ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 029/2557
เรื่อง การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน
งบลงทุนประจําป 2558
……………………………….
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน จํานวน 7 รายการ ดังนี้
1. ชุดโตะประกอบดวยเกาอี้ 4 ตัว
จํานวน 1 ชุด
2. โตะประชุมตัว U พรอมเกาอี้ สํานักงาน จํานวน 2 ชุด
3. โตะประชุมตัว U (3 ชิ้นยาว 8 เมตร) จํานวน 1 ชุด
4. ชุดรับแขก
จํานวน 4 ชุด
5. Podium Amplifier
จํานวน 1 ตัว
6. โพเดียมอคิลิค
จํานวน 1 ตัว
7. แทนประกาศหรือแทนบรรยาย
จํานวน 1 ตัว
หลักประกันซองวงเงิน 39,000.-บาท (สามหมื่นเกาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับงานที่ประกวดราคา
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ที่เขาเสนอราคาใหแก องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูใ นฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ( e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศนู ยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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-2ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดง
รายรับรายจายและยืน่ ตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑและวิธกี าร
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บคุ คลหรือนิตบิ ุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และองคการสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิตสิ ัมพันธกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คล:ซึ่งไดมี
การระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเวนแตบคุ คลหรือนิตบิ ุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศ
ดังกลาวหรือไดมกี ารปรับปรุงแกไขใหถูกตองและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาว
กําหนดยืน่ ซองประกวดราคาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา
10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา และกําหนดเปดซองในวันเดียวกันหลังจากรับซอง
ประกวดราคาเรียบรอยแลว ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวม
มิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา ชุดละ 300.- บาท (สามรอย
บาทถวน) ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวนั ที่
24 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557ในเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
โทรศัพท 02-246-0974 โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอแบบเอกสารสอบราคาไดที่ www.bmta.co.th หากมี
ขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ ชั้น 2 สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557
ลงชื่อ
ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัตกิ ารแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 029/2557
เรื่อง การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน
งบลงทุนประจําป 2558
……………………………….
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน จํานวน 7 รายการ ดังนี้
1. ชุดโตะประกอบดวยเกาอี้ 4 ตัว
จํานวน 1 ชุด
2. โตะประชุมตัว U พรอมเกาอี้ สํานักงาน จํานวน 2 ชุด
3. โตะประชุมตัว U (3 ชิ้นยาว 8 เมตร) จํานวน 1 ชุด
4. ชุดรับแขก
จํานวน 4 ชุด
5. Podium Amplifier
จํานวน 1 ตัว
6. โพเดียมอคิลิค
จํานวน 1 ตัว
7. แทนประกาศหรือแทนบรรยาย
จํานวน 1 ตัว
หลักประกันซองวงเงิน 39,000.-บาท (สามหมื่นเกาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับงานที่ประกวดราคา
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ที่เขาเสนอราคาใหแก องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูใ นฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ( e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศนู ยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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-2ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดง
รายรับรายจายและยืน่ ตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑและวิธกี าร
