
 
 
 
 
 

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
เลขท่ี   08 /2559 

เรื่อง  สอบราคาการจัดซ้ือเครื่องใชสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 
งบลงทุนประจําป 2560 

     ..............…………..………… 
 
                      องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะสอบราคาการจัดซ้ือเครื่องใชสํานักงาน 
จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 

1. เครื่องปมน้ําแบบหอยโขง มอเตอรขนาด 5.5 HP 40 KW. จํานวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องปมน้ําอัตโนมัต ิ500 วัตต                                          จํานวน 1 เครื่อง 
3. เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 10 นิ้ว                                          จํานวน 1 เครื่อง            

                        ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้ 
                       1.   เปนผูท่ีมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาดังกลาว 
                       2.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       3.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ  ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม 
ในการสอบราคาครั้งนี้ 
                       4.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา  ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
                       5.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุนสวน บริษัท กรม
ทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ท่ีออกใหกอนหนาวันยื่นซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน   
                       6.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  
                       7.   บุคคลหรือนิติ บุคคลท่ีจะเขาเปนคู สัญญากับองคการ  ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
                       8.   คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน
สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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                       กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันท่ี    26 กรกฏาคม 2559       ถึงวันท่ี   8 สิงหาคม 2559                                
ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  ในวันทําการ  และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันท่ี  
9 สิงหาคม 2559  ระหวางเวลา  10.00 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองสอบราคา 
                    ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา  ไดท่ี  กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการและ
จัดซ้ือ  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2   อาคารเลขท่ี 131  ถนนวัฒนธรรม   เขตหวยขวาง   
กรุงเทพมหานคร   ตั้งแตวันท่ี    26 กรกฏาคม 2559    ถึงวันท่ี    8 สิงหาคม 2559   ในเวลาทําการ   ระหวาง
เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  โทรศัพท  02 246–0974   โดยดาวนโหลด แบบคํารองขอแบบสอบราคา
ไดท่ี   www.bmta.co.th   หรือหากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสอบถามไดท่ีกลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการและจัดซ้ือ  
ฝายบริหาร 
                    การสอบราคาครั้งนี้ จะดําเนินการโดยใชจายจากเงินงบประมาณประจําป 2560 องคการสงวน
สิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการสอบราคาหากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณซ่ึงผูยื่นสอบราคาจะเรียกรองคาเสียหาย 
ใด ๆ มิได     
 
                                          ประกาศ  ณ  วันท่ี     26 กรกฏาคม   2559 
                                                                   ลงช่ือ                ยุกต  จารุภูมิ 
 

                                  (นายยกุต       จารภุูมิ) 
                                 รองผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
                                 ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ   

 
 
 
สํานักบริการและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจดัซ้ือจดัจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 
1.ช่ือโครงการ     ซ้ือทรัพยสินงบลงทุนประจําป 2560 จํานวน 3 รายการ 
   หนวยงานเจาของโครงการ องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
 2.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร     511,000.-บาท ดังนี ้
2.1 เครื่องปมน้ําแบบหอยโขง มอเตอรขนาด 5.5 HP 40 KW จํานวน 1 เครื่อง เขต 2 เปนเงิน 35,000.-บาท 
2.1 เครื่องปมน้ําอัตโนมัต ิ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.วันท่ีกําหนดราคากลาง     12 กรกฏาคม  2559 
รวมเปนเงิน 452,000.-บาท   รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ดังนี ้
3.1 เครื่องปมน้ําแบบหอยโขง มอเตอรขนาด 5.5 HP 40 KW จํานวน 1 เครื่อง เขต 2 เปนเงิน 32,000.-บาท 
3.2 เครื่องปมน้ําอัตโนมัต ิ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. แหลงท่ีมาของราคากลาง ราคาอางอิง ทรัพยสินลงทุนประจําป 2560 จํานวน 3 รายการ ไมมีอยูในราคา
มาตรฐานครภุัณฑ สํานกัมาตรฐานงบประมาณ สํานกังบประมาณ มีนาคม 2558 ผูใชงานตองการทรัพยสิน
ลงทุนประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 3 รายการ จึงสืบราคาทองตลาด ดังนี ้
4.1  เครื่องปมน้ําแบบหอยโขง มอเตอรขนาด 5.5 HP 40 KW จํานวน 1 เครื่อง เขต 2 
       4.1.1 หางหุนสวน เจ.อาร สยามวสัดุภณัฑ 
       4.1.2 บริษัท เคเลนอร จํากัด 
       4.1.3 บรษิัท ดํารงรงัสิต อินเตอรกรุป จํากดั 
4.2  เครื่องปมน้ําอัตโนมัต ิ500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง เขต 4 
       4 .2.1 หางหุนสวน เจ.อาร สยามวสัดุภณัฑ 
       4.2.2 บริษัท เคเลนอร จํากัด 
       4.2.3 บริษัท ดํารงรังสิต อินเตอรกรุป จํากดั 
4.3  เครื่องสูบน้ําดีเซล ขนาด 10 นิว้ จํานวน 1 เครื่อง เขต 4 
       4 .3.1 หางหุนสวน เจ.อาร สยามวสัดุภณัฑ 
       4.3.2 บริษัท เคเลนอร จํากัด 
       4.3.3 บรษิัท ดํารงรงัสิต อินเตอรกรุป จํากดั 
5. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ถามี) 
5.1 นางอารดา  อารีวโรดม                   ช.ผอ.ขดร.4 
5.2 นายนิคม  โพธ์ิทอง                         ห.ซบ.กซบ. 
5.3 นางณัฐธิดา  โอฬาริกเดช                ห.บม.2 
5.4  นางภัทราพร  ไทยเจริญด ี              ห.บม.4 
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