ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 016/2557
เรื่อง การจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน
..............…………..…………
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะสอบราคาการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ
จํานวน 3 รายการ และเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี้
1. เครื่องปมน้ําไมนอยกวา 130 บาร
จํานวน 2 เครื่อง
2. เครื่องแวคคั่ม
จํานวน 2 เครื่อง
3. ถังเชื่อมแกส+ ถังลมพรอมสายเชื่อม จํานวน 2 ชุด
พรอมอุปกรณติดตั้ง
4. เครื่องสูบน้ํา ขนาดใหญ
จํานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องกรองน้ํา
จํานวน 3 เครื่อง
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดงั ตอไปนี้
1. เปนผูที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูก ระบุชื่อไวในบัญชีร ายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุนสวน บริษัท กรม
ทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวันยื่นซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน
6. บุคคลหรือนิติบุค คลที่จ ะเขาเปน คูสัญ ญาตองไมอยูในฐานะเปน ผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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-2ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดง
รายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิม่ เติม และองคการสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมี
การระบุ ชื่อไวใ นบัญชี ร ายชื่อว าเป น คูสั ญ ญาที่ไม ได แสดงบัญ ชีร ายรับ รายจายไมถู ก ตอ งครบถว นใน
สาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมี
การปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2557
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่
9 ตุลาคม 2557 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองสอบราคา
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและ
จัด ซื้อ องคก ารขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนน เทียมรว มมิต ร เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ในเวลาทําการ ระหวาง
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพท 02 246–0974 โดยดาวนโหลด แบบคํารองขอแบบสอบราคา
ไดที่ www.bmta.co.th หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
ฝายบริหาร
การสอบราคาครั้งนี้ จะดําเนินการโดยใชจายจากเงินงบประมาณประจําป 2558 องคการสงวน
สิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาหากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณซึ่งผูยื่นสอบราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิได
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2557
ลงชือ่
ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัตกิ ารแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ฝายบริหาร สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มใิ ชงานกอสราง

1.โครงการจัดซื้อ เครื่องจักรและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน
งบลงทุนประจําป 2558
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 1,7,8 และกลุม งานซอมบํารุง องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 280,000.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3.วันที่กําหนดราคากลาง 17 กันยายน 2557 เปนเงิน 280,000.-บาท
3.1 ปมน้ํา จํานวน 2 เครื่อง ราคา 9,000.-บาท เปนเงิน 18,000.-บาท
3.2 เครื่องแวคคั่ม จํานวน 2 เครื่อง ราคา 9,800.-บาท เปนเงิน 19,600.-บาท
3.3 ถังเชื่อมแกส จํานวน 2 ชุด ราคา 5,500.-บาท เปนเงิน 11,000.-บาท
3.4 เครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง ราคา 62,060.-บาท เปนเงิน 62,060.-บาท
3.5 เครื่องกรองน้ํา จํานวน 3 เครื่อง ราคา 15,000.-บาท เปนเงิน 45,000.-บาท
4.แหลงที่มาของราคากลาง
4.1 บริษัท ชุมพลโลหะกิจ (8888)
4.2 หจก.เชียงใหมเอ็นจิเนียริ่ง
4.3 บริษัท โชครัตนกุล อิมปอรต จํากัด
4.4 บริษัท วี.เอ.พี สตีล กรุป จํากัด
4.5 สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง
5.1 นายรุงโรจน วงศบญ
ุ อุปถัมภ หัวหนากลุมงานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดินรถ
5.2 นายสุชัย จงเจียมดี
หัวหนากลุมงานสื่อสาร สํานักบริหารการเดินรถ
5.3 นายพีระวัฒน ธรรมนพรัตน รก.หัวหนางานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดินรถ
5.4 นายเรวัต ณัฐนิตยากร
รก.หัวหนางานบริการ เขตการเดินรถที่ 8
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