
 
 
 

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
เลขที่ 13/2559 

เรื่อง    ประกวดราคาวาจางเหมาการรกัษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที ่4 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ครัง้ที่ 2) 

…………................... 
 

     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรกัษาความ
ปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 จํานวน 14 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังน้ี 

   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 (หน่ึงแสนสอง
หมื่นหกพันบาทถวน)  
       1.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี  
              1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูรบัจางงานทีป่ระกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส 

          1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ 
และไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรอืบุคคลอื่นเปนผู  ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
     1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม          
             1.4 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกนัซึง่อาจปฏิเสธไม
ยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสัง่ใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน  
            1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสญัญากบัหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจดัซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเลก็ทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซดขอมลูจดัซื้อจัดจางภาครัฐ 
           1.6 บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรบั
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  
            1.7 คูสัญญาตองรบัจายเงินผานบญัชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้งซึง่มมีลูคาไมเกินสามหมื่นบาท  คูสัญญาอาจรบัจายเปนเงินสดก็ได 

/1.8 ผูประสงค..................... 
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    1.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบติัเบือ้งตนในการจางขององคการ   
       1.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มรีายช่ือเปนผูซือ้เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครัง้น้ีจากองคการ 

 
      2. วัน  เวลา สถานท่ีในการยื่นเอกสาร 

 กําหนดย่ืนเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2559  ระหวางเวลา 09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  ณ  หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่  131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  กําหนดเสนอราคา  
ในวันท่ี  7 พฤศจิกายน 2559 ต้ังแตเวลา 10.30 น.เปนตนไป                                         

          ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา  ชุดละ    
300.- บาท (สามรอยบาทถวน)  ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  ไดที่  กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ  ฝายบริหาร 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  ต้ังแตวันท่ี 
18 ตุลาคม  2559 ถึงวันท่ี  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                 
 

                           (ลงช่ือ)   สุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล 
  

(นายสรุะชัย  เอี่ยมวชิรสกลุ) 
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 

 
ฝายบริหาร  
สํานักบริการและจัดซื้อ 
กลุมงานจัดซือ้ 
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ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจางทีม่ิใชงานกอสราง 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ช่ือโครงการ จางเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 
    หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที ่4 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1,2,3 
2. วงเงนิงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร   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. แหลงทีม่าของราคากลาง (ราคาอางองิ) 
    4.1 ใชราคาที่เคยจางครั้งหลงัสดุภายในระยะเวลา  1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ.104/2558 
         ลงวันที ่12 ตุลาคม 2558 
           
5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางองิ) 
     5.1  นางอารดา       อารีวโรดม             ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 4      
     5.2  นายตันติกร      จันทรโพธ์ิ             หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที ่4 
     5.3  นายองอาจ      เทียมอุทัย              หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที ่4 
     5.4  นายเทียบ       เขียวเข็ม                หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที ่4 
     5.5  นายสมศักด์ิ     นาคะปกษิราช         นิติกร 5  กลุมงานนิติกรรม สํานักกฎหมาย                            
     5.6  นางศิริวรรณ    บัวทอง                  เจาหนาที่พสัดุ 4 กลุมงานจดัซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ 
     5.7  นายวิโรจน      อํานวยกิจ               หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 4   
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ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดรบัจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจางทีม่ิใชงานกอสราง 

 

 
 

 

1.ช่ือโครงการ จางเหมาการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 
    หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที ่4 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1,2,3 
2. วงเงนิงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร   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. แหลงทีม่าของราคากลาง (ราคาอางองิ) 
    4.1 ใชราคาที่เคยจางครั้งหลงัสดุภายในระยะเวลา  1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ.104/2558 
         ลงวันที ่12 ตุลาคม 2558 
           
5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางองิ) 
     5.1  นางอารดา       อารีวโรดม             ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 4      
     5.2  นายตันติกร      จันทรโพธ์ิ             หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที ่4 
     5.3  นายองอาจ      เทียมอุทัย              หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที ่4 
     5.4  นายเทียบ       เขียวเข็ม                หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที ่4 
     5.5  นายสมศักด์ิ     นาคะปกษิราช         นิติกร 5  กลุมงานนิติกรรม สํานักกฎหมาย                            
     5.6  นางศิริวรรณ    บัวทอง                  เจาหนาที่พสัดุ 4 กลุมงานจดัซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ 
     5.7  นายวิโรจน      อํานวยกิจ               หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ 4   
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