
 
 
 
 

             ประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
           เลขท่ี       029/2557 

                                                       เรื่อง  การจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน 
                                                                           งบลงทุนประจําป 2558 

          ………………………………. 
                      องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   มีความประสงคจะประกวดราคาจดัซ้ือเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน จํานวน  7  รายการ ดังนี้ 

1.  ชุดโตะประกอบดวยเกาอ้ี 4 ตัว                 จํานวน     1   ชุด 
2.   โตะประชุมตวั U พรอมเกาอ้ี สํานักงาน  จํานวน     2   ชุด 
3.   โตะประชุมตวั U (3 ช้ินยาว 8 เมตร)       จํานวน      1  ชุด 
4.   ชุดรับแขก                                               จํานวน      4  ชุด 
5.   Podium Amplifier                                   จํานวน      1  ตัว 
6.  โพเดียมอคิลิค                                           จํานวน     1   ตัว 
7.   แทนประกาศหรอืแทนบรรยาย               จํานวน      1  ตัว 

                      หลักประกันซองวงเงิน  39,000.-บาท  (สามหม่ืนเกาพันบาทถวน)   
                  ผูมีสิทธเิสนอราคาจะตองมีคุณสมบตั ิดงัตอไปน้ี 

1. เปนผูท่ีมีอาชีพเกี่ยวกับงานท่ีประกวดราคา 
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวยีนช่ือแลว 

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักบัผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก องคการขนสง 

มวลชนกรงุเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี ้

4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกนัเชนวานั้น 

5.  บุคคลหรือนติบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ 
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6. บุคคลหรือนติบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส ( e-GP)  ของกรมบัญชีกลางท่ีเวบ็ไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครฐั 
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                        ท้ังนี้ ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคดัเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดง
รายรับรายจายและยืน่ตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิตบุิคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ และองคการสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมกอนิตสัิมพันธกับบุคคลหรือนิตบุิคคล:ซ่ึงไดมี
การระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือวาเปนคูสัญญาท่ีไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเวนแตบุคคลหรือนติบุิคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศ
ดังกลาวหรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตองและมีการส่ังเพิกถอนรายช่ือจากบัญชีดังกลาว  
                          กําหนดยืน่ซองประกวดราคาในวันท่ี   13  พฤศจิกายน 2557  ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 
10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  และกําหนดเปดซองในวันเดยีวกนัหลังจากรบัซอง
ประกวดราคาเรยีบรอยแลว ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ  อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวม
มิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
                          ผูสนใจตดิตอขอซ้ือเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา  ชุดละ  300.- บาท  (สามรอย
บาทถวน)   ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี กลุมงานจดัซ้ือ  สํานักบริการและจดัซ้ือ องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2  อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวนัท่ี            
24   ตุลาคม   2557       ถึงวันท่ี    3  พฤศจกิายน 2557ในเวลาทําการ ระหวางเวลา  08.30 น. ถึงเวลา  15.30 น.  
โทรศัพท 02-246-0974   โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอแบบเอกสารสอบราคาไดท่ี   www.bmta.co.th   หากมี
ขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถสอบถามไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ  ช้ัน 2  สํานักบริการและจัดซ้ือ ฝายบริหาร  
 
                                                               ประกาศ  ณ วันท่ี      13  ตุลาคม  2557 
                                                            ลงช่ือ                  ยุกต  จารุภูมิ 
                                                                         
                                                                                    (นายยุกต  จารุภูมิ) 

                          ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัตกิารแทน 
                                                                     ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 
ฝายบริหาร สํานักบรกิารและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ 
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10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  และกําหนดเปดซองในวันเดยีวกนัหลังจากรบัซอง
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มิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
                          ผูสนใจตดิตอขอซ้ือเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา  ชุดละ  300.- บาท  (สามรอย
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจดัซ้ือ/จดัจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 
 

