
 

 

 

 
 
 
 

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี 7 
เลขที่   01 / 2560 

เรื่อง  การจ าหน่ายซากอะไหล่เก่ารถยนต์โดยสารที่ไม่ใช้งาน  
............................... 

 ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เขตการเดินรถที่ 7 มีความประสงค์จะขายซากอะไหล่เก่า
รถยนต์โดยสารที่ไม่ใช้งาน แก่ร้านค้าทั่วไป โดยวิธีสอบราคา ดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ ราคากลาง 
(บาท) 

จ านวน น้ าหนัก (กก.) 
โดยประมาณ 

1 แบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์ 600.-/ลูก 216 ลูก  
2 แบตเตอรี่ ขนาด 150 แอมป์ 630.-/ลูก 144 ลูก  
3 แบตเตอรี่ ขนาด 200 แอมป์ 850.-/ลูก 20 ลูก  
4 เหล็กหล่อกระทะล้อ 5.-/กก. 42 ลูก 1,890 กก. 
5 เหล็กเหนียว 4.-/กก. 50 ลูก 1,250 กก. 
6 เหล็กบาง 3.-/กก. - 150 กก. 
7 ยางรถยนต์โดยสาร 50.-/เส้น 72 เส้น  

 

 1.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1.1  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการหรือผู้ที่
องค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา 
  1.2  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 7 ณ วันสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 
  1.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  1.4  การเสนอราคาให้กรอกข้อความรายการที่เสนอในแบบ “ใบเสนอราคาซื้อพัสดุ
เสื่อมสภาพ”  ซึ่งแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยไม่ก าหนดเงื่อนไขใด ๆ นอกเหนือไปจากประกาศของเขตการเดิน
รถที่ 7 ฉบับนี้ 
  1.5  ราคาที่เสนอต้องเสนอราคาต่อ 1 หน่วย และต้องเสนอราคาทุกรายการ หรือเสนอบาง
รายการก็ได ้รายการใดที่มีการขีดฆ่า ขูด ลบ แก้ไข ต้องลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคารับรองทุกแห่ง 
  1.6  ซองเสนอราคา ต้องปิดผนึกให้เรียบร้อย และเขียนชื่อบริษัท ห้างร้าน ไว้ที่หน้าซอง และ
เขียนหน้าซองว่า “ใบเสนอราคา ตามประกาศเขตการเดินรถที่ 7” ให้ถูกต้อง  ซองเสนอราคาที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
รับซองแล้วห้ามมิให้ถอน และหากยื่นช้ากว่าก าหนด เขตการเดินรถท่ี 7 จะไม่รับพิจารณา 
  1.7  การส่งมอบเขตการเดินรถที่ 7 จะก าหนดให้ผู้ซื้อขนย้ายของที่ซื้อภายในก าหนด 5 วัน 
หลังจากผู้ซื้อได้ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว และค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเป็นของผู้ซื้อทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ซื้อ ไม่ขนย้าย
ของที่ซื้อให้แล้วเสร็จตามก าหนด ผู้ซื้อต้องเสียค่าปรับให้เขตการเดินรถที่ 7  ในอัตราวันละ 200. -บาท จนกว่า   
จะขนย้ายเสร็จเรียบร้อย 
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  1.8  ก าหนดการส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขาย จะส่งมอบ ณ ที่คณะกรรมการก าหนด 
  1.9 การช าระเงิน ผู้ซื้อจะต้องช าระเงินทั้งหมดก่อนการขนย้ายสิ่งของ ออกจาก                 
 เขตการเดินรถท่ี 7 
  1.10 การพิจารณาขาย เขตการเดินรถที่ 7 จะพิจารณาขายจากผู้เสนอราคาสูงสุดในแต่ละ
รายการ หรือพิจารณาราคารวมสูงสุดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 
  1.11 เขตการเดินรถที่  7 สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเลือกขายจากผู้ เสนอราคาราย ใดก็ ได้               
ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดเสมอไป จะพิจารณาขายทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนหรือจะยกเลิกการเสนอ
ราคาเสียทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ เพ่ือประโยชน์ของเขตการเดินรถท่ี 7 
  1.12  ก าหนดยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 
เวลา 09.00 น.–15.00 น. ในวันท าการ และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  11 เมษายน 2560 ระหว่าง
เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เขตการ
เดินรถที่ 7  เลขที่ 82/3  หมู่ 3 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000    (ผู้ยื่นซองต้องมารับฟังผลการเปิดซองด้วยตนเอง) 
  ผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารข้อก าหนดในการสอบราคาได้ที่ งานบริการ กลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป เขตการเดินรถที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 ในวันท าการระหว่างเวลา 
09.00 น. ถึง 15.00 น.  โทรศัพท์ 0-2594-3306, 0-2594-3337 ต่อ 22 หรือดาวน์โหลดแบบค าร้อง ขอแบบ
สอบราคาได้ที่ www.bmta.co.th หรือ หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมสอบถามได้ที่  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป        
งานบริการ ชั้น 2  เขตการเดินรถท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่     มีนาคม   2560           
 
 
                        (นายสังเวียน   พยัฆวรรณ)์ 
       รักษาการ ผู้อ านวยการเขตการเดินรถท่ี 7  

 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริการ 


