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ด ้วย กล ุ่มงาน น ิต ิกรรม ส ำน ัก ก ฎ ห ม าย ได ้จ ัด ท ำส ัญ ญ าซ ื้อ ผ ้าต ัด เค ร ื่อ งแ บ บ พ น ัก งาน  
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้องต่อไป
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ส ัญ ญ าฉ บ ับ น ี้ท ำข ึ้น  ณ อ งค ์ก าร ข น ส ่งม ว ล ช น ก ร ุง เท พ  ส ำน ัก งาน ให ญ ่เล ข ท ี่ ๑ ๓ ๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ โ!โ!โ??^..!?.?.1?.?...........................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ ท่ี ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ’'ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหนึ่ง 
กับ บริษ ัท เท็กซ์ทลิส คอนเนคซ์ จำก ัด โดย นางสาวส ิณ ีพร เฉลิมซ ุต ิเดช กรรมการผ ู้'จ ัดการผ ู้ม ีอำนาจ 
ลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๔๔๔๔๑๖๑๙๒๑ ตามหนังสือรับรอง 
ฉบับที่ ๑๐๐๙๒๒๑๘๒๙๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ๒๘๗/๑๒๒ ซอยจรัญ 
สนิทวงศ์ ๓๑ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
"ผู้ชาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงซ้ือขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๔๖๔ โดยมีรายการ
ดังต่อไปน้ี

๑ .๑  ผ ้าต ัด เคร ื่องแบ บ ส ีขาวจำน วน  ๒ ๙ ,๙ ๙ ๖  เมตร ราคาเม ต รล ะ ๗๙.๘๐ บาท 
(เจ ็ดส ิบเก ้าบาทแปดส ิบสตางค ์) รวมเปีนเงินทั้งส ิ้น ๒,๓๙๓,๖๘๐.๘๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสาม 
พันหกร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีรายละเอียดคุณลักษณะปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
สัญญา ผนวก ๒

๑.๒ ผ้าต ัดเครื่องแบบสีกรมท่า จำนวน ๓๐,๐๘๗.๔๐ เมตร ราคาเมตรละ ๗๐ บาท 
(เจ ็ดส ิบบาทถ้วน) รวมเป ็นเงิน ๒,๑๐๖,๑๒๔ บาท (สองล้านหน ึ่งแสนหกพันหน ึ่งร ้อยย ี่ส ิบห ้าบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีรายละเอียดคุณลักษณะปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒

รวมรายการตามข ้อ ๑ .๑ และข้อ ๑.๒ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๔๙๙,๘๐๔.๘๐ บาท 
(สี่ล้านสี่แสนเถ้าหมื่นเถ้าพันแปดร้อยห้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าส ิ่งของที่ขายให ้ตามสัญญานี้เป ็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

/ข้อ ๓.........
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๒

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาตังต่อไปนึ๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๓.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

ท่ี ๖๙๖/๒๕๖๓ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคา
ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
โครงการประกวดราคาจัดซื้อผ้าตัด 
เครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๔ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา
ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๔ 
ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบ 
พนักงานประจำปี ๒๕๖๔ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๒ หน้า

จำนวน ๕ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซ ื้อคำวินิจฉัย 
ของผู้ซื้อให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส ่งมอบส ิ่งของท ี่ซ ื้อขายตามส ัญญ าให ้แก ่ผ ู้ซ ื้อ  ไม่เกิน ๙๐ วัน น ับถ ัดจากว ัน 

ลงนามในสัญญา ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไวิใบข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งส่งมอบผ้าเป็นซื้นๆ 
แต่ละขิ้นม ีจำนวนเน ื้อผ ้าเท ่าก ับจำนวนที่แจ้งไว้ในสัญญาและบรรจุห ีบห่อให้เร ียบร้อย เป็นไปตามมาตรฐาน 
ท้องตลาดทั่วไป โดยส่งมอบตามรายละเอียด ตังนี้

