ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการซื้อจัดจางที่มใิ ชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ สอบราคาวาจางเหมาทําความสะอาด สํานักพัฒนาบุคลากร อูแสมดํา เขตการเดินรถที่ 5
หนวยงานเจาของโครงการ สํานักพัฒนาบุคลากร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เปนเงิน 385,200.- บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 27 ตุลาคม 2558
อัตราจางคนละ 15,000.- บาท/คน/เดือน เปนเงิน 385,200.- บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4. แหลงที่มาของราคากลาง
4.1 ใชราคาที่เคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณตามสัญญาเลขที่ จ.24/2558
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายวิชาญ เทวาพิทักษ หัวหนากลุมงานวิชาการ สํานักพัฒนาบุคลากร
5.2 นางสาวเกตุแกว พันชั่ง เจาหนาที่ฝกอบรม 5 กลุมงานวิชาการ สํานักพัฒนาบุคลากร
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 22 /2558
เรื่อง การวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณอูแสมดํา
กลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 5
โดยวิธีประกวดราคา
…............………..
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย
บริเวณอูแ สมดํา กลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 5 จํานวน 8 อัตรา ดังนี้
หลักประกันซองวงเงิน 78,600.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
1. ตองเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถกู ตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมลู คาไมเกินสามหมื่น
บาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
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-2กําหนดยืน่ ซองประกวดราคาในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ถึง เวลา
10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา และทําการเปดซองในวันเดียวกันหลังจากรับซอง
ประกวดราคาเรียบรอยแลว ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาชุดละ 300.-บาท
(สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชัน้ 2 อาคาร
เลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตัง้ แตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 25258
ในวันเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพท
0 2246 0974 โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอซื้อเอกสารประกวดราคาไดที่ www.bmta.co.th หรือหากมีขอสงสัย
เพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558
ลงชื่อ
ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร ปฏิบัตกิ ารแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มใิ ชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ จางเหมารักษาความปลอดภัย
/ หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 1,790,110.- บาท (หนึง่ ลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหนึ่งรอยสิบบาทถวน)
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 15 ตุลาคม 2558
เปนเงิน 1,571,616.- บาท (หนึ่งลานหาแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ราคา 16,371.- บาท/คน/เดือน (หนึ่งหมื่นหกพันสามรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใชราคาที่เคยจางครั้งสุดทายภายในระยะเวลา 2 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ.22/2558
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ขอ 2 ในอัตราคาจางคนละ 16,371.- บาทตอเดือน รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
รวมเงิน 130,968.- บาท/เดือน รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมตลอดอายุสัญญา 1 ป เปนเงินทั้งสิ้น
1,571,616.- บาท (หนึ่งลานหาแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยหกสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายบุญชนะ รังดิษฐ
ผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 5
5.2 นางพรสินีรัตน บุญเฉย
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
5.3 นายเสถียร วงศวังจันทร หัวหนางานบริการ
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