ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
1.
2.
3.

4.

5.

ในการจัดซื้อจัดจางที่มใิ ชงานกอสราง
ชื่อโครงการ จัดซื้อไมลประชุม งบลงทุนป 2558 จํานวน 1 ชุด
/หนวยงานเจาของโครงการเขตการเดินรถที่ 2
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 50,000.-บาท (หาหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 7 ตุลาคม 2557
เปนเงิน 49,140.-บาท (สี่หมื่นเกาพันหนึ่งรอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ราคา/หนวย
(ถามี.........................บาท)
แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 บริษัท นูไคล โซลูชั่น จํากัด เสนอราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
4.2 บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส จํากัด เสนอราคาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
4.3 หางหุนสวนจํากัด คริสตัล อิเลคทรอนิค เสนอเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557
รายชื่อเจาหนาทีผ่ ูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน.........................
5.1 นายอเนก
นาสนม
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 2
5.2 นางสาวสุปรียา เทพมาก
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 1
5.3 นายเดชา
ประดิษฐขวัญ ชางสื่อสาร 4 กลุมงานสื่อสาร สํานักบริหารการเดินรถ
5.4 นางอุทัยวรรณ ปาจิตร
หัวหนางานบริการ เขตการเดินรถที่ 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)

1.
2.
3.

4.

5.

ในการจัดซื้อจัดจางที่มใิ ชงานกอสราง
ชื่อโครงการ จัดซื้อไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ แบบ 4 ตัว เปนไมลลอย จํานวน 2 ชุด
/ หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 2 และ 8
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 34,000.-บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 7 ตุลาคม 2557
เปนเงิน 33,669-บาท (สามหมืน่ สามพันหกรอยหกสิบเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ราคา/หนวย
(ถามี) 16,834.50 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยสามสิบสี่บาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 บริษัท นูไคล โซลูชั่น จํากัด เสนอราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
4.2 บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส จํากัด เสนอราคาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
4.3 บริษัท ไลฟ อิน แบงคอค จํากัด เสนอเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557
รายชื่อเจาหนาทีผ่ ูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน.........................
5.1 นายอเนก
นาสนม
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 2
5.2 นางสาวสุปรียา เทพมาก
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 1
5.3 นายเดชา
ประดิษฐขวัญ ชางสื่อสาร 4 กลุมงานสื่อสาร สํานักบริหารการเดินรถ
5.4 นางอุทัยวรรณ ปาจิตร
หัวหนางานบริการ เขตการเดินรถที่ 2
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
1.
2.
3.

4.

5.

ในการจัดซื้อจัดจางที่มใิ ชงานกอสราง
ชื่อโครงการ จัดซื้อไมโครโฟนไรสาย (Sennheiser ew 112-pg 3) จํานวน 1 ชุด
/หนวยงานเจาของโครงการ สํานักพัฒนาบุคลากร
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 35,000.-บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 7 ตุลาคม 2557
เปนเงิน 32,790.-บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดรอยเกาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ราคา/หนวย
(ถามี.........................บาท)
แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 บริษัท นูไคล โซลูชั่น จํากัด เสนอราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
4.2 บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส จํากัด เสนอราคาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
4.3 หางหุนสวนจํากัด คริสตัล อิเลคทรอนิค เสนอเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
4.4 บริษัท ไลฟ อิน แบงคอค จํากัด เสนอราคาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557
รายชื่อเจาหนาทีผ่ ูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน.........................
5.1 นายอเนก
นาสนม
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 2
5.2 นางสาวสุปรียา เทพมาก
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 1
5.3 นายเดชา
ประดิษฐขวัญ ชางสื่อสาร 4 กลุมงานสื่อสาร สํานักบริหารการเดินรถ
5.4 นางอุทยั วรรณ ปาจิตร
หัวหนางานบริการ เขตการเดินรถที่ 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)

1.
2.
3.

4.

5.

ในการจัดซื้อจัดจางที่มใิ ชงานกอสราง
ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ลากจูง จํานวน 1 ชุด
/หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 1
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 7 ตุลาคม 2557
เปนเงิน 21,186.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิม่
ราคา/หนวย (ถามี.........................บาท)
แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 SYMPLEX BUSINESS เสนอราคาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557
4.2 หางหุนสวน พี เอ ซาวด ซิสเต็มส เสนอราคาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557
4.3 บริษัท เทอรมินอล โซลูชั่น จํากัด เสนอเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557
รายชื่อเจาหนาทีผ่ ูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน.........................
5.1 นายอเนก
นาสนม
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 2
5.2 นางสาวสุปรียา เทพมาก
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 1
5.3 นายเดชา
ประดิษฐขวัญ ชางสื่อสาร 4 กลุมงานสื่อสาร สํานักบริหารการเดินรถ
5.4 นางอุทัยวรรณ ปาจิตร
หัวหนางานบริการ เขตการเดินรถที่ 2
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 019 /2557
เรื่อง การจัดซือ้ เครือ่ งมือสื่อสาร จํานวน 4 รายการ
โดยวิธีสอบราคา
..............…………..…………
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะสอบราคาการจัดซื้อเครื่องมือสื่อสาร
จํานวน 4 รายการ ดังนี.้ 1. ชุดไมลประชุม จํานวน 1 ชุด
2. ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ แบบ 4 ตัว เปนไมลลอย จํานวน 2 ชุด
3. ไมโครโฟนไรสาย (Sennheiser ew 112-pg2) จํานวน 1 ชุด
4. เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จํานวน 1 ชุด
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูท ี่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิ ุคคลหรือบุคคลอืน่ เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเ ปน ผูมีผ ลประโยชนรวมกัน กับ ผูเ สนอราคารายอื่น ที่เ ขาเสนอราคาใหแ ก
องคการขนสง มวลชนกรุงเทพ ณ วันสอบราคา หรือไมเ ปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. หนัง สือรับ รองการจดทะเบียนหุนสว นบริษัท ของสํานัก งานทะเบียนหุนสว น
บริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวันยื่นซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน
6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญ ญาตองไมอ ยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญ ชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
/7. บุคคล...............
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-27.บุคคลหรือ นิติบุคคลที่จ ะเขาเปนคูสัญ ญากับ องคก ารตอ งลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชี
แสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่ม เติม และองคการสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิติสัมพันธกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง ไดมีก ารระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อวาเปนคูสัญ ญาที่ไมไดแสดงบัญ ชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญ ชีร ายรับ
รายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจาก
บัญชีดังกลาวแลว
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 14 ต.ค. 57 ถึงวันที่ 28 ต.ค. 57 ระหวางเวลา
8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 ต.ค. 57
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองสอบราคา
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานัก
บริการและจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 14 ต.ค. 57 ถึงวันที่ 28 ต.ค. 57 ในเวลาทําการ ระหวาง
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพท 02 246–0974 โดยดาวนโหลด แบบคํารองขอแบบ
สอบราคาไดที่ www.bmta.co.th หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่กลุมงานจัดซื้อ สํานัก
บริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
การสอบราคาครั้งนี้ จะดําเนินการโดยใชจายจากเงินงบประมาณประจําป 2558
องคการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาหากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณซึ่งผูยื่นสอบราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557
นายยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต

จารุภูมิ)

ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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