๔.๑ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่บางเขน)
๔.๒ เขตการเดินรถที่ ๒ (อู่สวนสยาม)
๔.๓ เขตการเดินรถที่ ๓ (อู่เมกา บางนา)
๔.๔ เขตการเดินรถที่ ๔ (อู่คลองเตย)
๔.๕ เขตการเดินรถที่ ๕ (อู่แสมดำ)
๔.๖ เขตการเดินรถที่ ๖ (อู่บรมราชชนนี)
๔.๗ เขตการเดินรถที่ ๗ (อู่เทศบาลบางบัวทอง)

TEXTIUS
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๔.๘ เขตการเดินรถที่ ๘ (อู่สวนสยาม)
๔.๙ สำน ักงานใหญ ่ เลขท ี่ ๑๓๑ ถนนว ัฒ นธรรม แ ข วงห ้วยข วาง เข ต ห ้ว ยข ว าง

กรุงเทพมหานคร
การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง 

จะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบ แต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปต่อผู้ซ ื้อ ณ องค์การขนส่งมวลขนกรุงทพ 
สำนักงานใหญ่ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว่ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ 

จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำไต้และนำสิ่งของมาส่ง 
มอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแกไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใซ้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ 
ดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ขายส ่งมอบส ิ่งของถ ูกต ้องแต ่ไม ่ครบจ ้านวน หร ือส ่งมอบครบจ้านวนแต ่ 
ไม่ถูกต้องท้ังหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ไต้

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผ ู้ซ ื้อ ต ก ล งช ำระ เง ิน เม ื่อ ผ ู้ข ายส ่งม อ บ ผ ้าต ัด เค ร ื่อ งแ บ บ พ น ัก งาน ป ระ จำป ี ๒๔๖๔ 

ท ี่ซ ื้อขายตามส ัญญาให ้แก ่ผ ู้ซ ื้อ ไม่เกิน ๙๐  วัน น ับถ ัดจากว ันลงนามในส ัญญา รวมเป ็นจ ้านวนเงิน ทั้งสิ้น 
๔,๔๙๙,๘๐๔.๘๐ บาท (สี่ล ้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ตลอดจนภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป ็นเวลา 

๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผ ู้ซ ื้อไต้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใน 
กำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ 
ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใข้การไต้ดีดังเดิม ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับถัดจากวับที่ไต้รับ 
แจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใซ้จ่ายใด  ๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 
ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย 
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง 
นั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ซดใช้ค ่าใช ้จ ่ายหรือค ่าเส ียหายตามที่ผ ู้ซ ื้อเร ียกร้องผู้ซ ื้อม ีส ิทธิบ ังค ับจาก 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้
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ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใ น ข ณ ะ ท ำ ส ัญ ญ า น ี้ผ ู้ข า ย ไ ด ้น า ห ล ัก ป ร ะ ก ัน เป ็น เง ิน ส ด ต า ม ใ บ เส ร ็จ ร ับ เง ิน  

องค ์การขน ส ่งมวลขน กร ุงท พ  เลขที่ 1-1-๖๔-๑-R0--๐๐๔๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป ็น จำน วน เง ิน  
๒๒๔,๙๙๑ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาทั้งหมด 
ตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ฃายใฃ้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ป ระ เท ศ ไ ท ย ต าม ร า ย ข ื่อ บ ร ิษ ัท เง ิน ท ุน ท ี่ธ น าค าร แ ห ่ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย แ จ ้ง เว ีย น ใ ห ้ท ร าบ ต าม แ บ บ ท ี่ 
คณะกรรมการนโยบายการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป ็นหน ังส ือค ํ้าประก ัน 
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพันข้อ 
ผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผ ู้ขายตลอดอาย ุส ัญ ญ าน ี้ ถ ้าหล ักประก ันท ี่ผ ู้ขายนำมามอบให ้ด ังกล ่าวลดลงหรือเส ื่อมค ่าลง หรือม ีอายุ 
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายล่งมอบสิ่งของ 
ล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาล่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป 
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง 
มามอบ'ให้แก่ผู้'ซ้ือภาย'ใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

