
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
 

ในการจัดซ้ือจดัจางท่ีมิใชงานกอสราง 
1.  ช่ือโครงการ จัดซ้ือไมลประชุม งบลงทุนป 2558 จํานวน 1 ชุด 
     /หนวยงานเจาของโครงการเขตการเดนิรถท่ี 2 
2.  วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร 50,000.-บาท (หาหม่ืนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.  วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วนัท่ี  7 ตุลาคม 2557 
     เปนเงิน 49,140.-บาท (ส่ีหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยส่ีสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ราคา/หนวย 
     (ถามี.........................บาท) 
4.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     4.1 บรษิัท นูไคล โซลูช่ัน จํากดั เสนอราคาเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2557 
     4.2 บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส จํากัด เสนอราคาเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2557 
     4.3 หางหุนสวนจํากดั คริสตัล อิเลคทรอนคิ เสนอเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2557  
5.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน......................... 
     5.1 นายอเนก   นาสนม  ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดนิรถท่ี 2 
     5.2 นางสาวสุปรียา เทพมาก   หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถท่ี 1 
     5.3 นายเดชา   ประดิษฐขวญั  ชางส่ือสาร 4 กลุมงานส่ือสาร สํานักบริหารการเดินรถ 
     5.4 นางอุทัยวรรณ   ปาจิตร   หัวหนางานบรกิาร เขตการเดนิรถท่ี 2   

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

 

ในการจัดซ้ือจดัจางท่ีมิใชงานกอสราง 
1.  ช่ือโครงการ จัดซ้ือไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ แบบ 4 ตัว เปนไมลลอย จํานวน 2 ชุด 
     / หนวยงานเจาของโครงการ   เขตการเดนิรถท่ี 2 และ 8  
2.  วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร 34,000.-บาท (สามหม่ืนส่ีพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.  วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วนัท่ี  7 ตุลาคม 2557 
      เปนเงิน 33,669-บาท (สามหม่ืนสามพันหกรอยหกสิบเกาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ราคา/หนวย 
     (ถามี) 16,834.50 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันแปดรอยสามสิบส่ีบาทหาสิบสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
4.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     4.1 บริษัท นูไคล โซลูช่ัน จํากดั เสนอราคาเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2557 
     4.2 บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส จํากัด เสนอราคาเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2557 
     4.3 บรษิัท ไลฟ อิน แบงคอค จํากดั เสนอเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2557  
5.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน......................... 
     5.1 นายอเนก   นาสนม   ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดนิรถท่ี 2 
     5.2 นางสาวสุปรียา  เทพมาก   หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถท่ี 1 
     5.3 นายเดชา   ประดิษฐขวญั   ชางส่ือสาร 4 กลุมงานส่ือสาร สํานักบริหารการเดินรถ 
     5.4 นางอุทัยวรรณ    ปาจิตร    หัวหนางานบรกิาร เขตการเดนิรถท่ี 2   
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
 

ในการจัดซ้ือจดัจางท่ีมิใชงานกอสราง 
1.  ช่ือโครงการ จัดซ้ือไมโครโฟนไรสาย (Sennheiser ew 112-pg 3) จํานวน 1 ชุด 
     /หนวยงานเจาของโครงการ สํานกัพัฒนาบุคลากร 
2.  วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร 35,000.-บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.  วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วนัท่ี  7 ตุลาคม 2557  
     เปนเงิน 32,790.-บาท (สามหม่ืนสองพันเจ็ดรอยเกาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ราคา/หนวย 
     (ถามี.........................บาท) 
4.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     4.1 บรษิัท นูไคล โซลูช่ัน จํากดั เสนอราคาเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2557 
     4.2 บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส จํากัด เสนอราคาเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2557 
     4.3 หางหุนสวนจํากดั คริสตัล อิเลคทรอนคิ เสนอเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2557 
     4.4 บรษิัท ไลฟ อิน แบงคอค จํากดั เสนอราคาเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2557  
5.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน......................... 
     5.1 นายอเนก  นาสนม   ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดนิรถท่ี 2 
     5.2 นางสาวสุปรียา  เทพมาก   หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถท่ี 1 
     5.3 นายเดชา   ประดิษฐขวญั   ชางส่ือสาร 4 กลุมงานส่ือสาร สํานักบริหารการเดินรถ 
     5.4 นางอุทัยวรรณ  ปาจิตร    หัวหนางานบรกิาร เขตการเดนิรถท่ี 2   

