ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 02 /2559
เรื่อง ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคก ารขนสงมวลชนกรุงเทพ มีค วามประสงคจ ะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภัยอูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 จํานวน 12 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1. อูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1
จํานวน 5 อัตรา
2. อูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 จํานวน 7 อัตรา
ผูประสงคเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 111,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมืน่
หนึ่งพันบาทถวน)
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูก ระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริก ารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซดขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
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องคการ

-21.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ

1.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
5 กุมภาพันธ 2559 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวด
ราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร กําหนดเสนอราคาในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา
ชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝาย
บริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทีย มรว มมิต ร เขตหวยขวาง
กรุ ง เทพมหานคร ตั้ ง แต วั น ที่ 26 มกราคม 2559 ถึ ง วั น ที่ 29 มกราคม 2559
ในวันและเวลาทําการระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซดwww.bmta.co.th.
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0 2246 0974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2559
ลงชื่อ ปราณี ศุกระศร
(นางปราณี ศุกระศร)
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซือ้ /จัดจางที่มใิ ชงานกอสราง

1.ชื่อโครงการ วาจางเหมารักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 2 กลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 1,2,3
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2,499,520.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3.วันที่กําหนดราคากลาง (อางอิง) 15 มกราคม 2559
ราคา/หนวย 15,416.67 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (15,416.67 x 12 x 12 = 2,220,000.48 บาท)
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4.แหลงที่มาของราคากลาง
4.1 ใชราคาที่เคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ. 37/2558
ลงวันที่ 20 เมษายน 2558
5.รายชื่อเจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายพงษพิทยา แกวมวง
ผูอาํ นวยการเขตการเดินรถที่ 2
5.2 นางนุชวิรินทร พิสุทธิ์ปกรณ หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 2
5.3 นายแพ ทับทิมเพ็ชร
หัวหนากลุมงานปฎิบัตกิ ารเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 2
5.4 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช
นิตกิ ร 5 กลุมงานนิตกิ รรม สํานักกฎหมาย
5.5 น.ส.กัญญารัตน รีละชาติ
เจาหนาที่พัสดุ 4 กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
5.6 นางอุทยั วรรณ ปาจิตร
หัวหนางานบริการ กลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 2
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