ห ล ักป ระก ัน ท ี่ผ ู้ขายน ำมามอบ ไว ้ตามข ้อน ี้ ผ ู้ซ ื้อจะค ืนให ้แก ่ผ ู้ขาย โดยไม ่ม ีดอกเบ ี้ย 
เมื่อผู้ขายพันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกกัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดล่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ 

แล้ว หากผู้ขายไม่ล่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือล่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิก 
สัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
ผู้ขาย

ใน ก รณ ีท ี่ผ ู้ซ ื้อ ใช ้ส ิท ธ ิบ อ ก เล ิก ส ัญ ญ า ผ ู้ซ ื้อ ม ีส ิท ธ ิร ิบ ห ร ือ บ ังค ับ จาก ห ล ัก ป ระก ัน  
ตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อ 
ส ิ่งของจากบ ุคคลอ ื่น เต ็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนท ี่ขาดล ่ง แล ้วแต่กรณ ี ภายในกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน 
นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องขดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผ ู้ซ ื้อมิได้ใช้ส ิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผ ู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให ้ผ ู้ซ ื้อ 

เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนด 
ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาล่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ป ^
/การคิด...
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การค ิดค ่าปร ับในกรณ ีส ิ่งของท ี่ตกลงซ ื้อขายประกอบก ัน เป ็นข ุด แต ่ผ ู้ขายส ่งมอบ 
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ 
ส่งมอบส่ิงของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใซ้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็บว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
ส ัญญาต่อไปได้ ผ ู้ซ ื้อจะใช ้ส ิทธ ิบอกเล ิกส ัญ ญ าและร ิบหร ือบ ังค ับจากหล ักประก ันตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ 
ก ับเร ียกร้องให ้ขดใช้ราคาท ี่เพ ิ่มข ึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผ ู้ซ ื้อได ้แจ ้งข ้อเร ียกร ้อง 
ให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผ ู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซ ื้อ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซ ื้อ 
โดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ขดใช้ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับจากเงินค ่าส ิ่งของท ี่ซ ื้อขายท ี่ต ้องชำระ 
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ย ังขาดอยู่ จนครบถ้วน 
ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณีอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม 
ความใบกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตาม 
เงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผ ู้ขายมีส ิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ 
โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ ์ด ังกล ่าวพร้อมหลักฐานเป ็นหนังส ือให ้ผ ู้ซ ื้อทราบภายใน ๑ £  (สิบห้า) วัน 
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส ่งมอบตามส ัญญาตามวรรคหน ึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

/สัญญานี้.
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ส ัญ ญาน ี้,ทำข ึ้น เ,ป็นสองฉบับ ม ีฃ ้อความถูกต ้องตรงกัน ค ู่ส ัญ ญ าได ้อ ่านและเข ้าใจข ้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝายละหนึ่งฉบับ
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(นางพนิดา ทองสุข)

ลงซื่อ.........ร )(พ # 1* ^ z : ..................ผู้ขาย
(บริษัท เท็กซ์ทลิส คอนเนคซ์ จำกัด

โดย นางลาวสิณี'พร เฉลิม,จุติเดช กรรมการผู้จัดการผู้มือำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ ............................................. พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซ่ือ c J f
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)

พยาน
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คำส่ัง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ
ท่ี . ^ . พ ^ . ^ . ^

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาซื้อซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒<£๖๔ คร้ังท่ี ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อซื้อผ้าตัด 
เครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๔ คร้ังที, ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพ่ือให้เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 จึงขอแต่งตั้งรายซื่อ 
ต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการ 
ประกวดราคาซื้อซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๔ คร้ังท่ี ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 

bidding)
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่ ประธานกรรมการฯ

๒. ผู้ซ่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรรมการ

๓. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่ กรรมการ

๔. นายบุญมา บีงมา กรรมการ
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

๕. นายสิทธิขัย ดำรัตน์ กรรมการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ 

๖. หัวหน้างานสวัสดิการ กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการเจ้าหน้าที่ 

อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่

ส่วนราชการกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี ประธานกรรมการฯ

สำนักบัญชีและกองทุนกลาง

ป ^

๒. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ 
สำนักการเจ้าหน้าที่

กรรมการ TEXTILIS
CONNECTS CO.,LTD.



