
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจดัสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 
ในการจดัซื้อจดัจางที่มิใชงานกอสราง 

 
 

1. โครงการ   วาจางซอมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน 7 รายการ ดังนี ้
           1.1 รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ย่ีหอ แดวู  จํานวน 50 คัน มีกําหนด  1 ป 

1.2  รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ย่ีหอ เบนซ  จํานวน 119 คัน มีกําหนด  1  ป 
1.3  รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่หอ ฮีโน จํานวน 490 คัน  มีกําหนด 1 ป 
1.4 รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ย่ีหอ อีซซูุ จํานวน 529 คัน  มีกําหนด 1 ป 
1.5 รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่หอ มิตซูบิชิ จํานวน 501 คัน มีกําหนด  1 ป 
1.6 รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ําเงิน) ยี่หอ ฮีโน  จํานวน 80 คัน มีกําหนด  1 ป 
1.7 รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ําเงิน) ยี่หอ อีซูซุ  จํานวน 100 คัน มีกําหนด  1 ป   
หนวยงานเจาของโครงการ   สํานักกฎหมาย  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 

2. วงเงินงบประมาณโครงการ  เปนเงิน 1,059,058,340.50 บาท  ราคา/หนวย ดังนี้  
 2.1  รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่หอ แดวู  เปนเงิน 1,795.46 บาท/คัน/วัน จํานวน 50 คัน  
        มีกําหนด  1  ป 
 2.2   รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่หอ เบนซ  เปนเงิน 1,575.04 บาท/คนั/วัน จํานวน 119 คัน  

       มีกําหนด  1  ป 
           2.3   รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ย่ีหอ ฮีโน เปนเงิน 1,472.32 บาท/คนั/วัน จํานวน 490 คัน     

       มีกําหนด  1  ป 
         2.4   รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่หอ อซีซูุ เปนเงิน 1,470.18 บาท/คัน/วัน จํานวน 529 คัน 
                  มีกําหนด  1  ป 

2.5  รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่หอ มิตซูบิชิ เปนเงิน 1,472.32 บาท/คัน/วัน จํานวน 501 
 คัน มีกําหนด  1 ป 

2.6  รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ําเงิน) ยี่หอ ฮีโน  เปนเงิน 2,157.12 บาท/คัน/วัน จํานวน 
 80 คัน มีกําหนด  1 ป 

2.7  รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ําเงิน) ยี่หอ อีซูซุ  เปนเงิน 2,149.63 บาท/คัน/วัน  จํานวน  
100  คัน  มีกําหนด  1  ป 
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3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)   25 กุมภาพันธ 2558  

 เปนเงิน  1,008,517,254.05 บาท  ราคา/หนวย ดังนี้  
  3.1   รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่หอ แดวู  เปนเงิน 1,710.00 บาท/คัน/วัน 

3.2  รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่หอ เบนซ  เปนเงิน 1,500.00 บาท/คนั/วัน 
3.3  รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่หอ ฮีโน เปนเงนิ 1,401.70 บาท/คนั/วัน 
3.4  รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่หอ อซีซูุ เปนเงิน 1,400.63 บาท/คนั/วัน 
3.5  รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ย่ีหอ มิตซูบิชิ เปนเงิน 1,401.70 บาท/คัน/วัน 

           3.6  รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ําเงิน) ยี่หอ ฮีโน  เปนเงิน 2,054.40 บาท/คัน/วัน 
           3.7  รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น้ําเงิน) ยี่หอ อีซูซุ  เปนเงิน 2,046.91 บาท/คัน/วัน    

   ตามมติคณะกรรมการบรหิารกิจการองคการ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 
4.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)   
ใชราคาท่ีเคยจางครั้งหลงัสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ กําหนดเปนราคากลาง ดังนี ้
  4.1 สัญญาเลขท่ี ร.11/2557 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2557 
  4.2 สัญญาเลขท่ี ร.12/2557 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2557 
  4.3 สัญญาเลขท่ี ร.7/2557 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 
  4.4 สัญญาเลขท่ี ร.9/2557 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 
  4.5 สัญญาเลขท่ี ร.10/2557 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 
  4.6 สัญญาเลขท่ี ร.6/2557 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 
  4.7 สัญญาเลขท่ี ร.8/2557 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 

5.   รายชือ่เจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  
5.1  นายสมศกัดิ์  นครเอี่ยม 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

