
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่ 013 /2557 

เรื่อง  การจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทย ุจํานวน 3 รายการ 
โดยวิธีสอบราคา 

..............…………..………… 
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะสอบราคาการจัดซื้อเครื่องรับสงวิทย ุจํานวน 3 รายการ 
ดังน้ี.- 

1.เครื่องรับ-สงวิทยุระบบ VHF/FM มือถือชนิด 5 วัตต จํานวน 35 เครื่อง 
2.วิทยุรับ-สงส่ือสารติดรถยนต 25 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 

                       3.เครื่องรับ-สงวิทยุประจําที ่10 วัตต จํานวน 1 เครื่อง 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้ 
 1. เปนผูที่มีอาชีพขายพสัดทุี่สอบราคาดงักลาว 
 2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่
ไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ  ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาครั้งนี ้
 4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคา  ไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
 5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุนสวน บริษัท กรมทะเบียน
การคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวันยื่นซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน   
 6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  
 7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และยื่นตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ 
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่
แกไขเพิ่มเติม และองคการสงวนสิทธ์ิที่จะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงไดมีการระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือวาเปน
คูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลน้ันจะไดแสดงบัญชี
รายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายช่ือจากบัญชีดังกลาวแลว    
 กําหนดยื่นซองสอบราคาต้ังแตวันที ่28 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557                       
ระหวางเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที ่11 กันยายน 2557 ระหวาง
เวลา 10.00 น.  ถึงเวลา 10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองสอบราคา 
 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา  ไดที่  กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบริการและจัดซื้อ  
องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ  ชั้น 2 อาคารเลขที ่131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง   กรุงเทพมหานคร ต้ังแตวันที่ 28 
สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 ในเวลาทําการ   ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  โทรศัพท  02 
246–0974   โดยดาวนโหลด แบบคํารองขอแบบสอบราคาไดที ่  www.bmta.co.th   หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถาม
ไดที่กลุมงานจัดซื้อ  สํานักบริการและจัดซื้อ  ฝายบริหาร 
 การสอบราคาครั้งน้ี จะดําเนินการโดยใชจายจากเงินงบประมาณประจําป 2558 องคการสงวนสิทธ์ิที่จะ
ยกเลิกการสอบราคาหากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณซึ่งผูย่ืนสอบราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได     

ประกาศ  ณ  วันที่   28  สิงหาคม   2557 
                               (ลงช่ือ)                 ยุกต  จารุภูมิ 

(นายยุกต       จารุภูม)ิ 
ผูชวยผูอํานวยการ  ฝายบริหาร ปฏิบตักิารแทน 
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 
 

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

http://www.bmta.co.th
http://www.pdffactory.com


ในการจัดซ้ือจัดจางที่ไมใชงานกอสราง 
1.ช่ือโครงการ ทรัพยสินลงทุน งบลงทุนป 2558 จํานวน 3 รายการ ดังนี.้- 
   1.1 เครื่องรับ-สงวิทยุระบบ VHF/FM มือถือชนิด 5 วัตต จํานวน 35 เครื่อง วงเงินงบประมาณเครื่องละ 
12,000.-บาท รวมวงเงินงบประมาณ 420,000.-บาท (ของสํานักบริการและจัดซ้ือ จํานวน 30 เครื่อง และ
ของเขตการเดินรถที ่8 จํานวน 5 เคร่ือง) 
   1.2 วิทยุรับ-สงส่ือสารติดรถยนต 25 วัตต จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณเครื่องละ 24,000.-บาท
(ของเขตการเดินรถท่ี 6) 
   1.3 เครื่องรับ-สงวิทยุประจําท่ี 10 วัตต จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณเครื่องละ 28,000.-บาท (ของ
เขตการเดินรถที ่5)  
 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร งบประมาณ ป 2558 เปนเงิน 472,000.-บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมืน่สองพัน
บาทถวน) 
 

3. วนัท่ีกําหนดราคากลาง  (ราคาอางอิง)  วันท่ี 20 มิถุนายน 2557 เปนเงิน 472,000.-บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมืน่
บาทถวน) 
 

4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
    4.1 ราคามาตรฐานครภุณัฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ มนีาคม 2557 (หนา 13 

ลําดับท่ี 1 หมวดครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ) 
5. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     5.1 นายสุชัย  จงเจียมดี                  ห.กสส.                     ประธานกรรมการ 
     5.2 นางพรสินีรัตน  บุญเฉย             ห.กบท.5                    กรรมการ               
     5.3 นางจํานง  อาจสําองค               ห.กบท.6                    กรรมการ 
     5.4 นายไกรเลิศ  วิไลประภากร         ห.กบท.8                    กรรมการ 
     5.5 นายนครินทร  ปรีชาคุณ            ชางส่ือสาร 5                กรรมการ  
     5.6 นายอมรพงศ  รังสิยานุสิต           ห.สส.                       กรรมการและเลขานุการ 
    
 
หมายเหตุ เครื่องรับ-สงวิทยุ อยูในราคามาตรฐานครภณัฑ สํานกัมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ 
             มีนาคม 2557 (หนา 13 ลําดับที ่1 หมวดครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ) 
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