กรรมการ๓. หวหนางานบรหารงานบุคคล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๑ -๘ 
๔. หัวหน้างานความปลอดภัยอาซีวอนามัย กรรมการและเลขานุการ

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ 
สำนักการเจ้าหน้าที่ 

อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการ 

คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ข้อ ๑๗๔

ส่ัง ณ วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

TEXTILIS
CONNECTS CC.,LTD,
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ขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR)

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงาบประจำปี ๒๕๖๔ 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

๑. ความเป็นมา
ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ว่าด้วยการแจกผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบให้แก่ 

พนักงาน พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๔ เพื่อให้พนักงานได้แต่งเครื่องแบบเปีนระเบียบเรียบร้อยทั่วกัน และเป็นสวัสดิการ 
ให้แก่พนักงานองค์การจะแจกผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานคนละ ๒ ขุด ต่อปีงบประมาณหนี่งๆ 
ส่วนค่าตัดให้พนักงานเป็นผู้ออกเอง โดยใข้งบประมาณปี ๒๔๖๔ พนักงานผู้มีสิทธิได้รับผ้าตัดเครื่องแบบ 
ประจำปี ๒๔๖๔ จำนวน ๑๓,๔๗๘ คนๆ ละ ๒ ขุด จำนวนที่ขอซื้อแบ่งเป็น

๑.๑ ผ้าสีขาว ประกอบด้วย
6).6).(ร) พวสืขวว ความยาว ๒.๔ เมตร จำนวน ๑๑,(รน้ื๑๒ ช้ิน
๑.๑.๒ ผ้าสีขาว ความยาว ๓ เมตร จำนวน ๗เอ ช้ิน

๑.๒ ผ้าสีกรมท่า ประกอบด้วย
๑.๒.๑ ผ้าสีกรมท่า ความยาว ๒.๔ เมตร จำนวน ๑๑, ๕ ช้ิน
๑.๒.๒ ผ้าสีกรมท่า ความยาว ๔ เมตร จำนวน ๒๕ ช้ิน

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดหาผ้าตัดเครื่องแบบให้กับพนักงานตำแหน่งต่างๆ ท่ีมีสิทธิได้ได้รับผ้าเครื่องแบบ 

ตามที่องค์การกำหนดให้คนละ ๒ ขุด
๒.๒ เพื่อให้การแต่งกายของพนักงานเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นรูปแบบเดียวกัน 

๓. คุณลักษณะเฉพาะ
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผ้าสีขาว สีกรมท่า ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ และ ๒ 
๓.๑ ต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคาสุดท้ายโดยภายใน 

กำหนดยืนราคาจะต้องรับผิดขอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้
๓.๒ ขอดูตัวอย่างผ้าและสีได้ที่งานสวัสดิการ กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการ 

เจ้าหน้าที่ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เลขท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๗๒๐

๔. ระยะเวลาการส่งมอบ
๔.๑ ต้องส่งมอบผ้าเป็น'ชิ้นๆ แต่ละซิ้นมีจำนวนเนื้อผ้าเท่ากับจำนวนที,แจ้งไว้ในสัญญา 

และบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานท้องตลาดทั่วไป
๔.๒ ต้องเสนอเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วันนับลัดจากวันลงนามสัญญา
๔.๓ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๔.๓ .๑ เขตการเดินรถที, ๑ (อู่บางเขน) ------
๔.๓.๒เขตการเดินรถที่ ๒ (อู่สวนสยาม)
๔.๓.๓ เขตการเดินรถที่ ๓ (อู่เมกา บางนา) 1 TEXTILIS
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๔.๓.๔ เขตการเดินรถที่ ๔ (อู่คลองเตย)
๔.๓.๔ เขตการเดินรถที่ ๔ (อู่แสมดำ)
๔.๓.๖ เขตการเดินรถที่ ๖ (อู่บรมราชขนนี)
๔.๓.๗ เขตการเดินรถที่ ๗ (อู่เทศบาลบางบัวทอง)
๔.๓.๘ เขตการเดินรถที่ ๘ (อู่สวนสยาม)
๔.๓.๙ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

