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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 2
เลขที่ 005 /2558
เรื่ อง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุ งปูพ้นื กระเบื้องชั้น 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 2
โดยวิธีสอบราคา
….....................
องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 2 มีความประสงค์จะสอบราคาการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ปรับปรุ งปูพ้ืนกระเบื้ องชั้น 2 และ 3 เขตการเดิ นรถที่ 2 ตามรายละเอียดที่ กาหนดไว้ในเอกสารแนบ
สอบราคาฉบับนี้ (เอกสารหมายเลข 1)โดยมีขอ้ กาหนด ดังนี้
ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัตดิ งั ต่ อไปนี้
1. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
2. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่น เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่ เข้าเสนอราคาให้
แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ ณ วันสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
4. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคา ได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6. บุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที่ จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรั บ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่ขอรับเอกสารข้อกาหนดในการสอบราคานี้จาก งานบริ การ
กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 2
กาหนดยืน่ ซองสอบราคาตั้งแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึ งเวลา 15.30 น. ในวันทาการ และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่
17 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองสอบราคา
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารข้อกาหนดในการสอบราคาได้ที่ งานบริ การ กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป
เขตการเดินรถที่ 2 ชั้น 1 อาคารเลขที่ 8/192-198 ถนนสวนสยาม ซอยสวนสยาม 9 (อมรพันธ์นคร 8)
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม
2558 ในเวลาทาการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพท์ 02 919 8638 ต่อ 13 หรื อหากมีขอ้ สงสัย
เพิ่มเติมสอบถามได้ที่ งานบริ การ กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
(ลงชื่อ) พงษ์พิทยา แก้วม่วง
(นายพงษ์พิทยา แก้วม่วง)
ผูอ้ านวยการเขตการเดินรถที่ 2 ปฎิบตั ิงานแทน
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ

องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 2
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารแนบประกาศสอบราคาซื้ อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุ งปูพ้นื กระเบื้อง
ที่ทาการเขตการเดินรถที่ 2 ชั้น 2 และ 3
เลขที่ 005 / 2558
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
..............................................
ด้วยองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 2 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ อวัสดุอุปกรณ์
ปรับปรุ งปูพ้นื กระเบื้องที่ทาการเขตการเดินรถที่ 2 ชั้น 2 และ 3 ดังนี้
1. ความต้องการ
- จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุ งปูพ้นื กระเบื้องที่ทาการเขตการเดินรถที่ 2 ชั้น 2 และ 3 จานวน
13 รายการ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ

จานวน

หน่ วย

640
185
200
30
6
1
80
4
2
1
24
4
24

ตร.ม.
ถุง
ถุง
ถุง
ลบ.ม.
แกลอน
เส้น
ใบ
กล่อง
กล่อง
หลอด
ม้วน
แผ่น

กระเบื้องปูพ้นื 60 x 60 ซม.
ปูนยาแนว
ปูนกาวปูกระเบื้อง
ปูนซีเมนต์
รายละเอียด
น้ ายาประสานคอนกรี ต
บัวเชิงผนัง ¾. x 4 x 4 ม.
ใบตัดกระเบื้อง 4”
ตะปูปืนลม FST 30
ตะปูคอนกรี ต 3”
อะคริ ลิค ซีแลนท์สีขาว (แดป)
สายเอ็น เบอร์ 60
ฟองน้ า
2. กาหนดส่ งมอบของให้กบั หน่วยงาน เขตการเดินรถที่ 2

..........................................................

