
 
ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เขตการเดินรถที่ 1 

                                                   ที่              /  2558 

เรื่อง  ขายทรัพย์สินช ารุดเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้งาน 
……………………………………………… 

 

        ด้วยเขตการเดินรถที่ 1 มีความประสงค์จะขายทรัพย์สินช ารุดเสื่อมสภาพที่ไม่ใช้งานแล้ว
จ านวน 25 รายการ 81 หน่วย โดยวิธีสอบราคา ดังนี้ 
  1. ทรัพย์สินช ารุด ปี2552 และ 2557 จ านวน 81 หน่วย ดังนี้ 

ล าดับ        รายการทรัพย์สิน จ านวนหน่วย ล าดับ      รายการทรัพย์สิน จ านวนหน่วย 

1. โคมไฟสปอร์ตไลท์ 1 2. เก้าอ้ีบุนวมมีพนักพิง 2 

3. โต๊ะประชุม 2 4. เก้าอ้ีแบบราชา 2 

5. เก้าอ้ีขาเหล็ก 12 6. โต๊ะขนาด 3 
2

1 ฟุต 12 

7. ไมโครคอมพิวเตอร์ 8 8. เครื่องปรับอากาศแบบลิทไลท์ 5 

9. DOT.MATRIX PRINTER 2 10. โต๊ะขนาด 4 ฟุต 1 

11. โต๊ะอ่ืนๆ 1 12. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 ประต ู 6 

13. ทรัพย์สินอื่นๆ 5 14. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก 6 

15. พัดลมดูดอากาศ 1 16. เครื่องดับเพลิง 1 

17. ที่เย็บกระดาษขนาดใหญ่ 2 18. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 4 

19. มอเตอร์ 2 แรงม้า 2 20. เครื่องชั่ง 1 

21. เครื่องมือแพทย์ประเภทอ่ืนๆ 1 22. เก้าอ้ีเหล็กพับได้บฟุองน้ า 1 

23. บอร์ดติดภาพข่าวประกาศ 1 24. เครื่องปั๊มน้ าล้างรถ 1 

25. เครื่องพิมพ์ขนาดแคร่ 20” 1    

                                     2.  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

            2.1  เป็นผู้มีอาชีพเกี่ยวกับสิ่งของที่จะรับซื้อ 

                           2.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

หรือไม่ เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                      2.3  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ                                  

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี 1   ณ วันสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 

ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ / 2.4 ไมเ่ป็น.......  
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           2.4   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                  2.5   การเสนอราคาให้กรอกข้อความรายการที่เสนอในแบบ “ใบเสนอราคาซื้อพัสดุเสื่อมสภาพ” 

ซึ่งแนบท้ายประกาศฉบับนี้โดยไม่ก าหนดเงื่อนไขใด ๆ นอกเหนือไปจากประกาศของเขตการเดินรถที่ 1 ฉบับนี้ 

                    2.6   ราคาที่เสนอต้องเสนอราคาต่อ 1 หน่วย และต้องเสนอราคาทุกรายการ รายการใดที่มีการ

ขีดฆ่า ขูด ลบ แก้ไขต้องลงลายมือของผู้เสนอราคารับรองทุกแห่ง 

                    2.7  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งซองเสนอราคาพร้อมด้วยหลักฐาน ตามข้อ  2.1, 2.2 ,2.3  ตอ่            

คณะกรรรมการตกลงและต่อรองราคา 

                  2.8 ซองเสนอราคา ต้องปิดผนึกให้เรียบร้อย และเขียนชื่อบริษัท ห้างร้าน ไว้ที่หน้าซอง และเขียน

หน้าซองว่า “ใบเสนอราคา ตามประกาศเขตการเดินรถท่ี 1”  ให้ถูกต้องซองเสนอราคาท่ียื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองแล้ว

ห้ามมิให้ถอน และหากยื่นช้ากว่าก าหนดเขตการเดินรถท่ี 1 จะไม่รับพิจารณา 

             2.9  การส่งมอบเขตการเดินรถที่ 1  จะก าหนดให้ผู้ซื้อขนย้ายของที่ซื้อภายในก าหนด  7  วัน

หลังจากผู้ซื้อได้ช าระเงินเรียบร้อยแล้วและค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเป็นของผู้ซื้อทั้งหมดในกรณีท่ีผู้ซื้อไม่ขนย้ายของที่

ซื้อให้แล้วเสร็จตามก าหนด ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าปรับให้เขตการเดินรถท่ี 1 ในอัตราวันละ 200.- บาท จนกว่าจะขน

ย้ายเสร็จเรียบร้อย 

           2.10  ก าหนดการส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขาย จะส่งมอบ ณ ที่คณะกรรมการส่งมอบก าหนด 

                    2.11  การช าระเงิน ผู้ซื้อจะต้องช าระเงินทั้งหมดก่อนการขนย้ายสิ่งของออกจากเขตการเดินรถที่ 1 

                    2.12  การพิจารณาขาย เขตการเดินรถท่ี 1 จะพิจารณาขายจากผู้เสนอราคาสูงสุดในแต่ละรายการ 

หรือพิจารณาราคารวมสูงสุดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 

                    2.13  เขตการเดินรถท่ี 1 สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเลือกขายจากผู้เสนอราคา รายใดก็ได้ไม่จ าเป็นจะต้อง                     

เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดเสมอไป จะพิจารณาขายทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือจะยกเลิกการเสนอราคาเสียทั้งหมด 

หรือบางส่วนก็ได้ เพ่ือประโยชน์ของเขตการเดินรถท่ี 1 

                   2.14  ผู้ที่เสนอราคา ผิดเงื่อนไขหรือข้อก าหนดตามประกาศนี้ เขตการเดินรถที่ 1 มีสิทธิ์จะ

พิจารณาก็ได้ ถ้าการเสนอราคาของฝ่ายนั้นเป็นประโยชน์ต่อ เขตการเดินรถท่ี 1 

  2.15  ก าหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่  5  ตุลาคม 2558  ถึงวันที่ 20 ตุลาคม  2558   เวลา  

09.00 ถึงเวลา 15.30 น. ในวันท าการ และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 21  ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา

ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองเสนอราคา  

                ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารข้อก าหนดใบเสนอราคาได้ที่  งานบริการ  เขตการเดินรถท่ี   1  อาคาร

เลขที่113 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 20

ตุลาคม 2558  www.bmta.co.th ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2552 0885-6 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่

งานบริการ เขตการเดินรถที่ 1                     / โดยต้อง............... 

http://www.bmta.co.th/
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  โดยต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้มาเพ่ือประกอบการขอรับเอกสารข้อก าหนดดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

 กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ก่อนหน้าวันยื่นซองสอบราคาไม่เกิน 6 เดือน 

        2. หนังสือมอบอ านาจ 

 

 

                    ประกาศ   ณ  วันที่          ตุลาคม    2558 

 

                                                     . 

                                                      ลงชื่อ  นายสนาม  ผดุงฉัตร 

  (นายสนาม  ผดุงฉัตร) 

ผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่ 1 ปฏิบัติการแทน 

ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 

 

 

 