๔.๔ กรณีการส่งมอบพัสดุล่าข้าเกินกำหนดในสัญญา ต้องมีบทปรับเป็นรายวันในอัตรา 
ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ซื้อทั้งหมดจนถึงวันที่ส่งมอบแล้วเสร็จ

๔. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดหาผ้าตัดเครื่องแบบปี ๒๔๖๔ เป็นเงิน ๔,๘๐๖,๑๓๑.- บาท (สี่ล้านแปดแสน 

หกพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม โดยใข้งบประมาณที่ต ั้งไว้ประจำปีงบประมาณ 
๒๔๖๔ จำนวน ๑๐,๒๗๗,๐๐๐.- บาท (สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเลนอ
ใช้เกณฑ์ราคา

๗. จัดทำราคากลาง
ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 

ซ. ๔/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๔๖๓ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ผ้าสีขาว ราคาเมตรละ ๘๖ บาท จำนวน ๒๙,๙๙๖ เมตร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๒. ผ้าสีกรมท่า ราคาเมตรละ ๗๔ บาท จำนวน ๓๐,๐๘๗.๔๐ เมตร(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๖,๑๓๑.- บาท (สี่ล้านแปดแสนหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๘. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก
โรงงานผู้ผลิต

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผ้า จากศูนย์ว ิเคราะห์ 
ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ก่อนการยื่นข้อเสนอประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน ๑๔ วัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพร้อมตัวอย่างผ้าแต่ละฃนิด จำนวน'ช้ินละ ๒ เมตร

TEXTILIS
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เอกสารแนบ ๑

คุณลักษณะเฉพาะของผ้าสีขาว ดังนี้

ลักษณะการทอ ทอลายสอง
อัตราส่วนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน ISO ๑๘๓๓-๑๑ : ๒0๐๖ (E)
ชนิดเส้นใย
ส่วนผสม (ร้อยละ) โพลิเอสเตอร์

ส่วนผสมร้อยละ ๑๐๐.๐๐(บวกลบ ๓)
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๑๓ : ๒๕๕๓ วิธีที ๑
- เส้นด้ายยืน
- เส้นด้ายพุ่ง

- เส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่า ๘๐
- เส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า ๘๐

จำนวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง (เส้นต่อตารางนิ้ว) ไม่น้อยกว่า ๑๖๐
นํ้าหนักผ้า : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๑๒ : ๒๕๕๓ วิธีท่ี ๓ (กรัมต่อตารางเมตร)

ไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๘ กรัม/ตารางเมตร

ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิวตับ) : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๙ : ๒๕๕๒

- แนวเส้นด้ายยืน
- แนวเส้นด้ายพุ่ง

- แนวเส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๓.๙๓
- แนวเส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓.๘๒

การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๒๑ : ๒๕๕๒
- แนวเส้นด้ายยืน
- แนวเส้นด้ายพุ่ง

- แนวเส้นด้ายยืน ๐.๐๐ (ไม่เกิน -๗)
- แนวเส้นด้ายพุ่ง ๐.๐๐ (ไม่เกิน -๗)

ความคงทนของสีต่อแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๒ : ๒๕๕๒ 
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ) สิเปลี่ยนจากเดิมไม,ตํ่ากว่าระดับ ๔
ความกว้าง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๑๐ : ๒๕๕๓ (น้ิว) ๕๙ V2 (บวกลบ ๑)

TEXTILiS
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เอกสารแนบ ๒

คุณลักษณะเฉพาะของผ้าสีกรมท่า ดังน้ี
ลักษณะการทอ ทอลายสอง

อัตราส่วนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน ISO ๑๘๓๓-๑๑ : ๒0๐๖ (E)
ซนิดเส้นใย
ส่วนผสม (ร้อยละ) โพลิเอสเตอร์

