
 
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขที่   06 /2559 
เร่ือง   โครงการเชารถจักรยานยนตของสายตรวจพิเศษ 

ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส  
…………................... 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะประกวดราคาโครงการเชารถจักรยานยนต ขนาด
เครื่องยนตไมต่ํากวา 140 ซีซี จํานวน 37 คัน เปนระยะเวลา 3 ป  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส      

หลักประกนัซองวงเงนิ 328,000.-บาท (สามแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถวน)       
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคณุสมบตั ิ ดังตอไปนี้  

1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายหรือใหเชาพัสดุท่ีประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 

1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูจําหนาย หรือผูแทนจําหนาย หรือ ผูใหเชารถท่ีจดทะเบียนกับ
กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย  

1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุช่ือไวในบัญชีผูท้ิงงานของทางราชการ  และไดแจงเวียน
ช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  

1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และหรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

1.6 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 1.7   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูล
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 1.8   คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไม
เกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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1.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
 1.10  ผูประสงคจะเสนอราคาตองแนบเอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียดขอมูล
(Specification) แคตตาล็อกของรถจักรยานยนตแตละยี่หอตองเปนเอกสารตีพิมพเรียบรอย(หามถายเอกสารแนบ) 
จากบริษัทผูผลิตจําหนายและตองไมมีการแกไขเพ่ิมเติมใดๆ พรอมท้ังทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติท่ีเสนอตาม
ขอกําหนดขององคการ 
ตัวอยาง  ตารางเปรียบเทียบ 

ลําดบั รายละเอียดที ่
ขสมก.กําหนด 

รายละเอียดที ่
ผูเสนอราคาเสนอ 

เอกสารอางอิง 
(ระบุเลขที่หนา) หมายเหต ุ

     
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่
ช่ือผูติดตอ..........................(บริษัท).................................โทรศัพท.............................(บริษัท)...................... 
   

 2. วัน  เวลา สถานทีใ่นการยื่นเอกสาร 
 กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 4  กรกฎาคม 2559      

ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ  หองประชุมองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนวัฒนธรรม  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคา 
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559   ตั้งแตเวลา 13.15 น. เปนตนไป 

  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคา  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมชุดละ 500.-บาท (หารอยบาทถวน) ไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร  
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2  อาคารเลขท่ี  131  ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  
ตั้งแตวันที่  21 มิถุนายน  2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน  2559 ในวันและเวลาทําการระหวางเวลา  08.30 น.  
ถึงเวลา 15.30 น.  ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ  

ประกาศ   ณ   วันท่ี    21   มิถุนายน  2559 
                                            (ลงช่ือ)     นายสุระชัย   เอ่ียมวชิรสกุล 

 (นายสุระชัย   เอ่ียมวชิรสกุล) 
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ฝายบริหาร   
สํานักบริการและจัดซ้ือ   กลุมงานจดัซ้ือ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีไมใชงานกอสราง 

1.ชื่อโครงการเชารถจักรยานยนตของสายตรวจพิเศษ 
      /หนวยงานเจาของโครงการ  กลุมงานสายตรวจพิเศษ  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 6,822,390.-บาท   
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  (ราคาอางอิง) 25 มกราคม 2559 
 ราคากลางคันละ 4,922.-บาท/เดือนรวม 3 ป(4,922x37x36 ) เปนเงิน 6,556,104.-บาท   
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  
    - ใชราคาท่ีเคยเชาคร้ังสดุทาย ตามสญัญาเลขท่ี ช.23/2556 ลงวันท่ี 24  เมษายน 2556 และบันทึก
ขอตกลงวาดวยการแกไขเพ่ิมเตมิสญัญาเชารถจักรยานยนตพรอมอุปกรณ เลขท่ี ช.35/2556 ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2556 
          

5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     5.1 นายชิดชยั  ภูอารีย                    ผอ.สบด.                        ประธานกรรมการ 
     5.2 นายรุงโรจน  วงศบญุอุปถัมภ        ห.กซบ.สบด.                    กรรมการ 
     5.3 นายประสิทธ์ิ  ฉ่ําชื่นวงศ             ห.กสต.ฝรอ.                     กรรมการ 
     5.4 นายสมศกัดิ ์ นาคะปกษิราช        นิติกร 5 กนก. สกม.            กรรมการ 
     5.5 นางอมรรัตน  แสงบัวผนั             ห.งป.กวผ.สผง.                 กรรมการ 
     5.6 นางศิริวรรณ  บัวทอง                เจาหนาท่ีพัสด ุ4 กจซ.สบด.  กรรมการ 
     5.7 นายประสาท  ครามบตุร            ห.สต.กสต.                       กรรมการและเลขานุการ 
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