
 
 
 
 

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
เลขท่ี   016/2557 

เรื่อง  การจัดซ้ือเครื่องจกัรและอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน 
..............…………..………… 

 
                     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะสอบราคาการจัดซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ 
จํานวน 3 รายการ และเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน จํานวน 2 รายการ ประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี ้

1. เครื่องปมน้ําไมนอยกวา 130 บาร          จํานวน  2  เครื่อง 
2. เครื่องแวคคั่ม                                         จํานวน  2  เครื่อง 
3. ถังเช่ือมแกส+ ถังลมพรอมสายเช่ือม      จํานวน  2   ชุด 

พรอมอุปกรณติดตั้ง                     
4. เครื่องสูบน้ํา ขนาดใหญ                        จํานวน  1   เครื่อง 
5. เครื่องกรองน้ํา                                       จํานวน  3  เครื่อง 

                       ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดงัตอไปนี ้ 
                       1. เปนผูท่ีมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาดังกลาว 
                       2.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       3.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ  ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม 
ในการสอบราคาครั้งนี้ 
                       4.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา  ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
                       5.   หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุนสวน บริษัท กรม
ทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ท่ีออกใหกอนหนาวันยื่นซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน   
                       6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  
                       7. บุคคลหรือนิตบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากบัองคการตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-GP) ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
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                       ท้ังนี้ ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดง
รายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และองคการสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงไดมี
การระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือวาเปนคูสัญญาท่ีไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมี
การปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการส่ังเพิกถอนรายช่ือจากบัญชีดังกลาวแลว    
                   กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันท่ี    25 กันยายน 2557   ถึงวันท่ี     8  ตุลาคม 2557                              
ระหวางเวลา   08.30 น.  ถึงเวลา   15.30 น.  ในวันทําการ   และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันท่ี  
9 ตุลาคม 2557    ระหวางเวลา  10.00 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองสอบราคา 
                   ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา  ไดท่ี  กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการและ
จัดซ้ือ  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2   อาคารเลขท่ี 131  ถนน เทียมรวมมิตร   เขตหวยขวาง   
กรุงเทพมหานคร   ตั้งแตวันท่ี    25 กันยายน 2557    ถึงวันท่ี     8 ตุลาคม 2557     ในเวลาทําการ   ระหวาง
เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  โทรศัพท  02 246–0974   โดยดาวนโหลด แบบคํารองขอแบบสอบราคา
ไดท่ี   www.bmta.co.th   หรือหากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสอบถามไดท่ีกลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการและจัดซ้ือ  
ฝายบริหาร 
                    การสอบราคาครั้งนี้ จะดําเนินการโดยใชจายจากเงินงบประมาณประจําป 2558 องคการสงวน
สิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการสอบราคาหากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณซ่ึงผูยื่นสอบราคาจะเรียกรองคาเสียหาย 
ใด ๆ มิได     
 
                                          ประกาศ  ณ  วันท่ี    25  กันยายน 2557  
                                                                  ลงช่ือ               ยุกต  จารภุูมิ 
       

                                (นายยกุต       จารภุูมิ) 
                              ผูชวยผูอํานวยการ  ฝายบริหาร ปฏิบัตกิารแทน 

                                ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ   
 
 
ฝายบริหาร  สํานักบรกิารและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจดัจางท่ีมิใชงานกอสราง 
 
 

1.โครงการจัดซ้ือ  เครื่องจกัรและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน 
 งบลงทุนประจําป 2558 
หนวยงานเจาของโครงการ  เขตการเดนิรถท่ี 1,7,8 และกลุมงานซอมบํารุง องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ 
2.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร  280,000.-บาท  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.วันท่ีกําหนดราคากลาง    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  ถังเช่ือมแกส  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.แหลงท่ีมาของราคากลาง  
4.1 บริษัท ชุมพลโลหะกิจ (8888) 
4.2 หจก.เชียงใหมเอ็นจิเนียริ่ง 
4.3 บริษัท โชครัตนกุล อิมปอรต จํากัด 
4.4 บรษิัท วี.เอ.พี สตีล กรุป จํากดั 
4.5 สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานกังบประมาณ 
5. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง  
5.1 นายรุงโรจน  วงศบุญอุปถัมภ  หัวหนากลุมงานซอมบํารุง สํานักบริหารการเดนิรถ 
5.2 นายสุชัย  จงเจียมดี                   หัวหนากลุมงานส่ือสาร สํานักบริหารการเดนิรถ 
5.3 นายพีระวฒัน  ธรรมนพรตัน  รก.หัวหนางานซอมบํารงุ  สํานักบริหารการเดนิรถ 
5.4 นายเรวัต  ณัฐนิตยากร               รก.หัวหนางานบรกิาร  เขตการเดนิรถท่ี 8           
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