ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 014/2557
เรื่อง การจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอรขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 3 ชุด
เครื่องฉายโปรเจคเตอร จํานวน 3 เครื่อง ครั้งที่ 2
..............…………..………….....
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะสอบราคาการจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร
ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 3 ชุด และเครื่องฉายโปรเจคเตอร จํานวน 3 เครื่อง
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูที่มีอาชีพขายพัสดุทสี่ อบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูก ระบุชื่อไวในบัญชีร ายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุนสวน บริษัท กรม
ทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวันยื่นซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน
6. บุคคลหรือนิติบุค คลที่จ ะเขาเปน คูสัญ ญาตองไมอยูในฐานะเปน ผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจัดทําบัญชีแสดง
รายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และองคการสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมี
การระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวน

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

-2ในสาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมี
การปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ 18 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่
2 ตุลาคม 2557 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซอง
สอบราคา
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและ
จัด ซื้อ องคก ารขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนน เทียมรว มมิต ร เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 18 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ในเวลาทําการ ระหวางเวลา
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพท 02 246–0974 โดยดาวนโหลด แบบคํารองขอแบบสอบราคาไดที่
www.bmta.co.th หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝาย
บริหาร
การสอบราคาครั้งนี้ จะดําเนินการโดยใชจายจากเงินงบประมาณประจําป 2558 องคการสงวน
สิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาหากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณซึ่งผูยื่นสอบราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิได
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2557
ลงชื่อ
ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัตกิ ารแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ฝายบริหาร สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มใิ ชงานกอสราง
1.โครงการจัดซื้อ จอรับภาพโปรเจคเตอร ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว จํานวน 3 ชุด
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 1,2 และ 4
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 71,700.-บาท
3.วันที่กําหนดราคากลาง
เปนเงิน 60,000.-บาท ราคา/หนวย 20,000.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่มและรวมคาติดตั้ง
และอุปกรณในการติดตั้ง
4.แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักมาตรฐาน
งบประมาณ มีนาคม 2557
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นางพริ้มเพรา วงศสุทธิรัตน
ผูชว ยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 1
5.2 นางนุชวิรนิ ทร พิสุทธิ์ปกรณ
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 4
5.3 นายทัศนะ นวลจันทร
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและ
เครือขาย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 นางนพพร มีวงษสม
หัวหนางานบริการ
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1.:ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร จํานวน 3 ชุด
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 1,2 และ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 110,700.-บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
เปนเงิน 99,000.-บาท ราคา/หนวย (ถามี) 33,000.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่มและรวมคาติดตั้งและ
อุปกรณในการติดตัง้
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2557
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นางพริ้มเพรา วงศสุทธิรัตน ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 1
5.2 นางนุชวิรินทร พิสุทธิป์ กรณ หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เขต 4
5.3 นายทัศนะ นวลจันทร หัวหนากลุมงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและเครือขาย
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 นางนพพร มีวงษสม หัวหนางานบริการ
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