1.โครงการ ซ้ือเครื่องมือเครื่องใชสํานกังาน จํานวน 7 รายการ งบลงทุนประจําป 2558  
   หนวยงานเจาของโครงการ  สํานกัพัฒนาบุคลากร, เขตการเดินรถท่ี 1 และเขตการเดินรถท่ี 2 
2.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร  762,500.-บาท 
3.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  25  กันยายน  2557 
   เปนเงิน  733,500.-บาท 
   3.1 ชุดโตะประกอบดวยเกาอ้ี 4 ตัว จํานวน 1 ชุด ราคา/หนวย 19,000.-บาท เปนเงิน 19,000.-บาท 
   3.2  โตะประชุมตวั U  พรอมเกาอ้ี สนง. จํานวน 2 ชุด ราคา/หนวย 225,000.-บาท เปนเงิน 450,000.-บาท 
   5.3  โตะประชุมตวั U (3 ช้ินยาว 8 เมตร) จํานวน 1 ชุด ราคา/หนวย 26,000.-บาท เปนเงิน 26,000.-บาท 
  3.4    ชุดรับแขก จํานวน 4 ชุด ราคา/หนวย 49,000.-บาท  เปนเงิน  196,000.-บาท 
  3.5  Podium Amplifier จํานวน 1 ตวั ราคา/หนวย  15,750.-บาท  เปนเงิน 15,750.-บาท 
  3.6  โพเดียมอคิลิค จํานวน 1 ตัว ราคา/หนวย 12,000.-บาท  เปฯเงิน 12,000.-บาท 
  3.7  แทนประกาศหรือแทนบรรยาย จํานวน 1 ตัว ราคา/หนวย 14,750.-บาท เปนเงิน 14,750.-บาท 
4.แหลงท่ีมาของราคากลาง  (ราคาอางอิง)    
    4.1  สืบคนจากบริษัทจํานวน 7  รายการ ดังนี ้ 
           4.1.1     ชุดโตะประกอบดวยเกาอี ้4 ตัว 
                        บริษัท คอนเซ็ป เฟอรนิเจอร ,บรษิัท เอส บี เฟอรนิเจอร  และ บริษัท อินเดก็ซ เฟอรนิเจอร  
           4.1.2   โตะประชุมตวั U พรอมเกาอ้ี สนง. 
                       รานโสภิตา เฟอรนิเจอร,บริษัท แอซเซท บิสซิเนส เอเชีย จํากัด และบริษัท ยูนคิอรน เฟอรนิเจอร 
           4.1.3   โตะประชุมตวั U ( 3 ช้ินยาว 8 เมตร) 
                       รานเกษมชัย เฟอรนิเอร ,บริษัท อาณาจกัรบุญศิริ (ประเทศไทย) จาํกดั และ หจก.นาวา 
เฟอรนิเจอร 
         4.1.4   ชุดรับแขก 
                    บริษัท คอนเซ็ป เฟอรนิเจอร, บรษิัท เอส บี เฟอรนิเจอร และบริษัท กรุงเทพดีไซน เฟอรนิเจอร 
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      4.1.5  Podium Amplifier  
                รานไพศาลอิเลคทรอนิคส  และบริษัท เทอรมินอล โซลูช่ัน จํากัด http://soundmarkthai .tarad.com 
     4.1.6   โพเดียมอคิลิค 
                 บริษัท MS เฟอรนเิจอร เซ็นเตอร จํากดั ,Patana-sk.com รานอุทัยฟารม โฆษณา (uthaifarm.com) 
     4.1.7   แทนประกาศหรือแทนบรรยาย 
                รานเหลืองถาวรเฟอรนิเจอร, รานอุทัยฟารม โฆษณา www.officethai.com 
5.    รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง 
      5.1   นางสาวศิริพร     แตเกษม     ผอ.สพบ. 
      5.2   นายณัฐพงษ   อนนัตไพฑูรย    ห.กปด.21 
       5.3  นายวิเศษ  ศรีนาราง                 ห.ตส. 2 
      5.4   นายธนกร   สังขแกว               เจาหนาท่ีฝกอบรม 5 กลุมงานวิชาการ สพบ. 
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             ประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
           เลขท่ี       029/2557 

