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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 2
เลขที่ 03 /2558
เรื่ อง การขายอะไหล่และเศษเหล็กเสื่อมสภาพ
…………...................
องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 2 มีความประสงค์จะสอบราคาขาย
อะไหล่และเศษเหล็กเสื่อมสภาพ จานวน 11 รายการ ดังนี้
ลาดับที่
รายการ
จานวน
ราคากลาง (ราคาต่อหน่วย)
ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
1 แบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์ จานวน 10 ลูก
ลูกละ 600.- บาท
2 แบตเตอรี่ ขนาด 150 แอมป์ จานวน 44 ลูก
ลูกละ 617.- บาท
3 แบตเตอรี่ ขนาด 200 แอมป์ จานวน 109 ลูก
ลูกละ 807.- บาท
4 จานเบรกหน้า
จานวน 11 อัน
กก.ละ 5.- บาท
5 จานเบรกหลัง
จานวน 20 อัน
กก.ละ 5.- บาท
6 ฟลายวีล
จานวน
5 อัน
กก.ละ 5.- บาท
7 เพลดจานกด
จานวน
2 อัน
กก.ละ 5.- บาท
8 กระทะล้อหน้า
จานวน
3 อัน
กก.ละ 5.- บาท
9 กระทะล้อหลัง
จานวน
7 อัน
กก.ละ 5.- บาท
10 เหล็กบาง
ประมาณ 60 กก.
กก.ละ 4.- บาท
11 เหล็กเหนียว
ประมาณ 10 กก.
กก.ละ 5.- บาท
ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้
1. เป็ นผูม้ ีอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของที่จะรับซื้อ
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถกู ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่น เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่ง
มวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 2 ณ วันสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
4./ ไม่เป็ นผู.้ ..

-24. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่ง
มวลชนกรุ งเทพ ณ วันสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้
5. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผูเ้ สนอราคา ได้มีคาสัง่ ให้สละสิทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
กาหนดยืน่ ซองสอบราคาตั้งแต่วนั ที่ 24 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทาการ และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8
กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองสอบราคา
ผูส้ นใจติดต่อขอเอกสารข้อกาหนดในการสอบราคาได้ที่ งานบริ การ เขตการเดินรถที่ 2
ชั้น 1 อาคารเลขที่ 8/192-198 ซอยสวนสยาม 9 (อมรพันธ์นคร 8) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุ งเทพมหานคร 10230 ตั้งแต่วนั ที่ 24 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 www.bmta .co.th ใน
เวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2919-8638 ต่อ 13 หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่งานบริ การ เขตการ
เดินรถที่ 2
โดยต้องนาเอกสารดังต่อไปนีม้ าเพือ่ ประกอบการขอรับเอกสารข้ อกาหนดดังนี้
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั ของสานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั
กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่ออกให้ก่อนหน้าวันยืน่ ซองสอบราคาไม่เกิน 6 เดือน
2. หนังสือมอบอานาจ
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

(นายพงษ์พิทยา แก้วม่วง)
ผูอ้ านวยการเขตการเดินรถที่ 2 ปฏิบตั ิการแทน
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ
กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ การ