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บคุ คลหรือนิตบิ ุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และองคการสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิตสิ ัมพันธกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คล:ซึ่งไดมี
การระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเวนแตบคุ คลหรือนิตบิ ุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศ
ดังกลาวหรือไดมกี ารปรับปรุงแกไขใหถูกตองและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาว
กําหนดยืน่ ซองประกวดราคาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา
10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา และกําหนดเปดซองในวันเดียวกันหลังจากรับซอง
ประกวดราคาเรียบรอยแลว ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวม
มิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา ชุดละ 300.- บาท (สามรอย
บาทถวน) ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวนั ที่
24 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557ในเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
โทรศัพท 02-246-0974 โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอแบบเอกสารสอบราคาไดที่ www.bmta.co.th หากมี
ขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ ชั้น 2 สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557
ลงชื่อ
ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัตกิ ารแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง

1.โครงการ ซื้อเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน จํานวน 7 รายการ งบลงทุนประจําป 2558
หนวยงานเจาของโครงการ สํานักพัฒนาบุคลากร, เขตการเดินรถที่ 1 และเขตการเดินรถที่ 2
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 762,500.-บาท
3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 25 กันยายน 2557
เปนเงิน 733,500.-บาท
3.1 ชุดโตะประกอบดวยเกาอี้ 4 ตัว จํานวน 1 ชุด ราคา/หนวย 19,000.-บาท เปนเงิน 19,000.-บาท
3.2 โตะประชุมตัว U พรอมเกาอี้ สนง. จํานวน 2 ชุด ราคา/หนวย 225,000.-บาท เปนเงิน 450,000.-บาท
5.3 โตะประชุมตัว U (3 ชิ้นยาว 8 เมตร) จํานวน 1 ชุด ราคา/หนวย 26,000.-บาท เปนเงิน 26,000.-บาท
3.4 ชุดรับแขก จํานวน 4 ชุด ราคา/หนวย 49,000.-บาท เปนเงิน 196,000.-บาท
3.5 Podium Amplifier จํานวน 1 ตัว ราคา/หนวย 15,750.-บาท เปนเงิน 15,750.-บาท
3.6 โพเดียมอคิลิค จํานวน 1 ตัว ราคา/หนวย 12,000.-บาท เปฯเงิน 12,000.-บาท
3.7 แทนประกาศหรือแทนบรรยาย จํานวน 1 ตัว ราคา/หนวย 14,750.-บาท เปนเงิน 14,750.-บาท
4.แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 สืบคนจากบริษัทจํานวน 7 รายการ ดังนี้
4.1.1 ชุดโตะประกอบดวยเกาอี้ 4 ตัว
บริษัท คอนเซ็ป เฟอรนิเจอร ,บริษัท เอส บี เฟอรนิเจอร และ บริษัท อินเด็กซ เฟอรนิเจอร
4.1.2 โตะประชุมตัว U พรอมเกาอี้ สนง.
รานโสภิตา เฟอรนิเจอร,บริษัท แอซเซท บิสซิเนส เอเชีย จํากัด และบริษัท ยูนคิ อรน เฟอรนิเจอร
4.1.3 โตะประชุมตัว U ( 3 ชิ้นยาว 8 เมตร)
รานเกษมชัย เฟอรนิเอร ,บริษัท อาณาจักรบุญศิริ (ประเทศไทย) จํากัด และ หจก.นาวา
เฟอรนิเจอร
4.1.4 ชุดรับแขก
บริษัท คอนเซ็ป เฟอรนิเจอร, บริษัท เอส บี เฟอรนิเจอร และบริษัท กรุงเทพดีไซน เฟอรนิเจอร
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4.1.5 Podium Amplifier
รานไพศาลอิเลคทรอนิคส และบริษัท เทอรมินอล โซลูชั่น จํากัด http://soundmarkthai .tarad.com
4.1.6 โพเดียมอคิลิค
บริษัท MS เฟอรนิเจอร เซ็นเตอร จํากัด ,Patana-sk.com รานอุทัยฟารม โฆษณา (uthaifarm.com)
4.1.7 แทนประกาศหรือแทนบรรยาย
รานเหลืองถาวรเฟอรนิเจอร, รานอุทัยฟารม โฆษณา www.officethai.com
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง
5.1 นางสาวศิริพร แตเกษม ผอ.สพบ.
5.2 นายณัฐพงษ อนันตไพฑูรย ห.กปด.21
5.3 นายวิเศษ ศรีนาราง
ห.ตส. 2
5.4 นายธนกร สังขแกว
เจาหนาที่ฝกอบรม 5 กลุมงานวิชาการ สพบ.
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 029/2557
เรื่อง การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน
งบลงทุนประจําป 2558
……………………………….
