
 
   
 
 

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่     02 /2559 

เร่ือง    ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูมีนบุรี และอูสวนสยาม  เขตการเดินรถที่ 2 
ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส 

…………................... 
     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภัยอูมีนบุรี และอูสวนสยาม  เขตการเดินรถท่ี  2   จํานวน  12  อัตรา  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

1. อูมีนบุรี         กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1                    จํานวน     5  อัตรา 
2. อูสวนสยาม   กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3         จํานวน     7  อัตรา  

   ผูประสงคเสนอราคาจะตองวางหลกัประกนัซองวงเงนิ  111,000.-บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืน
หนึ่งพันบาทถวน)   
                  1.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิ ดังตอไปนี ้ 
            1.1   ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
            1.2   ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผูท่ีถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
                              1.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนและ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาครั้งนี ้     
  1.4   ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น    
                               1.5  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
                               1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                                1.7  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไม
เกินสามหม่ืนบาท  คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได      
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 1.8  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางของ
องคการ 
                               1.9  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ    
 
 2.  วัน  เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร 

กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ในวันที่    
5   กุมภาพันธ   2559       ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวด
ราคา  ณ  หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร   เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร   กําหนดเสนอราคาในวันท่ี  16  กุมภาพันธ   2559   ตั้งแตเวลา  10.30  น.  เปนตนไป                                        
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา 
ชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน)  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี  กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการและจัดซ้ือ  ฝาย
บริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2   อาคารเลขท่ี  131   ถนนเทียมรวมมิตร   เขตหวยขวาง   
กรุง เทพมหานคร    ตั้ งแต วันที่     26     มกราคม      2559      ถึง วันที่     29       มกราคม     2559                                 
ในวันและเวลาทําการระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซดwww.bmta.co.th.   
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0 2246 0974  ในวันและเวลาราชการ  
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี     26        มกราคม  2559 
                                              ลงช่ือ  ปราณี  ศุกระศร 
                                

(นางปราณ ี ศุกระศร) 
กรรมการบริหารกิจการองคการ รกัษาการในตาํแหนง 

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 
 

ฝายบริหาร  
สํานักบริการและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ 
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ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางองิ) 
ในการจัดซ้ือ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 
 

1.ชื่อโครงการ  วาจางเหมารักษาความปลอดภยั อูมีนบรีุ และอูสวนสยาม  เขตการเดนิรถที่ 2 
หนวยงานเจาของโครงการ        เขตการเดนิรถที่ 2  กลุมงานปฏบิัตกิารเดนิรถ 1,2,3 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

2.วงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  2,499,520.-บาท  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.วันที่กําหนดราคากลาง (อางองิ)  15  มกราคม  2559 
ราคา/หนวย  15,416.67 บาท  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม   (15,416.67 x 12 x 12 = 2,220,000.48 บาท) 
รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  
4.แหลงที่มาของราคากลาง 
4.1 ใชราคาที่เคยจางคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ. 37/2558 
ลงวันที่ 20 เมษายน  2558 
5.รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางองิ) 
5.1 นายพงษพิทยา  แกวมวง                ผูอาํนวยการเขตการเดนิรถที่ 2 
5.2 นางนุชวิรินทร  พิสุทธิ์ปกรณ         หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดนิรถที่ 2 
5.3 นายแพ  ทบัทิมเพ็ชร                      หัวหนากลุมงานปฎบิัตกิารเดนิรถ 3 เขตการเดนิรถที่ 2 
5.4 นายสมศักดิ์  นาคะปกษิราช           นิตกิร 5 กลุมงานนติกิรรม สํานกักฎหมาย 
5.5 น.ส.กัญญารัตน  รีละชาต ิ              เจาหนาที่พัสด ุ4 กลุมงานจัดซ้ือ สํานกับริการและจัดซ้ือ 
5.6 นางอุทยัวรรณ  ปาจิตร                   หัวหนางานบริการ กลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดนิรถที่ 2 
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