ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 026/2557
เรื่อง การวาจางเหมารักษาความปลอดภัย สํานักงานใหญ
โดยวิธีประกวดราคา
…............….............……..
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมารักษาความปลอดภัย สํานักงาน
ใหญ เลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 จํานวน 8 อัตรา ระยะเวลาจาง 1 ป
หลักประกันซองวงเงิน 81,000.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ตองเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2. ไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเ ปนผูท ี่ไ ดรับ ผล
ของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูท ี่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญ ญากอนครบ
อายุสัญ ญา
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เ ขาเสนอราคาใหแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ณ
วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้ง
นี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิติบ ุคคลที่จะเขาเปนคูสัญ ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแ สดงบัญ ชีรายรับ รายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุค คลนิ ติบ ุค คลที่จะเข าเปน คูสัญ ญากับ องค การตองลงทะเบีย นในระบบอิเ ล็กทรอนิก ส (e-Government
Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับ การคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับ รายจายและยื่น
ตอกรมสรรพากร ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัด ทําและแสดงบัญ ชีรายการรับ จายของ
โครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และองคการสงวนสิท ธิ์ที่จะ
ไมกอนิติสัมพันธกับ บุค คลหรือนิติบุค คลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อวาเปนคูสัญ ญาที่ไมไดแ สดงบัญ ชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแตบ ุคคลหรือนิติบ ุคคลนั้นจะไดแสดงบัญ ชีรายรับ รายจาย
ตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
กําหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ถึง เวลา 10.30 น. ตามนาฬิกา
ของสํานักงานรับ ซองประกวดราคา และทําการเปดซองในวันเดีย วกันหลังจากรับ ซองประกวดราคาเรี ย บรอยแลว ณ หอ ง
ประชุม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา ชุดละ 300.-บาท(สามรอยบาทถวน) ราคานี้
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดท ี่กลุมงานจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ในวันเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 15.30 น. โดยสามารถดาวนโหลดแบบคํารองขอซื้อแบบประกวดราคา (กจซ.2) ไดที่ www.bmta.co.th โทรศัพ ท 0
2246-0974 หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2557
(ลงชื่อ)

ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบตั ิการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ จางรักษาความปลอดภัย สํานักงานใหญ
/หนวยงานเจาของโครงการ กลุมงานบริการ สํานักบริการและจัดซือ้ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําป 2558 จํานวนเงิน 1,690,600.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 10 กันยายน 2557
เปนเงิน 1,610,136.-บาท/ป รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว โดยคิดอัตราคาจางเฉลี่ยตอวันตามจํานวนลูกจาง
3.1 วันจันทรถึงวันศุกร
ปฏิบัติหนาที่ รวมคาจางตลอด
ปฏิบัติหนาที่ใน อัตราคาจาง/วัน/
โดยเฉลี่ย อายุสัญญา1 ป เปน
จํานวน/ วันจันทรถึงวัน
คนไมรวม
ตําแหนง
ประมาณ 22 จํานวนเงินไมรวม
ศุกร
ภาษีมูลคาเพิม่
คน
วัน/เดือน
ภาษีมูลคาเพิม่
(คน)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หัวหนาชุด
1
1
650
22
171,600.รักษาความ
ปลอดภัย
เจาหนาที่รักษา
7
7
550
22
1,016,400.ความปลอดภัย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
1,188,000.3.2 วันเสาร-วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
ปฏิบัติหนาที่ รวมคาจางตลอด
ปฏิบัติหนาที่ใน อัตราคาจาง/วัน/
โดยเฉลี่ย อายุสัญญา1 ป เปน
คนไมรวม
จํานวน/ วันจันทรถึงวัน
ตําแหนง
ประมาณ 22 จํานวนเงินไมรวม
ภาษีมูลคาเพิม่
ศุกร
คน
ภาษีมูลคาเพิม่
วัน/เดือน
(บาท)
(คน)
(บาท)
(บาท)
เจาหนาที่รักษา
6
6
550
8
316,800.ความปลอดภัย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
316,800.รวมคาจางขอ 3.1 และ 3.2 ตลอดอายุสัญญา 1 ป รวมเปนเงินทั้งสิ้น................ -บาท
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 สัญญารักษาความปลอดภัย เลขที่ จ.89/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายณรงค แจงขํา พนักงานธุรการ 4 กลุมงานบริการ สํานักบริการและจัดซื้อ
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