                                                       เรื่อง  การจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน 
                                                                           งบลงทุนประจําป 2558 

          ………………………………. 
                      องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   มีความประสงคจะประกวดราคาจดัซ้ือเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน จํานวน  7  รายการ ดังนี้ 

1.  ชุดโตะประกอบดวยเกาอ้ี 4 ตัว                 จํานวน     1   ชุด 
2.   โตะประชุมตวั U พรอมเกาอ้ี สํานักงาน  จํานวน     2   ชุด 
3.   โตะประชุมตวั U (3 ช้ินยาว 8 เมตร)       จํานวน      1  ชุด 
4.   ชุดรับแขก                                               จํานวน      4  ชุด 
5.   Podium Amplifier                                   จํานวน      1  ตัว 
6.  โพเดียมอคิลิค                                           จํานวน     1   ตัว 
7.   แทนประกาศหรอืแทนบรรยาย               จํานวน      1  ตัว 

                      หลักประกันซองวงเงิน  39,000.-บาท  (สามหม่ืนเกาพันบาทถวน)   
                  ผูมีสิทธเิสนอราคาจะตองมีคุณสมบตั ิดงัตอไปน้ี 

1. เปนผูท่ีมีอาชีพเกี่ยวกับงานท่ีประกวดราคา 
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวยีนช่ือแลว 

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักบัผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก องคการขนสง 

มวลชนกรงุเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี ้

4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกนัเชนวานั้น 

5.  บุคคลหรือนติบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ 
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

6. บุคคลหรือนติบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส ( e-GP)  ของกรมบัญชีกลางท่ีเวบ็ไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครฐั 
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                        ท้ังนี้ ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคดัเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดง
รายรับรายจายและยืน่ตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิตบุิคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ และองคการสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมกอนิตสัิมพันธกับบุคคลหรือนิตบุิคคล:ซ่ึงไดมี
การระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือวาเปนคูสัญญาท่ีไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเวนแตบุคคลหรือนติบุิคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศ
ดังกลาวหรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตองและมีการส่ังเพิกถอนรายช่ือจากบัญชีดังกลาว  
                          กําหนดยืน่ซองประกวดราคาในวันท่ี   13  พฤศจิกายน 2557  ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 
10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  และกําหนดเปดซองในวันเดยีวกนัหลังจากรบัซอง
ประกวดราคาเรยีบรอยแลว ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ  อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวม
มิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
                          ผูสนใจตดิตอขอซ้ือเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา  ชุดละ  300.- บาท  (สามรอย
บาทถวน)   ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี กลุมงานจดัซ้ือ  สํานักบริการและจดัซ้ือ องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2  อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแตวนัท่ี            
24   ตุลาคม   2557       ถึงวันท่ี    3  พฤศจกิายน 2557ในเวลาทําการ ระหวางเวลา  08.30 น. ถึงเวลา  15.30 น.  
โทรศัพท 02-246-0974   โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอแบบเอกสารสอบราคาไดท่ี   www.bmta.co.th   หากมี
ขอสงสัยเพ่ิมเติมสามารถสอบถามไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ  ช้ัน 2  สํานักบริการและจัดซ้ือ ฝายบริหาร  
 
                                                               ประกาศ  ณ วันท่ี      13  ตุลาคม  2557 
                                                            ลงช่ือ                  ยุกต  จารุภูมิ 
                                                                         
                                                                                    (นายยุกต  จารุภูมิ) 

                          ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัตกิารแทน 
                                                                     ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 
ฝายบริหาร สํานักบรกิารและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจดัซ้ือ/จดัจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 
 

