ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 013 /2557
เรื่อง การจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ จํานวน 3 รายการ
โดยวิธีสอบราคา
..............…………..…………
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะสอบราคาการจัดซื้อเครื่องรับสงวิท ยุ จํานวน 3 รายการ
ดังนี.้ 1.เครื่องรับ-สงวิทยุระบบ VHF/FM มือถือชนิด 5 วัตต จํานวน 35 เครื่อง
2.วิท ยุรับ -สงสื่อสารติดรถยนต 25 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องรับ -สงวิทยุประจําที่ 10 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูที่มีอาชีพ ขายพัสดุที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการและไดแ จงเวีย นชื่อแลว หรือไมเปนผูท ี่
ไดรับผลของการสั่งใหนิติบ ุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูท ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม เป นผู มีผลประโยชน ร วมกันกั บ ผู เสนอราคารายอื่ น ที่เ ขา เสนอราคาให แ กอ งค ก ารขนส งมวลชน
กรุงเทพ ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
4. ไมเ ปนผูไดรั บ เอกสิท ธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย อมขึ้ นศาลไทยเวนแต รัฐบาลของผูเสนอ
ราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิท ธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. หนั งสื อรั บ รองการจดทะเบีย นหุ นส วนบริ ษัท ของสํานักงานทะเบีย นหุ นส วน บริษั ท กรมทะเบีย น
การคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวันยื่นซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน
6.บุค คลหรือ นิติบุค คลที่จะเขา เปนคูสัญ ญาตองไมอยูในฐานะเปน ผูไมแ สดงบัญ ชีรายรับ รายจาย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7.บุค คลหรือนิติบุค คลที่จะเขาเปนคูสัญ ญากับ องค การตองลงทะเบีย นในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP)
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับ การคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และยื่นตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับ จายของโครงการที่บุค คลหรือนิติบุค คลเปนคูสัญ ญากับ หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่
แกไขเพิ่มเติม และองคการสงวนสิท ธิ์ท ี่จะไมกอนิติสัมพันธกับ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อวาเปน
คูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแตบุค คลหรือนิติบุค คลนั้นจะไดแสดงบัญ ชี
รายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับ ปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557
ระหวางเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 11 กันยายน 2557 ระหวาง
เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับ ซองสอบราคา
ผูสนใจติดตอขอรับ เอกสารขอกําหนดในการสอบราคา ไดที่ กลุมงานจัด ซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 28
สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 ในเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพ ท 02
246–0974 โดยดาวนโหลด แบบคํารองขอแบบสอบราคาไดที่ www.bmta.co.th หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถาม
ไดท ี่กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
การสอบราคาครั้งนี้ จะดําเนินการโดยใชจายจากเงินงบประมาณประจําป 2558 องคการสงวนสิท ธิ์ที่จะ
ยกเลิกการสอบราคาหากไมไดรับ อนุมัติเงินงบประมาณซึ่งผูยื่นสอบราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557
(ลงชื่อ)
ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต
จารุภูม)ิ
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบตั กิ ารแทน

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
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ในการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ 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 (ของสํานักบริการและจัดซื้อ จํานวน 30 เครื่อง และ
ของเขตการเดินรถที่ 8 จํานวน 5 เครื่อง)
1.2 วิทยุรับ-สงสื่อสารติดรถยนต 25 วัตต จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณเครื่องละ 24,000.-บาท
(ของเขตการเดินรถที่ 6)
1.3 เครื่องรับ-สงวิทยุประจําที่ 10 วัตต จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณเครื่องละ 28,000.-บาท (ของ
เขตการเดินรถที่ 5)
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร งบประมาณ ป 2558 เปนเงิน 472,000.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมืน่ สองพัน
บาทถวน)
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เปนเงิน 472,000.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมืน่
บาทถวน)
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2557 (หนา 13
ลําดับที่ 1 หมวดครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ)
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (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
ชางสื่อสาร 5
กรรมการ
5.6 นายอมรพงศ รังสิยานุสิต
ห.สส.
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ เครื่องรับ -สงวิทยุ อยูในราคามาตรฐานครภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ
มีนาคม 2557 (หนา 13 ลําดับที่ 1 หมวดครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ)
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