ประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เลขที่ 003/2559
เรื่อง การว่ าจ้ างบุคคลภายนอกทาความสะอาดรถยนต์ โดยสารประจาทางปรับอากาศ
..............................................
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 5 มีความประสงค์จะสอบราคา ว่าจ้าง
บุ ค คลภายนอกท าความสะอาดรถยนต์โดยสารประจาทางปรั บ อากาศ สี ขาว – น้ าเงิ น ยี่ห้ อ เบนซ์
ที่ ก ลุ่ ม งานปฏิ บ ัติ ก ารเดิ น รถ 1 อู่ พ ระประแดง จ านวน 10 คัน และกลุ่ ม งานปฏิ บ ัติ ก ารเดิ น รถ 2
อู่ธารทิพย์ จานวน 30 คัน รวม 40 คัน กาหนดระยะเวลา 1 ปี
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี้
1. เป็ นผูม้ ีอาชีพเกี่ยวกับการรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
2.ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิง้ งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว
หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ณ วันสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะซึ่ งได้มีการระบุชื่อไว้ใน
บัญชีรายชื่อว่าเป็ นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
ก าหนดยื่ น ซองสอบราคาตั้ง แต่ ว ัน ที่ 8 เมษายน 2559 ถึ ง วัน ที่ 20 เมษายน 2559
ในวันทาการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 เมษายน
2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานสอบราคา เขตการเดินรถที่ 5

/ผูส้ นใจ...

-2ผู ้ส นใจติ ด ต่ อ ขอเอกสารข้ อ ก าหนดในการสอบราคา ได้ ที่ งานบริ การ กลุ่ ม งาน
บริ หารงานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 5 ชั้น 2 อาคารเลขที่ 66/19 หมู่ที่ 4 ซอย 94 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา
เขตบางขุนเที ยน กทม. 10150 ตั้งแต่วนั ที่ 8 เมษายน 2559 ถึ งวันที่ 20 เมษายน 2559 ในเวลาท าการ
โทรศัพท์ 0 2896 2343 หรื อ www.bmta.co.th หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ งานบริ การ กลุ่มงาน
บริ หารงานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 5
ประกาศ ณ วันที่
ลงชื่อ

8

เมษายน พ.ศ. 2559

บุญชนะ รังดิษฐ์
(นายบุญชนะ รังดิษฐ์)
ผูอ้ านวยการเขตการเดินรถที่ 5 ปฏิบตั ิการแทน
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ การ
โทร/โทรสาร 0 2896 2343

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้ อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ ประกาศสอบราคาว่าจ้างทาความสะอาดรถโดยสารปรับอากาศ ขาว-น้ าเงิน จานวน ๖๐ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เขตการเดินรถที่ ๕ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๙,๘๔๐.- บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (อ้างอิง) วันที่ …………………………………………………..
เป็ นเงิน ๓๔๕,๖๐๐.-บาท ราคา/หน่วย ๑๖ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
- ใช้ราคาที่เคยจัดซื้ อ-จัดจ้างครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลา ๒ ปี ที่เขตการเดินรถที่ ๖ จ้างเหมาทาความสะอาด
รถโดยสารปรับอากาศ สี ขาว-น้ าเงิน ตามสัญญาเลขที่ จ.๙๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในอัตรา
คันละ ๑๘ บาทต่อวัน (สิ บแปดบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู ้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ นายคมสัน โชติประดิษฐ์ ผูอ้ านวยการเขตการเดินรถที่ ๕
๕.๒ นางอารดา อารี วโรดม หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป
๕.๓ นายเสถียร วงศ์วงั จันทร์ หัวหน้างานบริ การ

