ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 13/2559
เรื่อง ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ครัง้ ที่ 2)
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 จํานวน 14 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. บริเวณอูคลองเตย และที่ทําการเขต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 จํานวน 6 อัตรา
2. บริเวณอูสาธุประดิษฐ กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 จํานวน 5 อัตรา
3. บริเวณอูพระราม 9 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 จํานวน 3 อัตรา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 126,000.- บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นหกพันบาทถวน)
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรบั จางงานทีป่ ระกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนติ บิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผู ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผ ลประโยชนรวมกันกับ ผูใหบริการตลาดกลางอิเ ล็ก ทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึง่ อาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสัง่ ใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.5 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเขาเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซดขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.6 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเขาเปนคูส ัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้งซึง่ มีมลู คาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
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1.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้ งตนในการจางขององคการ
1.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มรี ายชื่อเปนผูซ อื้ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครัง้ นี้จากองคการ
2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 1 พฤศจิกายน
2559 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร กําหนดเสนอราคา
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแตเวลา 10.30 น.เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา ชุดละ
300.- บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่
18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด www.bmta.co.th. หรือ www .gprocurement.go.th ในวันและเวลาราชการ หรือ
สอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559
(ลงชื่อ) สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
(นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซือ้
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางทีม่ ิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ จางเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 4 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1,2,3
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร 2,632,946.40 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
จํานวน 14 อัตรา ในอัตราคาจางคนละ 13,949.53 บาท เปนเงิน 2,343,521.04 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม
164,046.47 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,507,567.51 บาท
4. แหลงทีม่ าของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใชราคาที่เคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ.104/2558
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558
5. รายชื่อเจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นางอารดา อารีวโรดม
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 4
5.2 นายตันติกร จันทรโพธิ์
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 4
5.3 นายองอาจ เทียมอุทัย
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 4
5.4 นายเทียบ เขียวเข็ม
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 4
5.5 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช
นิตกิ ร 5 กลุมงานนิตกิ รรม สํานักกฎหมาย
5.6 นางศิริวรรณ บัวทอง
เจาหนาที่พสั ดุ 4 กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
5.7 นายวิโรจน อํานวยกิจ
หัวหนากลุม งานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 4
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางทีม่ ิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ จางเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 4 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1,2,3
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร 2,632,946.40 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
จํานวน 14 อัตรา ในอัตราจางคนละ 13,949.53 บาท เปนเงิน 2,343,521.04 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม
164,046.47 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น เปนเงิน 2,507,567.51 บาท
4. แหลงทีม่ าของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใชราคาที่เคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ.104/2558
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558
5. รายชื่อเจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นางอารดา อารีวโรดม
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 4
5.2 นายตันติกร จันทรโพธิ์
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 4
5.3 นายองอาจ เทียมอุทัย
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 4
5.4 นายเทียบ เขียวเข็ม
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 4
5.5 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช
นิตกิ ร 5 กลุมงานนิตกิ รรม สํานักกฎหมาย
5.6 นางศิริวรรณ บัวทอง
เจาหนาที่พสั ดุ 4 กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
5.7 นายวิโรจน อํานวยกิจ
หัวหนากลุม งานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 4
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