1.โครงการ ซ้ือเครื่องมือเครื่องใชสํานกังาน จํานวน 7 รายการ งบลงทุนประจําป 2558  
   หนวยงานเจาของโครงการ  สํานกัพัฒนาบุคลากร, เขตการเดินรถท่ี 1 และเขตการเดินรถท่ี 2 
2.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร  762,500.-บาท 
3.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  25  กันยายน  2557 
   เปนเงิน  733,500.-บาท 
   3.1 ชุดโตะประกอบดวยเกาอ้ี 4 ตัว จํานวน 1 ชุด ราคา/หนวย 19,000.-บาท เปนเงิน 19,000.-บาท 
   3.2  โตะประชุมตวั U  พรอมเกาอ้ี สนง. จํานวน 2 ชุด ราคา/หนวย 225,000.-บาท เปนเงิน 450,000.-บาท 
   5.3  โตะประชุมตวั U (3 ช้ินยาว 8 เมตร) จํานวน 1 ชุด ราคา/หนวย 26,000.-บาท เปนเงิน 26,000.-บาท 
  3.4    ชุดรับแขก จํานวน 4 ชุด ราคา/หนวย 49,000.-บาท  เปนเงิน  196,000.-บาท 
  3.5  Podium Amplifier จํานวน 1 ตวั ราคา/หนวย  15,750.-บาท  เปนเงิน 15,750.-บาท 
  3.6  โพเดียมอคิลิค จํานวน 1 ตัว ราคา/หนวย 12,000.-บาท  เปฯเงิน 12,000.-บาท 
  3.7  แทนประกาศหรือแทนบรรยาย จํานวน 1 ตัว ราคา/หนวย 14,750.-บาท เปนเงิน 14,750.-บาท 
4.แหลงท่ีมาของราคากลาง  (ราคาอางอิง)    
    4.1  สืบคนจากบริษัทจํานวน 7  รายการ ดังนี ้ 
           4.1.1     ชุดโตะประกอบดวยเกาอี ้4 ตัว 
                        บริษัท คอนเซ็ป เฟอรนิเจอร ,บรษิัท เอส บี เฟอรนิเจอร  และ บริษัท อินเดก็ซ เฟอรนิเจอร  
           4.1.2   โตะประชุมตวั U พรอมเกาอ้ี สนง. 
                       รานโสภิตา เฟอรนิเจอร,บริษัท แอซเซท บิสซิเนส เอเชีย จํากัด และบริษัท ยูนคิอรน เฟอรนิเจอร 
           4.1.3   โตะประชุมตวั U ( 3 ช้ินยาว 8 เมตร) 
                       รานเกษมชัย เฟอรนิเอร ,บริษัท อาณาจกัรบุญศิริ (ประเทศไทย) จาํกดั และ หจก.นาวา 
เฟอรนิเจอร 
         4.1.4   ชุดรับแขก 
                    บริษัท คอนเซ็ป เฟอรนิเจอร, บรษิัท เอส บี เฟอรนิเจอร และบริษัท กรุงเทพดีไซน เฟอรนิเจอร 
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      4.1.5  Podium Amplifier  
                รานไพศาลอิเลคทรอนิคส  และบริษัท เทอรมินอล โซลูช่ัน จํากัด http://soundmarkthai .tarad.com 
     4.1.6   โพเดียมอคิลิค 
                 บริษัท MS เฟอรนเิจอร เซ็นเตอร จํากดั ,Patana-sk.com รานอุทัยฟารม โฆษณา (uthaifarm.com) 
     4.1.7   แทนประกาศหรือแทนบรรยาย 
                รานเหลืองถาวรเฟอรนิเจอร, รานอุทัยฟารม โฆษณา www.officethai.com 
5.    รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง 
      5.1   นางสาวศิริพร     แตเกษม     ผอ.สพบ. 
      5.2   นายณัฐพงษ   อนนัตไพฑูรย    ห.กปด.21 
       5.3  นายวิเศษ  ศรีนาราง                 ห.ตส. 2 
      5.4   นายธนกร   สังขแกว               เจาหนาท่ีฝกอบรม 5 กลุมงานวิชาการ สพบ. 
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