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

 

ในการจัดซ้ือจดัจางท่ีมิใชงานกอสราง 
1.  ช่ือโครงการ จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ีลากจูง จํานวน 1 ชุด 
     /หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดนิรถท่ี 1  
2.  วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร 22,000.-บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.  วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วนัท่ี  7 ตุลาคม 2557  
     เปนเงิน 21,186.-บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
     ราคา/หนวย (ถามี.........................บาท) 
4.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     4.1 SYMPLEX BUSINESS  เสนอราคาเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2557 
     4.2 หางหุนสวน พี เอ ซาวด ซิสเต็มส เสนอราคาเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2557 
     4.3 บริษัท เทอรมินอล โซลูช่ัน จํากัด  เสนอเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2557 
5.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน......................... 
     5.1 นายอเนก   นาสนม   ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดนิรถท่ี 2 
     5.2 นางสาวสุปรียา   เทพมาก  หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถท่ี 1 
     5.3 นายเดชา    ประดิษฐขวญั   ชางส่ือสาร 4 กลุมงานส่ือสาร สํานักบริหารการเดินรถ 
     5.4 นางอุทัยวรรณ   ปาจิตร    หัวหนางานบรกิาร เขตการเดนิรถท่ี 2   
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 

เลขที่ 019  /2557 

เรื่อง  การจดัซือ้เครือ่งมอืสื่อสาร จํานวน 4 รายการ 

โดยวิธีสอบราคา 
..............…………..………… 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะสอบราคาการจัดซื้อเครื่องมือสื่อสาร  

จํานวน 4 รายการ ดังน้ี.- 

1. ชุดไมลประชุม จํานวน 1 ชุด 

2. ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ แบบ 4 ตัว เปนไมลลอย  จํานวน 2 ชุด 

3. ไมโครโฟนไรสาย (Sennheiser ew 112-pg2) จํานวน 1 ชุด 

4. เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จํานวน 1 ชุด 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี  

 1. เปนผูที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกลาว 

 2. ไมเปนผูที่ถูกระบช่ืุอไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือ

แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรอืบุคคลอืน่ เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาครั้งน้ี 

 4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคา  ไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

 5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทของสํานักงานทะเบียนหุนสวน 

บริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ที่ออกใหกอนหนาวันย่ืนซองสอบราคาไมเกิน 6 เดือน   

 6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี

รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  

/7. บุคคล............... 

 

 

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

http://www.pdffactory.com


 

-2- 

 7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

 ทั้งน้ี ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการตองจดัทาํบญัชี

แสดงรายรับรายจายและย่ืนตอกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลกัเกณฑ

และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และองคการสงวนสิทธ์ิที่จะไมกอนิติสัมพันธกับ

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลน้ันจะไดแสดงบัญชีรายรับ

รายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายช่ือจาก

บัญชีดังกลาวแลว    

 กําหนดย่ืนซองสอบราคาต้ังแตวันที่ 14 ต.ค. 57  ถึงวันที่ 28 ต.ค. 57 ระหวางเวลา 

8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทําการ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที ่29 ต.ค. 57 

ระหวางเวลา  10.00 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงานรบัซองสอบราคา 

 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา  ไดที่  กลุมงานจัดซื้อ  สํานัก

บริการและจัดซื้อ  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ช้ัน 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขต

หวยขวาง   กรุงเทพมหานคร ต้ังแตวันที่ 14 ต.ค. 57 ถึงวันที่ 28 ต.ค. 57 ในเวลาทําการ   ระหวาง

เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  โทรศัพท  02 246–0974   โดยดาวนโหลด แบบคํารองขอแบบ

สอบราคาไดที่   www.bmta.co.th   หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่กลุมงานจัดซื้อ  สํานัก

บริการและจัดซื้อ  ฝายบริหาร 

 การสอบราคาครั้งน้ี จะดําเนินการโดยใชจายจากเงินงบประมาณประจําป 2558 

องคการสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกการสอบราคาหากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณซึ่งผูย่ืนสอบราคาจะ

เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได     

ประกาศ  ณ  วันที่  14  ตุลาคม  2557 

 นายยุกต  จารุภูม ิ

(นายยุกต       จารุภูม)ิ 

ผูชวยผูอํานวยการ  ฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
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