ส่วนผสมร้อยละ ๑๐ ๐.๐ ๐ (บวกลบ ๓)
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๑๓ : ๒๕๕๓ วิธีที ๑
- เส้นด้ายยืน
- เส้นด้ายพุ่ง_____________________________________

- เส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่า ๑๒๘
- เส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า ๗๙

จำนวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง (เส้นต่อตารางนิ้ว) ไม,น้อยกว่า ๒๐๗
นํ้าหนักผ้า : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๑๒ : ๒๕๕๓ วิธีท่ี ๓ (กรัมต่อตารางเมตร)

ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๑๐ กรัม/ตารางเมตร

ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิวตัน) : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๙ : ๒๕๕๒

- แนวเส้นด้ายยืน
- แนวเส้นด้ายพุ่ง

แนวเส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕.๘๒ 
แนวเส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า ๒1๐๒๒■ ๓๔

ความคงทนของสีต่อการซัก : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๓ : ๒๕๕๒ 
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ)
สีตกติดผ้าขาว (ระดับ) (โพลิเอสเตอร์)

(ฝ็าย)

สีเปลี่ยนจากเดิมไม่น้อยกว่า ๔-๕
สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์)ไมตากว่า ๓-๔
สีตกติดผ้าขาว (ฝืาย) ไม่ต่ําก'ว่า ๓-๔

ความคงทบต่อเหงื่อ : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๔ : ๒๕๕๒
สภาวะกรด (ระดับ) สีเปลี่ยนจากเดิม

สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์)
(ฝ็าย)

สภาวะต่าง (ระดับ) สีเปลี่ยนจากเดิม
สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์)

(ฝ็าย)

- สีเปลี่ยนจากเดิมไม่ตํ่ากว่า ๓-๔
- สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไม,ตํ่ากว่า ๓-๔
- สีตกติดผ้าขาว (ฝืาย) ไม่ตํ่ากว่า ๓-๔
- สีเปลี่ยนจากเดิมไม่ตํ่ากว่า ๓-๔
- สิตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไม,ตากว่า ๓-๔
- สีตกติดผ้าขาว (ฝ็าย) ไม่ตํ่ากว่า ๓-๔

การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๒๑:๒๕๕๒
- แนวเส้นด้ายยืน
- แนวเส้นด้ายพุ่ง

.๐๐ (ไม,เกิน -๗) 
แนวเส้นด้ายพุ่ง๐ .๐ ๐ (ไม่เjทุน-๗)
แนวเส้นด้ายยืน ๐

ความคงทนของสิต่อแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๒ : ๒๕๕๒ 
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ) สีเปลี่ยนจากเดิมไม่ตํ่ากว่ารรดับ ๔
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ความกว้าง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๑๐ : ๒๕๕๓ (น้ิว) ๕๙ ๙/๑๖  (บวกลบ ๑)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

๑. โครงการจัดซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๔ 
๒. หน่วยงานสำนักการเจ้าหน้าที่ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
๓. วงเงินงบประมาณที่ใช้จัดสรร งบประมาณการซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เป็นเงิน ๔,๘๐๖,๑๓๑.- บาท (สี่ล้านแปดแสนหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันท่ี b  v \p m i  fa & h w

๑. ผ้าตัดเครื่องแบบสีขาว ราคาเมตรละ ๘๖ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๒. ผ้าตัดเครื่องแบบสีกรมท่า ราคาเมตรละ ๗๔ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

องค์การมีความต้องการผ้าสีขาว จำนวน ๒๙,๙๙๖ เมตรๆละ ๘๖ บาท เป็นเงิน ๒,๔๗๙,๖๔๖.- บาท 
องค์การมีความต้องการผ้าสีกรมท่า จำนวน ๓๐,๐๘๗.๔๐ เมตรๆละ ๗๔ บาท เป็นเงิน ๒,๒๒๖,๔๗๔.- บาท 
รวมเป็นเงิน ๔,๘๐๖,๑๓๑.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง ใช้ราคาการจัดซื้อผ้าในปี ๒๔๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ซ. ๔Ad๔๖๓ ลงวันท่ี ๒ 
เมษายน ๒๔๖๓ เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นราคาที่เคยซื้อหรือเคยจ้างครั้งหลังสุดภายใน 
ระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