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน จํานวน 7 รายการ ดังนี้
1. ชุดโตะประกอบดวยเกาอี้ 4 ตัว
จํานวน 1 ชุด
2. โตะประชุมตัว U พรอมเกาอี้ สํานักงาน จํานวน 2 ชุด
3. โตะประชุมตัว U (3 ชิ้นยาว 8 เมตร) จํานวน 1 ชุด
4. ชุดรับแขก
จํานวน 4 ชุด
5. Podium Amplifier
จํานวน 1 ตัว
6. โพเดียมอคิลิค
จํานวน 1 ตัว
7. แทนประกาศหรือแทนบรรยาย
จํานวน 1 ตัว
หลักประกันซองวงเงิน 39,000.-บาท (สามหมื่นเกาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับงานที่ประกวดราคา
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ที่เขาเสนอราคาใหแก องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูใ นฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิตบิ คุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ( e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศนู ยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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-2ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดง
รายรับรายจายและยืน่ ตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑและวิธกี าร
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บคุ คลหรือนิตบิ ุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และองคการสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิตสิ ัมพันธกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คล:ซึ่งไดมี
การระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเวนแตบคุ คลหรือนิตบิ ุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศ
ดังกลาวหรือไดมกี ารปรับปรุงแกไขใหถูกตองและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาว
กําหนดยืน่ ซองประกวดราคาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา
10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา และกําหนดเปดซองในวันเดียวกันหลังจากรับซอง
ประกวดราคาเรียบรอยแลว ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวม
มิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคา ชุดละ 300.- บาท (สามรอย
บาทถวน) ราคานี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวนั ที่
24 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557ในเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
โทรศัพท 02-246-0974 โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอแบบเอกสารสอบราคาไดที่ www.bmta.co.th หากมี
ขอสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ ชั้น 2 สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557
ลงชื่อ
ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัตกิ ารแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง

1.โครงการ ซื้อเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน จํานวน 7 รายการ งบลงทุนประจําป 2558
หนวยงานเจาของโครงการ สํานักพัฒนาบุคลากร, เขตการเดินรถที่ 1 และเขตการเดินรถที่ 2
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 762,500.-บาท
3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 25 กันยายน 2557
เปนเงิน 733,500.-บาท
3.1 ชุดโตะประกอบดวยเกาอี้ 4 ตัว จํานวน 1 ชุด ราคา/หนวย 19,000.-บาท เปนเงิน 19,000.-บาท
3.2 โตะประชุมตัว U พรอมเกาอี้ สนง. จํานวน 2 ชุด ราคา/หนวย 225,000.-บาท เปนเงิน 450,000.-บาท
5.3 โตะประชุมตัว U (3 ชิ้นยาว 8 เมตร) จํานวน 1 ชุด ราคา/หนวย 26,000.-บาท เปนเงิน 26,000.-บาท
3.4 ชุดรับแขก จํานวน 4 ชุด ราคา/หนวย 49,000.-บาท เปนเงิน 196,000.-บาท
3.5 Podium Amplifier จํานวน 1 ตัว ราคา/หนวย 15,750.-บาท เปนเงิน 15,750.-บาท
3.6 โพเดียมอคิลิค จํานวน 1 ตัว ราคา/หนวย 12,000.-บาท เปฯเงิน 12,000.-บาท
3.7 แทนประกาศหรือแทนบรรยาย จํานวน 1 ตัว ราคา/หนวย 14,750.-บาท เปนเงิน 14,750.-บาท
4.แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 สืบคนจากบริษัทจํานวน 7 รายการ ดังนี้
4.1.1 ชุดโตะประกอบดวยเกาอี้ 4 ตัว
บริษัท คอนเซ็ป เฟอรนิเจอร ,บริษัท เอส บี เฟอรนิเจอร และ บริษัท อินเด็กซ เฟอรนิเจอร
4.1.2 โตะประชุมตัว U พรอมเกาอี้ สนง.
รานโสภิตา เฟอรนิเจอร,บริษัท แอซเซท บิสซิเนส เอเชีย จํากัด และบริษัท ยูนคิ อรน เฟอรนิเจอร
4.1.3 โตะประชุมตัว U ( 3 ชิ้นยาว 8 เมตร)
รานเกษมชัย เฟอรนิเอร ,บริษัท อาณาจักรบุญศิริ (ประเทศไทย) จํากัด และ หจก.นาวา
เฟอรนิเจอร
4.1.4 ชุดรับแขก
บริษัท คอนเซ็ป เฟอรนิเจอร, บริษัท เอส บี เฟอรนิเจอร และบริษัท กรุงเทพดีไซน เฟอรนิเจอร
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4.1.5 Podium Amplifier
รานไพศาลอิเลคทรอนิคส และบริษัท เทอรมินอล โซลูชั่น จํากัด http://soundmarkthai .tarad.com
4.1.6 โพเดียมอคิลิค
บริษัท MS เฟอรนิเจอร เซ็นเตอร จํากัด ,Patana-sk.com รานอุทัยฟารม โฆษณา (uthaifarm.com)
4.1.7 แทนประกาศหรือแทนบรรยาย
รานเหลืองถาวรเฟอรนิเจอร, รานอุทัยฟารม โฆษณา www.officethai.com
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง
5.1 นางสาวศิริพร แตเกษม ผอ.สพบ.
5.2 นายณัฐพงษ อนันตไพฑูรย ห.กปด.21
5.3 นายวิเศษ ศรีนาราง
ห.ตส. 2
5.4 นายธนกร สังขแกว
เจาหนาที่ฝกอบรม 5 กลุมงานวิชาการ สพบ.
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