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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.) อ ฅ 0 / ๒๕๖๕
วันที่ h กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง

ส่งสำเนาแพร่สัญญาซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๕

เรียน

รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำซื้อ ผ้าสำหรับ ตัด เครื่อ งแบบพนัก งานประจำปี
๒๕๖๕ ต าม ส ัญ ญ าเล ข ท ี่ ซ. ๑/๒ ๕ ๖๕ ลงวัน ที่ ๓๑ ม กราคม ๒๕๖๕ กับ บริษ ัท เท็ก ซ์ท ลิส
คอนเนคซ์ จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้องต่อไป
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สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ©๓๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐
ะเวท่การบบส่ป๋มวลนบทsoเกผ โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๙๑-๔1 ๐-๒๒๔๖-0๗๔0-๒ โทรสาร ©-๒๒๔๗-๒®๘๙
สัญ ญาซื้อ ผ้า สำหรับ ตัด เครื่อ งแบบพนัก งานประจำปี ๒ ๕๖๕

สัญญาเลขที่....ซ...®../.๒๕๖(ะ.............
ส ัญ ญ าฉ บ ับ น ี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขน ส ่ง ม วลซ น กรุง เท พ ส ่า น ัก งาน ให ญ ่เ ลขท ี่ ๑๓ ๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่........««..มท.ร.'าคม..๒๕.b!<ะ.........................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกซนร่วม
บริการ รัก ษาการในตำแหน่งรองผู้อ ำนวยการฝ่ายบริห าร ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๓๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ''ผู้ซื้อ'' ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เท็กซ์ทลิส คอนเนคซ์ จำกัด
โดย นางสาวสิณีพร เฉลิม1จุต ิเด1ซ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคำ กระทรวงพาณิซ ย์ ทะเบียน
นิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๕๑๖๑๙๒๑ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ ๑๐๐๙๒๒๑๖๔๒๗๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ๒๘๗/๑๒๒ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๑ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซ ื้อ ตกลงซื้อ และผู้ข ายตกลงขาย ผ้า สำหรับ ตัด เครื่อ งแบบพนัก งานประจำปี ๒๕๖๕
จำนวน ๑๓,๑๘๙.๐๐ คน คนละ ๒ ขุด โดยมีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบสีขาวจำนวน ๓๒,๙๔๔.๐๐ เมตร ประกอบด้วย
๑.๑.๑ ผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบสีขาว ความยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๑๓,๐๙๐.๐๐ ขึ้น
ผ้า สำหรับ ตัด เครื่อ งแบบสีข าว ความยาว ๓ เมตร จำนวน ๗๓ ขึ้น ราคาเมตรละ ๑๒๒.๐๐ บาท (หนึ่งร้อย
ยี่สิบสองบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๑๙,๑๖๘.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นเถ้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีรายละเอียดคุณ ลักษณะปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญ ญา ผนวก ๒
๑.๒ ผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบสีกรมท่า จำนวน ๓๓,๐๓๗.๕๐ เมตร ประกอบด้วย
๑.๒.๑ ผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบสีกรมท่า ความยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๑๓,๑๖๓.๐๐
ขึ้น และ ผ้า สำหรับ ตัด เครื่อ งแบบสีก รมท่า ความยาว ๕ เมตร จำนวน ๒๖ ขึ้น ราคาเมตรละ ๑๒๒.๐๐ บาท
(หนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๓๐,๕๗๕.๐๐ บาท (สี่ล้านสามหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีรายละเอียดคุณลักษณะปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญ ญา ผนวก ๒
รวมรายการตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ เป็น จำนวนเงิน ทั้ง สิ้น ๘,๐๔๙,๗๔๓.๐๐ บาท
(แปดล้านสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อ ๒. การรับ รองคุณ ภาพ
ผู้ข ายรับ รองว่า สิ่ง ของที่ข ายให้ต ามสัญ ญานี้เป็น ของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ง านมาก่อ น
ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ข ายรับ รองว่า เมื่อตรวจทดสอบ
แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย
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ข้อ

๓.

เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
ที่ ๕๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการบระกวดราคา
ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อผ้าตัดเครื่องแบบ
ให้แก่พนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เรื่อง
ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบ
พนักงานประจำปี ๒๕๖๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

