพพร     มีวงษ์สม            หัวหน้างานบริการ   เขตการเดินรถที ่1  



 
 

 


