
         ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
          เลขท่ี   011 /2557     

       เร่ือง   การเชาเครื่องถายเอกสาร ของสํานักพัฒนาบุคลากร 
       โดยวิธีสอบราคา 

       .................…………..……......... 
 

                     องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะสอบราคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง  
ระยะเวลา  2  ป  ของสํานักพัฒนาบุคลากร 
                       ผูมสีทิธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบตัดิังตอไปนี้  

1. เปนผูท่ีมีอาชีพใหเชาพัสดุท่ีสอบราคาเชาดังกลาว 
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุนสวน 

บริษัท  กรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณชิย  ที่ออกใหกอนหนาวนัย่ืนซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน 
                        3. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไม
เปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                        4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักบัผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วนัสอบราคา หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ
สอบราคาครั้งนี้ 

5.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต 
รัฐบาลของผูเสนอราคา  ไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี 
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส  (e-GP) ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับ
รายจายและย่ืนตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดง
บัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากบัหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และท่ีแกไข
เพิ่มเติมและองคการสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือวาเปน
คูสัญญาท่ีไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแต
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมี
การส่ังเพิกถอนรายช่ือจากบัญชีดังกลาวแลว 
                    กําหนดย่ืนซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 
ระหวางเวลา  08.30 น.   ถึงเวลา  15.30 น.   ในวันทําการ  และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา  
ในวันที ่29 สิงหาคม 2557 ระหวางเวลา  10.00 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงาน 
รับซองสอบราคา 
                    ผูสนใจติดตอขอเอกสารขอกําหนดในการสอบราคาไดท่ี กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝาย
บริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ช้ัน 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง   กรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต  วันที ่14 สิงหาคม 2557  ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ในเวลาทําการระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 
น.  โดยสามารถดาวนโหลดแบบคํารองขอแบบสอบราคา (กจซ.2) ไดท่ี  www.bmta.co.th   โทร.02 2460974   
หรือหากมีขอสงสัยเพ่ิมเตมิสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซ้ือ  
สํานักบริการและจัดซ้ือ  ฝายบริหาร 
        

                                              ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14 สิงหาคม   2557                      
                                                      (ลงช่ือ)              ยุกต  จารุภมู ิ

                                    (นายยุกต  จารุภมู)ิ 
                                  ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏบิัติการแทน 
                                     ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือ/จัดจางทีมิ่ใชงานกอสราง 

1.ชื่อโครงการ เชาเคร่ืองถายเอกสาร สาํนักพัฒนาบคุลากร จํานวน  1 เคร่ือง 

หนวยงานเจาของโครงการ   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ/สาํนักพัฒนาบคุลากร 

2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร งบประมาณป 2558 จํานวนเงิน 176,000.-บาท 

ระยะเวลา  2 ป เปนเงินท้ังสิ้น  352,000.-บาท 

3.วันท่ีกําหนดราคากลาง (อางอิง)  

(ราคาอางอิง 0.36 บาท/แผน  

4.แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

สัญญาเลขท่ี ช.43/2555 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 

5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

   5.1 นางวัลยา  ดษิยนันท   หัวหนาหมวดธุรการ สพบ. 

   5.2 นางสาวศศชิา  ทิวาประโคน  เจาหนาท่ีฝกอบรม 3-4 

   5.3 นางสาวสกัญจนณัฏฐ  วราคํา  เจาหนาท่ีฝกอบรม 3-4 
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บริษัท  กรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณชิย  ที่ออกใหกอนหนาวนัย่ืนซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน 
                        3. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไม
เปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                        4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักบัผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วนัสอบราคา หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ
สอบราคาครั้งนี้ 

5.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต 
รัฐบาลของผูเสนอราคา  ไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี 
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส  (e-GP) ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับ
รายจายและย่ืนตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดง
บัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากบัหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และท่ีแกไข
เพิ่มเติมและองคการสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือวาเปน
คูสัญญาท่ีไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแต
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมี
การส่ังเพิกถอนรายช่ือจากบัญชีดังกลาวแลว 
                    กําหนดย่ืนซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 
ระหวางเวลา  08.30 น.   ถึงเวลา  15.30 น.   ในวันทําการ  และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา  
ในวันที ่29 สิงหาคม 2557 ระหวางเวลา  10.00 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงาน 
รับซองสอบราคา 
                    ผูสนใจติดตอขอเอกสารขอกําหนดในการสอบราคาไดท่ี กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝาย
บริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ช้ัน 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง   กรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต  วันที ่14 สิงหาคม 2557  ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ในเวลาทําการระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 
น.  โดยสามารถดาวนโหลดแบบคํารองขอแบบสอบราคา (กจซ.2) ไดท่ี  www.bmta.co.th   โทร.02 2460974   
หรือหากมีขอสงสัยเพ่ิมเตมิสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซ้ือ  
สํานักบริการและจัดซ้ือ  ฝายบริหาร 
        

                                              ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14 สิงหาคม   2557                      
                                                      (ลงช่ือ)              ยุกต  จารุภมู ิ

                                    (นายยุกต  จารุภมู)ิ 
                                  ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏบิัติการแทน 
                                     ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือ/จัดจางทีมิ่ใชงานกอสราง 

1.ชื่อโครงการ เชาเคร่ืองถายเอกสาร สาํนักพัฒนาบคุลากร จํานวน  1 เคร่ือง 

หนวยงานเจาของโครงการ   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ/สาํนักพัฒนาบคุลากร 

2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร งบประมาณป 2558 จํานวนเงิน 176,000.-บาท 

ระยะเวลา  2 ป เปนเงินท้ังสิ้น  352,000.-บาท 

3.วันท่ีกําหนดราคากลาง (อางอิง)  

(ราคาอางอิง 0.36 บาท/แผน  

4.แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

สัญญาเลขท่ี ช.43/2555 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 

5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

   5.1 นางวัลยา  ดษิยนันท   หัวหนาหมวดธุรการ สพบ. 

   5.2 นางสาวศศชิา  ทิวาประโคน  เจาหนาท่ีฝกอบรม 3-4 

   5.3 นางสาวสกัญจนณัฏฐ  วราคํา  เจาหนาท่ีฝกอบรม 3-4 
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