ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 08 /2559
เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
งบลงทุนประจําป 2560
..............…………..…………
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจ ะสอบราคาการจัด ซื้อเครื่องใชสํานัก งาน
จํานวน 3 รายการ ดังนี้
1. เครื่องปมน้ําแบบหอยโขง มอเตอรขนาด 5.5 HP 40 KW. จํานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 500 วัตต
จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 10 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูก ระบุชื่อไวในบัญชีร ายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิค์ วามคุมกันเชนวานั้น
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุนสวน บริษัท กรม
ทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวันยื่นซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญ ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข า เป น คู สั ญ ญากั บ องค ก าร ต อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
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-2กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2559
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่
9 สิงหาคม 2559 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองสอบราคา
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและ
จั ด ซื้ อ องค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ ชั้ น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวั ฒ นธรรม เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ในเวลาทําการ ระหวาง
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพท 02 246–0974 โดยดาวนโหลด แบบคํารองขอแบบสอบราคา
ไดที่ www.bmta.co.th หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
ฝายบริหาร
การสอบราคาครั้งนี้ จะดําเนินการโดยใชจายจากเงินงบประมาณประจําป 2560 องคการสงวน
สิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาหากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณซึ่งผูยื่นสอบราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิได
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฏาคม 2559
ลงชื่อ
ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
รองผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ ซื้อทรัพยสินงบลงทุนประจําป 2560 จํานวน 3 รายการ
หนวยงานเจาของโครงการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 511,000.-บาท ดังนี้
2.1 เครื่องปมน้ําแบบหอยโขง มอเตอรขนาด 5.5 HP 40 KW จํานวน 1 เครื่อง เขต 2 เปนเงิน 35,000.-บาท
2.1 เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง เขต 4 เปนเงิน 26,000.-บาท
2.3 เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 10 นิว้ จํานวน 1 เครื่อง เขต 4 เปนเงิน 450,000.-บาท
3.วันที่กําหนดราคากลาง 12 กรกฏาคม 2559
รวมเปนเงิน 452,000.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนี้
3.1 เครื่องปมน้ําแบบหอยโขง มอเตอรขนาด 5.5 HP 40 KW จํานวน 1 เครื่อง เขต 2 เปนเงิน 32,000.-บาท
3.2 เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง เขต 4 เปนเงิน 25,000.-บาท
3.3 เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 10 นิว้ จํานวน 1 เครื่อง เขต 4 เปนเงิน 395,000.-บาท
4. แหลงที่มาของราคากลาง ราคาอางอิง ทรัพยสินลงทุนประจําป 2560 จํานวน 3 รายการ ไมมีอยูใ นราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558 ผูใชงานตองการทรัพยสิน
ลงทุนประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 3 รายการ จึงสืบราคาทองตลาด ดังนี้
4.1 เครื่องปมน้ําแบบหอยโขง มอเตอรขนาด 5.5 HP 40 KW จํานวน 1 เครื่อง เขต 2
4.1.1 หางหุนสวน เจ.อาร สยามวัสดุภณ
ั ฑ
4.1.2 บริษัท เคเลนอร จํากัด
4.1.3 บริษัท ดํารงรังสิต อินเตอรกรุป จํากัด
4.2 เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง เขต 4
4 .2.1 หางหุนสวน เจ.อาร สยามวัสดุภณ
ั ฑ
4.2.2 บริษัท เคเลนอร จํากัด
4.2.3 บริษัท ดํารงรังสิต อินเตอรกรุป จํากัด
4.3 เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 10 นิว้ จํานวน 1 เครื่อง เขต 4
4 .3.1 หางหุนสวน เจ.อาร สยามวัสดุภณ
ั ฑ
4.3.2 บริษัท เคเลนอร จํากัด
4.3.3 บริษัท ดํารงรังสิต อินเตอรกรุป จํากัด
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ถามี)
5.1 นางอารดา อารีวโรดม
ช.ผอ.ขดร.4
5.2 นายนิคม โพธิ์ทอง
ห.ซบ.กซบ.
5.3 นางณัฐธิดา โอฬาริกเดช
ห.บม.2
5.4 นางภัทราพร ไทยเจริญดี
ห.บม.4
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