
 
 
 
 

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
เลขท่ี    15 /2559 

เรื่อง  สอบราคาการจัดซ้ือเครื่องมือส่ือสาร จํานวน 4 รายการ 
งบลงทุนประจําป 2560  (ครั้งท่ี 2) 
     ..............…………..………… 

 
                      องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะสอบราคาการจัดซ้ือเครื่องมือส่ือสาร 
จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 

1. เครื่องขยายเสียงชนิดเคล่ือนท่ี 8 ชอง พรอม Mixer ขนาด 400 Watts, ลําโพง 2 ทาง 
ขนาด 8 นิ้ว 2 ตัว,ขาตั้งลําโพง 2 ตัว                                                          จํานวน 1 ชุด 

2. เครื่องเสียงกลางแจงทาปลอยรถ 100 วัตต                   จํานวน  2   ชุด 
3. เครื่องขยายเสียง ลําโพง ไมคโครโฟนหองประชุม      จํานวน  1  ชุด 
4. มิกเซอร 16 INPUT                                                       จํานวน  2  ชุด          

                        ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบตัิดังตอไปนี ้ 
                       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   4    ตุลาคม    2559  ถึงวันท่ี   17  ตุลาคม   2559                              
ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  ในวันทําการ  และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา 
ในวันท่ี   18  ตุลาคม   2559  ระหวางเวลา  10.00 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซอง
สอบราคา 
                       ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา  ไดท่ี  กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการ
และจัดซ้ือ  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2   อาคารเลขท่ี 131  ถนนวัฒนธรรม   เขตหวยขวาง   
กรุงเทพมหานคร   ตั้งแตวันท่ี   4    ตุลาคม     2559  ถึงวันท่ี    17  ตุลาคม    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       4   ตุลาคม   2559 
                                                                  ลงช่ือ                 ยุกต  จารุภูมิ 
                                                                      

                                  (นายยกุต       จารภุูมิ) 
                                 รองผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
                                 ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ   

 
 
 
สํานักบริการและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ 
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                            ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
                                                       ในการจดัซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 
 
1.ช่ือโครงการ จัดซ้ือทรัพยสินลงทุน ประจําปงบประมาณ 2560  จํานวน 4 รายการ  
หนวยงานเจาของโครงการ  องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
2.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร 319,000.-บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
2.1 เครื่องขยายเสียงชนิดเคล่ือนท่ี 8 ชอง พรอม Mixer ขนาด 400 Watts, ลําโพง 2 ทาง ขนาด 8 นิว้ 2 ตัวขาตั้ง
ลําโพง 2 ตัว จํานวน 1 ชุด ชุดละ 65,000.-บาท 
2.2 เครื่องเสียงกลางแจงทาปลอยรถ 100 วัตต จํานวน 2 ชุด ชุดละ 62,000.-บาท รวมเปนเงิน 124,000.-บาท 
2.3 เครื่องขยายเสียง ลําโพง ไมโครโฟนหองประชุม จํานวน 1 ชุด ชุดละ 100,000.-บาท 
2.4 มิกซเซอร 16 INPUT จํานวน 2 ชุด ชุดละ 15,000.-บาท รวมเปนเงิน 30,000.-บาท 
3.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันท่ี  27 กันยายน  2559 
โดยกําหนดราคากลางจากราคาต่ําท่ีสุดจากรานคาท่ีเนอราคามาท้ัง 3 ราน รวมเปนเงินท้ังส้ิน 316,891.-บาท 
3.1 เครื่องขยายเสียงชนิดเคล่ือนท่ี 8 ชอง พรอม Mixer ขนาด 400 Watts, ลําโพง 2 ทางขนาด 8 นิว้ 2 ตัว,ขาตั้ง
ลําดพง 2 ตัว จํานวน 1 ชุด ชุดละ 64,000.-บาท 
3.2 เครื่องเสียงกลางแจงทาปลอยรถ 100 วัตต จํานวน 2 ชุด ชุดละ 61,450.-บาท รวมเปนเงิน 122,900.-บาท 
3.3 เครื่องขยายเสียง ลําโพง ไมโครโฟนหองประชุม จํานวน 1 ชุด ชุดละ 99,991.-บาท 
3.4 มิกซเซอร 16 INPUT จํานวน 2 ชุด ชุดละ 15,000.-บาท รวมเปนเงิน 30,000.-บาท 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) ทรัพยสินลงทุน ประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 4 รายการ ไมมี
อยูในราคามาตรฐานครภุณัฑ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558 จึงสืบราคาจากทองตลาด ดังนี ้
4.1 บรษิัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มท จํากดั 
4.2 บรษิัท ส.เบญจมาส จํากดั 
4.3 บจก.ส่ีแปดหาศูนย กรุป 
5. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
5.1 น.ส.สุปรียา  เทพมาก                 ช.ผอ.สบด. 
5.2 นางภัทราพร ไทยเจริญด ี           ห.บม.4 
5.3 นางประชิตร  คมเกียรติ์วัฒนะ    ห.บม.6 
5.4 นางศศิธร  วิบูลยณรงค               ห.บม.7 
5.5 นางสมใจ  นิ่มวงษา                    ห.บม.8 
5.6 นายนครินทร  ปรีชาคุณ             ชางส่ือสาร 5 
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