๖. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 
๖.๑ นางสาวเพียร บวรสิทธิไพบูลย์ 
๖.๒ นายวิบูลย์ ไทยสวัสด้ิ 
๖.๓ นางนพพร มีวงษ์สม 
๖.๔ นายบุญมา ปงมา 
๖.๔ นางสาวกัญญารัตน์ รีละ'ซาติ 
๖.๖ นางสาวณัฐพร สืบไทย

ผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๔ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ
หัวหน้างานสวัสดิการ

'ร/ * * ? * ^ —
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บริษัท เท็กซ์ทลิฮ คอนเนคซ์ จำจัด
๒๘๗/0๒๒ แธซแร้ญสนแแศ 0)0 กนนจร'ญทบทางท เทเางน'น!!แท่) ท)ตน!งกกคนอซ ก!!ทน)‘'1 80๗00

วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ยืนยันลดราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผล

ตามที่บริษัท เท็กซ์ทลิส คอนฌคซ์ จำกัด ได้ทำการเสนอราคาผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
โดยมีรายละเอียดตังนี้

บริษัทฯ เสนอราคารวมทั้ง ๒ รายการอยู่ท่ี ๔,๕๐๕,๘๐๕ บาท จากราคากลางรวม ๔,๘๐๖,๑๓® บาท [ ( ๒๙,๙๙๖ เมตร X ๘๖ 
บาท ) + ( ๓๐,๐๘๗.๕๐ เมตร X ๗๔ บาท ) ] ชํ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการตัด พับ บรรจุหีบห่อ ค่าขน 
ส่งไปยังสถานที่ต่างๆที่ระบุในเอกสาร และค่าใช้จ่ายอึ๋นๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากราคาที่ทางบริษัทฯ ได้เสนอไปแล้วทั้น ทางบริษัทฯ มีความยินดีลดราคาเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังนี ้
๑ . ผ้าตัดเครื่องแบบสีขาว จำนวน ๒๙,๙๙๖ เมตร ราคาท ี่ ๗๙.๘๐ บาทต่อเมตร รวมเป็นเงิน ๒,๓๙๓.๖๘๐.๘๐ บาท 

ชงเป็นราคาที่รวมภารมูลค่าเพิ่มแล้ว
๒. ผ้าตัดเครื่องแบบสีกรมท่า จำนวน ๓๐,๐๘๗.๕๐ เมตรราคาท่ี ๗๐ บาทต่อเมตร รวมเป็นเงิน ๒,®๐๖,®๒๕.0๐ บาท

๑. ผ้าตัดเครื่องแบบสีขาว บริษัทฯ เสนอราคาที่ ๘๐ บาทต่อเมตร (ราคากลางอยู่ที่ ๘๖ บาทต่อเมตร)
๒. ผ้าตัดเครื่องแบบสีกรมท่า บริษัทฯ เสนอราคาที่ ๗๐ บาทต่อเมตร (ราคากลางอยู่ที่ ๗๔ บาทต่อเมตร)

ชํ่งเป็นราคาที่รวมภารมูลค่าเพิ่มแล้ว
คิดเป็นยอดเงินทั้งสิ้น ๔,๔๙๙,๘๐๕.๘๐ บาท ชํ่งเป็นราคาที่รวมภารมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

TEXTILIS
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ประกาศองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
เร่ือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๔ คร้ังท่ี ๒ ด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง ประกวดราคาซื้อซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๘/ ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ น้ัน

ผ้าสีขาว ราคาเมตรละ ๘๖ บาท ผ้าสีกรมท่า ราคาเมตรละ ๗๔ บาท จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ 
ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เท็กซ์ทลิส คอนเนคซ์ จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เปีนเงินท้ัง 
ส้ิน ๔,๔๙๙,๘๐๕.๘๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี 
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ''ปี เ  ๆ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิษัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ


