ประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 003/2560
เรื่อง การว่ าจ้ างเหมาทาความสะอาด
กลุ่มงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 1 อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1
โดยวิธีประกวดราคา
…............…………………………..
องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างเหมาทาความสะอาด
เขตการเดินรถที่ 1 ดังนี้
อู่บางเขน
กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 1
จานวน 3 อัตรา
หลักประกันซองวงเงิน 26,000.-บาท (สองหมืน่ หกพันบาทถ้ วน)
ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่ อไปนี้
1. ต้องเป็ นผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับการรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคล หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรื อผูท้ ี่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสญ
ั ญา
3. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่ง
มวลชนกรุ งเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงิ นผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงิ นแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกิ นสามหมื่นบาท
คู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่ างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิ กา
ของสานักงานรั บซองประกวดราคา และทาการเปิ ดซองในวันเดี ยวกันหลังจากรับซองประกวดราคาเรี ยบร้อยแล้ว ณ ห้อง
ประชุมองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ผูส้ นใจติ ดต่อขอซื้ อเอกสารข้อกาหนดในการประกวดราคาชุ ด ละ 300.-บาท (สามร้ อยบาทถ้วน) ไม่รวม
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ สานักบริ การและจัดซื้ อ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนน
วัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ วนั ที่ 27 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560ในวันเวลาทาการ ระหว่าง
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพท์ 0 2246 0974 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bmta.co.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ ชั้น 2 สานักบริ การและจัดซื้อ ฝ่ ายบริ หาร
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2560
ลงชื่อ นางพนิดา ทองสุข
(นางพนิดา ทองสุข)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร ปฏิบตั ิการแทน
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ
สานักบริ การและจัดซื้อ
กลุ่มงานจัดซื้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้ างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้ างทีม่ ใิ ช่ งานก่ อสร้ าง
1. ชื่อโครงการ การว่าจ้างเหมารักษาความสะอาด อู่บางเขน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เขตการเดินรถที่ 1 องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็ นเงิน 592,459.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 9 มกราคม 2560
จานวน 3 คน คนละ 14,400.-บาท เป็ นเงิน 43,200.-บาท ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดอายุสญ
ั ญา 1 ปี
เป็ นเงินทั้งสิ้น 518,400.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ.4/2559
ลงวันที่ 26 มกราคม 2559
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู ้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายบรม ริ นทอง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการเขตการเดินรถที่ 1
รักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการเขตการเดินรถที่ 1
5.2 นางพรสิ นีรัตน์ บุญเฉย
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 1
5.3 นางละมัย ศิริวนิชสุนทร
หัวหน้างานบริ การ เขตการเดินรถที่ 1

