
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่   026/2557 

เรื่อง  การวาจางเหมารักษาความปลอดภัย สํานักงานใหญ 
โดยวิธีประกวดราคา 

…............….............…….. 
 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมารักษาความปลอดภัยสํานักงาน
ใหญ เลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310 จํานวน  8 อัตรา ระยะเวลาจาง 1 ป  
 หลักประกันซองวงเงิน   81,000.- บาท   (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)                 
           ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้            
 1.  ตองเปนผูดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย     
 2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผล
ของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบ
อายุสัญญา 
     3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ณ 
วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้ง
นี้ 
            4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 
ผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                6. บุคคลนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government 
Procurement e-GP)  ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
               ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการ ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและย่ืน
ตอกรมสรรพากร ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่บุคคล  หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม  และองคการสงวนสิทธ์ิที่จะ
ไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  เวนแตบุคคลหรือนิติบคุคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการส่ังเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว 
          กําหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  22 ตุลาคม 2557  เวลา  09.30 น. ถึง เวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกา
ของสํานักงานรับซองประกวดราคา และทําการเปดซองในวันเดียวกันหลังจากรับซองประกวดราคาเรียบรอยแลว  ณ หอง
ประชุม  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที ่131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง   กรุงเทพมหานคร  10310 
     
        ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา ชุดละ 300.-บาท(สามรอยบาทถวน)  ราคานี้
ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่กลุมงานจัดซื้อ  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  โทรศัพท 0 
2246-0974  หรือหากมขีอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ  สํานักบริการและจัดซื้อ  ฝายบริหาร   
 

                       ประกาศ   ณ    วันที ่  24  กันยายน  2557 
 

                                (ลงชื่อ)         ยุกต   จารุภูมิ   
(นายยุกต  จารุภูมิ) 

ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบรหิาร  ปฏิบตัิการแทน 
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 
1.ช่ือโครงการ จางรักษาความปลอดภัย สํานักงานใหญ 
   /หนวยงานเจาของโครงการ กลุมงานบริการ สํานักบริการและจัดซ้ือ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําป 2558 จํานวนเงิน 1,690,600.-บาท รวมภาษมีูลคาเพ่ิม 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  10 กันยายน 2557 
    เปนเงิน 1,610,136.-บาท/ป รวมภาษมีูลคาเพิ่มแลว โดยคิดอัตราคาจางเฉล่ียตอวันตามจํานวนลูกจาง  
     3.1 วันจันทรถึงวันศุกร 

ตําแหนง จํานวน/
คน 

ปฏิบัติหนาท่ีใน
วันจนัทรถึงวนั

ศุกร 
(คน) 

อัตราคาจาง/วัน/
คนไมรวม

ภาษมีูลคาเพ่ิม
(บาท) 

ปฏิบัติหนาท่ี
โดยเฉล่ีย

ประมาณ 22 
วัน/เดือน 

(บาท) 

รวมคาจางตลอด
อายุสัญญา1 ป เปน
จํานวนเงินไมรวม
ภาษมีูลคาเพ่ิม

(บาท) 
หัวหนาชุด
รักษาความ
ปลอดภัย             

1 1 650 22 171,600.- 

เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย 

7 7 550 22 1,016,400.- 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,188,000.- 
 
3.2 วันเสาร-วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ 

ตําแหนง จํานวน/
คน 

ปฏิบัติหนาท่ีใน
วันจนัทรถึงวัน

ศุกร 
(คน) 

อัตราคาจาง/วัน/
คนไมรวม

ภาษมีูลคาเพ่ิม
(บาท) 

ปฏิบัติหนาท่ี
โดยเฉล่ีย

ประมาณ 22 
วัน/เดือน 

(บาท) 

รวมคาจางตลอด
อายุสัญญา1 ป เปน
จํานวนเงินไมรวม
ภาษมีูลคาเพ่ิม

(บาท) 
เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย 

6 6 550 8 316,800.- 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 316,800.- 
รวมคาจางขอ 3.1 และ 3.2 ตลอดอายุสัญญา 1 ป รวมเปนเงินทั้งส้ิน................ -บาท 
 4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    4.1 สัญญารักษาความปลอดภัย เลขที่ จ.89/2556 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2556 
          ลงวันท่ี 27  พฤศจิกายน  2556 
5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     5.1 นายณรงค  แจงขํา     พนักงานธุรการ 4 กลุมงานบริการ สํานักบริการและจัดซื้อ 
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