
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขท่ี   018 /2557 

เร่ือง  การจัดซือ้เคร่ืองใชสํานักงาน 4 รายการ (คร้ังที ่2) 

โดยวิธีสอบราคา 
..............…………..………… 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะสอบราคาการจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองใช

สํานักงาน จํานวน 4 รายการ ดังน้ี.- 

1. เคร่ืองนับเหรียญ จํานวน 3 เคร่ือง 

2. เคร่ืองนับธนบัตร จํานวน 2 เคร่ือง 

3. เคร่ืองนับธนบัตร จํานวน 1 เคร่ือง 

4. ตูเซฟ จํานวน 1 ตู 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้ 

 1. เปนผูท่ีมีอาชีพขายพัสดทุี่สอบราคาดงักลาว 

 2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

 3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ  ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

ในการสอบราคาคร้ังนี้ 

 4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคา  ไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

 5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุนสวน บริษัท กรม

ทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ท่ีออกใหกอนหนาวันยื่นซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน   

 6.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  

/7. บคุคล............... 
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 7.บุคคลหรือ นิติบุคคล ท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองล งทะเบียนในระบบ
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 ท้ังน้ี ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดง

รายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการ 

จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสญัญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.

2554 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และองคการสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมกอนิติสมัพันธกับบุคคลหรือนติิบุคคลซึง่ไดมกีารระบุ

ชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาท่ีไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแต

บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขให

ถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว    

 กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557                       

ระหวางเวลา 8.30 น.   ถึงเวลา 15.30 น.  ในวันทําการ  และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาใน 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ระหวางเวลา  10.00 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซอง

สอบราคา 

 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา  ไดที่  กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการ

และจัดซื้อ  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ชั้น 2 อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง   

กรุงเทพมหานคร ต้ังแตวันที ่29 ตุลาคม 2557  ถึงวันที ่12 พฤศจิกายน 2557  ในเวลาทําการ   ระหวาง

เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  โทรศัพท  02 246–0974   โดยดาวนโหลด แบบคํารองขอแบบสอบ

ราคาไดที ่  www.bmta.co.th   หรือหากมีขอสงสัยเพ่ิมเติมสอบถามไดทีก่ลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการและ

จัดซื้อ  ฝายบริหาร 

 การสอบราคาคร้ังน้ี จะดําเนินการโดยใชจายจากเงินงบประมาณประจําป 2558 องคการ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการสอบราคาหากไมได รับอนุมัติเงินงบประมาณซึ่งผูยื่นสอบราคาจะเรียกรอง

คาเสียหายใด ๆ มิได     

                                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  ตลุาคม  2557          

                                                   (ลงชื่อ)            ยุกต  จารุภูม ิ                   

                                                                  (นายยุกต    จารุภูมิ) 

                              ผูชวยผูอํานวยการ  ฝายบริหาร ปฏิบตัิการแทน 
                                   ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

  
 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
ในการจัดซ้ือจัดจางที่ไมใชงานกอสราง 
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1.ช่ือโครงการ ทรัพยสินลงทุน งบลงทุนป 2558 เครื่องใชสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ดังนี้.- 
   1.1 เครื่องนับเหรียญ จํานวน 3 เคร่ือง 
   1.2 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 2 เครื่อง 
   1.3 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 2 เครื่อง 
   1.4 ตูเซฟ จํานวน 1 ตู  
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
   2.1 เครื่องนับเหรียญ จํานวน 3 เคร่ือง วงเงินงบประมาณเครือ่งละ 43,870.-บาท รวมวงเงินงบประมาณ   

131,610.-บาท  
   2.2 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณเครือ่งละ 53,900.-บาทรวมเปนเงินงบประมาณ 

107,800.-บาท 
   2.3 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณเครือ่งละ 16,000.-บาท  
   2.4 ตูเซฟ    จํานวน 1 ตู วงเงินงบประมาณตูละ 39,900.-บาท 
 

3. วนัท่ีกําหนดราคากลาง  (ราคาอางอิง)  วันท่ี 14 ตุลาคม 2557  

   3.1 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 3 เครื่อง ราคาเคร่ืองละ 32,000.-บาท รวมเปนเงิน 96,000.-บาท 
   3.2 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 2 เครื่อง ราคาเคร่ืองละ 53,000.-บาท รวมเปนเงิน  106,000.-บาท 
   3.3 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 11,500.-บาท 
   3.4 ตูเซฟ จํานวน 1 ตู ราคาตูละ 38,000.-บาท 
 

4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    4.1 ใบเสนอราคาจากรานคาโดยตรงและจัดสงใหทางโทรสาร 
          -บริษัท บิล เคาเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
          -หจก.ฟาตาเทรด (ประเทศไทย) 
          -หจก.ไทพาวเวอรมอลล อินเตอรเนช่ันแนล 
    4.2 ราคามาตรฐานครภุณัฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ มนีาคม 2557  
         (ลําดับท่ี 8 หนา 20) 
    4.3 ราคาซ้ือครั้งสุดทายยอนหลัง 2 ป ตามสัญญาเลขท่ี ซ.5/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 
    4.4 ใบเสนอราคาจากรานคาโดยตรงและจัดสงใหทางโทรสาร 
         -บริษัท บิล เคาเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
         -หจก.ฟาตาเทรด (ประเทศไทย) 
         -หจก.ไทพาวเวอรมอลล อินเตอรเนช่ันแนล 
5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     5.1 นางนวลศร  พันธุแสงอราม        รก.ช.ผอ.ขดร.8               ประธานกรรมการ 
     5.2 นางสาวสุภารัตน  มหาเทียน       ห.กบท.5                       กรรมการ               
     5.3 นางจํานงค  อาจสําองค             ห.กบท.6                      กรรมการ 
     5.4 นายนครินทร  ปรีชาคุณ            ชางส่ือสาร 5 กสส.สบด.    กรรมการ 
     5.5 นางสมใจ  นิม่วงศษา                ห.บม.8                        กรรมการและเลขานุการ  
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