
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 
1.  ช่ือโครงการ  สอบราคาวาจางเหมาทําความสะอาด  สํานักพัฒนาบุคลากร  อูแสมดํา  เขตการเดินรถท่ี 5 
     หนวยงานเจาของโครงการ  สํานักพัฒนาบุคลากร  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2.  วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  เปนเงิน 385,200.- บาท  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.  วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 27 ตุลาคม 2558 
อัตราจางคนละ 15,000.- บาท/คน/เดือน  เปนเงิน  385,200.- บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
4.  แหลงท่ีมาของราคากลาง 
4.1 ใชราคาท่ีเคยจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณตามสัญญาเลขท่ี จ.24/2558 
ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2558 
5.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
5.1 นายวิชาญ    เทวาพิทักษ    หัวหนากลุมงานวิชาการ  สํานักพัฒนาบุคลากร  
5.2 นางสาวเกตุแกว  พันช่ัง     เจาหนาท่ีฝกอบรม 5  กลุมงานวิชาการ  สํานักพัฒนาบุคลากร  
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขที่      22 /2558 
เร่ือง  การวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยบริเวณอูแสมดํา 

  กลุมงานปฏบิัตกิารเดนิรถ 3   เขตการเดินรถที่  5  
โดยวิธีประกวดราคา 

                                                                  …............……….. 
 
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรกัษาความปลอดภยั 
บริเวณอูแสมดํา กลุมงานปฏิบัตกิารเดินรถ 3 เขตการเดินรถท่ี 5 จํานวน  8  อัตรา  ดังนี ้
 หลักประกันซองวงเงิน  78,600.- บาท  (เจ็ดหม่ืนแปดพันหกรอยบาทถวน)                                                    
           ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณุสมบตั ิดังตอไปนี ้           
 1. ตองเปนผูดําเนินการเกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยั     
 2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
หรือผูท่ีถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
     3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักบัผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง 
มวลชนกรุงเทพ  ณ  วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคา 
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี ้
            4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกนัเชนวานั้น 
                     5.  บุคคลหรือนิตบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                     6.  บุคคลหรือนติบุิคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากบัองคการตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลางท่ีเวบ็ไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
                   7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรบัจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืน
บาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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                     กําหนดยืน่ซองประกวดราคาในวันที่       3  ธันวาคม 2558    เวลา 09.30 น. ถึง เวลา  
10.30 น. ตามนาฬกิาของสํานกังานรับซองประกวดราคา และทําการเปดซองในวนัเดยีวกันหลังจากรบัซอง
ประกวดราคาเรยีบรอยแลว  ณ  หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
                      ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาชุดละ  300.-บาท  
(สามรอยบาทถวน)  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี กลุมงานจดัซ้ือ  องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ ช้ัน  2  อาคาร
เลขท่ี 131  ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  ตัง้แตวันที่    12 พฤศจิกายน 2558    
ถึงวันที่      20 พฤศจิกายน 25258               ในวนัเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพท 
 0 2246 0974  โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอซ้ือเอกสารประกวดราคาไดท่ี  www.bmta.co.th  หรือหากมีขอสงสัย
เพ่ิมเติมสอบถามไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบรกิารและจัดซ้ือ ฝายบริหาร  
           

ประกาศ  ณ  วันท่ี      29 ตุลาคม  2558 
                                                            ลงช่ือ                  ยุกต   จารุภูมิ 

 
                                                                                     (นายยุกต    จารุภูมิ) 

