ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 018 /2557
เรื่อง การจัดซือ้ เครื่องใชสํานักงาน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)
โดยวิธีสอบราคา
..............…………..…………
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะสอบราคาการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน จํานวน 4 รายการ ดังนี้.1. เครื่องนับเหรียญ จํานวน 3 เครื่อง
2. เครื่องนับธนบัตร จํานวน 2 เครื่อง
3. เครื่องนับธนบัตร จํานวน 1 เครื่อง
4. ตูเซฟ จํานวน 1 ตู
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูท ี่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแ จงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุนสวน บริษัท กรม
ทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวันยื่นซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน
6.บุคคลหรือนิติ บุคคลที่จะเข าเป นคูสั ญญาตองไมอยูในฐานะเป นผูไมแสดงบั ญชีรายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
/7. บุคคล...............
-27.บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข า เป น คู สั ญ ญากั บ องค ก ารต อ งลงทะเบี ย นในระบบ
ล็กทรอนิกส (e-GP)
ของกรมบั
ญชีกลางที
่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัด ทําบัญชีแสดง
รายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และองคการสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิติสมั พันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึง่ ไดมกี ารระบุ
ชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแต
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับ ปรุงแกไขให
ถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 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 กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการ
และจั ด ซื้อ องค ก ารขนส งมวลชนกรุ ง เทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเที ย มรว มมิ ต ร เขตหว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ในเวลาทําการ ระหวาง
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพท 02 246–0974 โดยดาวนโหลด แบบคํารองขอแบบสอบ
ราคาไดที่ www.bmta.co.th หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดทกี่ ลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและ
จัดซื้อ ฝายบริหาร
การสอบราคาครั้งนี้ จะดําเนินการโดยใชจายจากเงินงบประมาณประจําป 2558 องคการ
สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะยกเลิ กการสอบราคาหากไมได รับ อนุ มัติ เ งิ น งบประมาณซึ่ งผู ยื่ น สอบราคาจะเรี ย กร อ ง
คาเสียหายใด ๆ มิได
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557
(ลงชื่อ)

ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)

ผูช วยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบตั ิการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
ในการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสราง
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1.ชื่อโครงการ ทรัพยสินลงทุน งบลงทุนป 2558 เครื่องใชสํานักงาน จํานวน 4 รายการ ดังนี้.1.1 เครื่องนับเหรียญ จํานวน 3 เครื่อง
1.2 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 2 เครื่อง
1.3 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 2 เครื่อง
1.4 ตูเซฟ จํานวน 1 ตู
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
2.1 เครื่องนับเหรียญ จํานวน 3 เครื่อง วงเงินงบประมาณเครือ่ งละ 43,870.-บาท รวมวงเงินงบประมาณ
131,610.-บาท
2.2 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณเครือ่ งละ 53,900.-บาทรวมเปนเงินงบประมาณ
107,800.-บาท
2.3 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณเครือ่ งละ 16,000.-บาท
2.4 ตูเซฟ จํานวน 1 ตู วงเงินงบประมาณตูละ 39,900.-บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 14 ตุลาคม 2557
3.1 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,000.-บาท รวมเปนเงิน 96,000.-บาท
3.2 เครื่องนับธนบัตร จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 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. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใบเสนอราคาจากรานคาโดยตรงและจัดสงใหทางโทรสาร
-บริษัท บิล เคาเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
-หจก.ฟาตาเทรด (ประเทศไทย)
-หจก.ไทพาวเวอรมอลล อินเตอรเนชั่นแนล
4.2 ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2557
(ลําดับที่ 8 หนา 20)
4.3 ราคาซื้อครั้งสุดทายยอนหลัง 2 ป ตามสัญญาเลขที่ ซ.5/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555
4.4 ใบเสนอราคาจากรานคาโดยตรงและจัดสงใหทางโทรสาร
-บริษัท บิล เคาเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
-หจก.ฟาตาเทรด (ประเทศไทย)
-หจก.ไทพาวเวอรมอลล อินเตอรเนชั่นแนล
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (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
ชางสื่อสาร 5 กสส.สบด. กรรมการ
5.5 นางสมใจ นิม่ วงศษา
ห.บม.8
กรรมการและเลขานุการ
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