ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 011 /2557
เรื่อง การเชาเครื่องถายเอกสาร ของสํานักพัฒนาบุคลากร
โดยวิธีสอบราคา
.................…………..…….........
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะสอบราคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
ระยะเวลา 2 ป ของสํานักพัฒนาบุคลากร
ผูมสี ทิ ธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้
1. เปนผูที่มีอาชีพใหเชาพัสดุที่สอบราคาเชาดังกลาว
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุน สวน
บริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวันยื่นซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน
3. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม
เปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ
สอบราคาครั้งนี้
5.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับ
รายจายและยื่นตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดง
บัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แกไข
เพิ่มเติมและองคการสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปน
คูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแต
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมี
การสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงาน
รับซองสอบราคา
ผูสนใจติดตอขอเอกสารขอกําหนดในการสอบราคาไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝาย
บริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ในเวลาทําการระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30
น. โดยสามารถดาวนโหลดแบบคํารองขอแบบสอบราคา (กจซ.2) ไดที่ www.bmta.co.th โทร.02 2460974
หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ
สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557
(ลงชื่อ)
ยุกต จารุภมู ิ
(นายยุกต จารุภมู )ิ
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อ/จัดจางทีม่ ิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ เชาเครื่องถายเอกสาร สํานักพัฒนาบุคลากร จํานวน 1 เครื่อง
หนวยงานเจาของโครงการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ/สํานักพัฒนาบุคลากร
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร งบประมาณป 2558 จํานวนเงิน 176,000.-บาท
ระยะเวลา 2 ป เปนเงินทั้งสิ้น 352,000.-บาท
3.วันที่กําหนดราคากลาง (อางอิง)
(ราคาอางอิง 0.36 บาท/แผน
4.แหลงทีม่ าของราคากลาง (ราคาอางอิง)
สัญญาเลขที่ ช.43/2555 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
5. รายชื่อเจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นางวัลยา ดิษยนันท หัวหนาหมวดธุรการ สพบ.
5.2 นางสาวศศิชา ทิวาประโคน เจาหนาทีฝ่ กอบรม 3-4
5.3 นางสาวสกัญจนณัฏฐ วราคํา เจาหนาทีฝ่ ก อบรม 3-4
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เปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ
สอบราคาครั้งนี้
5.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับ
รายจายและยื่นตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดง
บัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แกไข
เพิ่มเติมและองคการสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปน
คูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแต
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมี
การสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงาน
รับซองสอบราคา
ผูสนใจติดตอขอเอกสารขอกําหนดในการสอบราคาไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝาย
บริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ในเวลาทําการระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30
น. โดยสามารถดาวนโหลดแบบคํารองขอแบบสอบราคา (กจซ.2) ไดที่ www.bmta.co.th โทร.02 2460974
หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ
สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557
(ลงชื่อ)
ยุกต จารุภมู ิ
(นายยุกต จารุภมู )ิ
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อ/จัดจางทีม่ ิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ เชาเครื่องถายเอกสาร สํานักพัฒนาบุคลากร จํานวน 1 เครื่อง
หนวยงานเจาของโครงการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ/สํานักพัฒนาบุคลากร
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร งบประมาณป 2558 จํานวนเงิน 176,000.-บาท
ระยะเวลา 2 ป เปนเงินทั้งสิ้น 352,000.-บาท
3.วันที่กําหนดราคากลาง (อางอิง)
(ราคาอางอิง 0.36 บาท/แผน
4.แหลงทีม่ าของราคากลาง (ราคาอางอิง)
สัญญาเลขที่ ช.43/2555 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
5. รายชื่อเจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นางวัลยา ดิษยนันท หัวหนาหมวดธุรการ สพบ.
5.2 นางสาวศศิชา ทิวาประโคน เจาหนาทีฝ่ กอบรม 3-4
5.3 นางสาวสกัญจนณัฏฐ วราคํา เจาหนาทีฝ่ ก อบรม 3-4
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