                   ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร  ปฏิบัตกิารแทน 
                   ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 
ฝายบริหาร  สํานกับรกิารและจัดซ้ือ 
กลุมงานจัดซ้ือ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซ้ือจดัจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 
1.  ช่ือโครงการ    จางเหมารักษาความปลอดภัย 
     / หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดนิรถท่ี 5 องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 
2.  วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร 1,790,110.- บาท (หนึง่ลานเจด็แสนเกาหม่ืนหนึ่งรอยสิบบาทถวน) 
      รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.  วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 15 ตุลาคม 2558 
      เปนเงิน 1,571,616.- บาท (หนึ่งลานหาแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหกรอยสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
      ราคา 16,371.- บาท/คน/เดือน (หนึ่งหม่ืนหกพันสามรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
4.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     4.1  ใชราคาท่ีเคยจางครั้งสุดทายภายในระยะเวลา 2 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขท่ี จ.22/2558 
             เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2558 ขอ 2 ในอัตราคาจางคนละ 16,371.- บาทตอเดือน รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
             รวมเงิน 130,968.- บาท/เดือน รวมภาษีมูลคาเพ่ิม รวมตลอดอายุสัญญา 1 ป เปนเงินท้ังส้ิน 
             1,571,616.- บาท (หนึ่งลานหาแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหกรอยหกสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  
5.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
      5.1  นายบุญชนะ       รังดิษฐ              ผูอํานวยการเขตการเดินรถท่ี 5 
      5.2  นางพรสินีรัตน   บุญเฉย             หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
      5.3   นายเสถียร         วงศวังจันทร     หัวหนางานบริการ 
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที ่   06 /2558 

เร่ือง  การวาจางเหมาทําความสะอาดสํานักพัฒนาบุคลากร 
บริเวณชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเขตการเดินรถที่ 5 (อูแสมดาํ) 

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

 

                      องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มคีวามประสงคจะสอบราคาการวาจางเหมาทําความ
สะอาดสํานกัพฒันาบุคลากร บริเวณชัน้ 3 และชั้น 4 อาคารเขตการเดนิรถที่ 5 (อูแสมดํา) จํานวน 2 อัตรา 
                  ผูมีสิทธเิสนอราคาจะตองมีคุณสมบตัดิงัตอไปน้ี  
 1. เปนผูที่มอีาชีพเกี่ยวกบัการับจางเหมาทําความสะอาด 
 2. ไมเปนผูทีถ่กูระบชุื่อไวในบญัชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการส่ังใหนิติบคุคลหรือบุคคลอ่ืน เปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
 3. ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกนักบัผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ  ณ วันสอบราคา หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการสอบราคาคร้ังนี ้
 4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกนั  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา  ไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์ความคุมกนัเชนวานั้น 
 5. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษทัของสํานักงานทะเบยีนหุนสวน บริษัท กรม
ทะเบยีนการคา กระทรวงพาณชิย ที่ออกใหกอนหนาวันยืน่ซองสอบราคาไมเกนิ 6 เดือน   
 6. บุคคลหรือนติบิุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคญั 
 7. บุคคลหรือนติบิุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบยีนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบญัชีกลางที่เว็บไซดศนูยขอมลูจัดซื้อจดัจางภาครัฐ        
                            กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่  29  ตุลาคม 2558  ถึงวันที่   12  พฤศจิกายน 2558                           
ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  ในวันทําการ  และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา 
ในวันที่   13  พฤศจิกายน  2558    ระหวางเวลา  10.00 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ตามนาฬิกาของสํานักงาน 
รับซองสอบราคา 

ผูสนใจ/… 
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                             ผูสนใจติดตอขอเอกสารขอกําหนดในการสอบราคา  ไดที่  กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการ
และจัดซื้อ  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  ชัน้ 2   อาคารเลขที่ 131  ถนน เทียมรวมมิตร   เขตหวยขวาง   
กรุงเทพมหานคร   ตั้งแตวันที่    29 ตุลาคม 2558       ถึงวันที่  12 พฤศจิกายน 2558                                         
ในเวลาทําการ   ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  15.30 น.  โทรศัพท  02 246–0974   โดยดาวนโหลด 
แบบคํารองขอแบบสอบราคาไดที่   www.bmta.co.th   หรือหากมขีอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่  กลุมงาน
จัดซื้อ  สํานักบริการและจัดซื้อ  ฝายบริหาร 
           
                              ประกาศ  ณ  วันที่     29 ตุลาคม    2558 
                                                            ลงชื่อ                        ยุกต  จารุภูมิ 
 
                                                                                       (นายยุกต  จารุภูมิ)  
                                                                    ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบตัิการแทน 
                                                                        ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ    
 
 
ฝายบริหาร  สํานกับริการและจัดซื้อ 
กลุมงานจดัซื้อ 
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