จำนวน ๒ หน้า

จำนวน ๔ หน้า

จำนวน ๒ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแบบท้ายสัญ ญาที่ซัดหรือแย้งกับข้อความในสัญ ญานี้ ให้ใซ้ฃ้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีท ี่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาซัด แย้งกัน เอง ผู้ข ายจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจ ฉัยของผู้ซ ื้อ คำวิน ิจ ฉัย
ของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น
ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ข ายจะส่ง มอบสิ่ง ของที่ซ ื้อ ขายตามสัญ ญ าให้แ ก่ผ ู้ซ ื้อ ไม่เกิน ๙๐ วับ นับ ถัด จาก
วัน ลงนามในสัญ ญา ให้ถูก ต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี่ พร้อมทั้งส่งมอบผ้าเป็น ซื้น ๆ
แต่ล ะขิ้น มีจ ำนวนเนื้อ ผ้า เท่า กับ จำนวนที่แ จ้ง ไว้ใ นสัญ ญาและบรรจุห ีบ ห่อ ให้เรีย บร้อ ย เป็น ไปตามมาตรฐาน
ท้องตลาดทั่วไป โดยส่งมอบตามรายละเอียด ดังนี้
๔.๑ เขตการเดินรถที่ ๑ (ลู่บางเขน)
๔.๒ เขตการเดินรถที่ ๒ (ลู่สวนสยาม)
๔.๓ เขตการเดินรถที่ ๓ (ลู่เมกา บางนา)
๔.๔ เขตการเดินรถที่ ๔ (อู่คลองเตย)
๔.๕ เขตการเดินรถที่ ๕ (ลู่แสมคำ)
๔.๖ เขตการเดินรถที่ ๖ (ลู่บรมราซชนนี)
๔.๗ เขตการเดินรถที่ ๗ (ลู่เทศบาลบางบัวทอง)
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๔.๘ เขตการเดินรถที่ ๘ (อู่ส-วนสยาม)
๔.๙ สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม แขวงห้ว ยขวาง เขตห ้ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร
การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง
จะต้อ งแจ้ง กำหนดเวลาส่ง มอบ แต่ล ะครั้ง โดยทำเป็น หนัง สือ นำไปต่อ ผู้ซ ื้อ ณ องคการขนส่ง มวลซนกรุงทพ
สำนักงานใหญ่ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ
ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อไต้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว่ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่'!ที่จะทำใต้และนำสิ่งของมาส่ง
มอบให็ใหม่ หรือต้องทำการแล้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ
ดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้
ในกรณีท ี่ผ ู้ข ายส่ง มอบสิ่ง ของถูก ต้อ งแต่ไ ม่ค รบจานวน หรือ ส่ง มอบครบจานวนแต่
ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ไต้
ข้อ ๖. การขำระเงิน
ผู้ซ ื้อ ตกลงชำระเงิน เมื่อ ผู้ข ายส่ง มอบผ้า สำหรับ ตัด เครื่อ งแบบพนัก งานประจำปี ๒๔๖๕
ที่ซ ื้อ ขายตามสัญ ญ าให ้แ ก่ผ ู้ซ ื้อ ไม่เกิน ๙๐ วัน น ับ ถัด จากวัน ลงน ามใน สัญ ญ า รวมเป็น จำน วน เงิน
ทั้งสิ้น ๘,๐๔๙,๗๔๓.๐๐ บาท (แปดล้า นสี่ห มื่น เถ้า พัน เจ็ด ร้อ ยสี่ส ิบ สามบาทถ้ว น) ซึ่ง ไต้ร วมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ข้อ ๗. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง
ผู้ข ายตกลงรับ ประกับ ความชำรุด บกพร่อ งหรือ ขัด ข้อ งของสิ่ง ของตามสัญ ญานี้ เป็น เวลา
๓๐ (สามสิบ) วัน นับ กัด จากวัน ที่ผ ู้ซ ื้อ ไต้ร ับ มอบสิ่ง ของทั้งหมดไว้โ ดยถูก ต้อ งครบถ้ว นตามสัญ ญา โดยภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่ง ของตามสัญ ญานี้เกิด ชำรุด บกพร่อ งหรือ ขัด ข้อ งอัน เนื่อ งมาจากการใช้ง านตามปกติ
ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแล้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การไต้ดีดังเดิม ภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน นับกัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ซ ื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ข ายไม่จัด การซ่อ มแซมหรือ แล้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแล้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือขัดช้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย
ให้ผู้ขายแล้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเช้าจัดการแล้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้อง
นั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแล้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดช้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก
ความรับ ผิด ตามสัญ ญา หากผู้ข ายไม่ซ ดใช้ค ่า ใช้จ ่า ยหรือ ค่า เสีย หายตามที่ผ ู้ซ ื้อ เรีย กร้อ งผู้ซ ื้อ มีส ิท ธิบ ัง คับ จาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
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ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา
ใ น ข ณ ะ ท ำส ัญ ญ าน ี้ผ ู้ข าย ไ ด ้น ำห ล ัก ป ร ะ ก ัน เป ็น เง ิน ส ด ต าม ใบ เส ร ็จ ร ับ เง ิน
องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง ทพ เลขที่ แ-๖๕-๑-R0-๐๑๙๕ ลงวัน ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ เป็น จำนวนเงิน
๔๐๒,๔๘๘.๐๐ บาท (สี่แ สนสองพัน สี่ร้อ ยแปดสิบ แปดบาทถ้ว น) ซึ่ง เท่า กับ ร้อ ยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้ง หมด
ตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ป ระเท ศไทย ต าม รายซ ื่อ บ ริษ ัท เงิน ท ุน ท ี่ธ น าค ารแ ห ่ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ยแ จ้ง เวีย น ให ้ท ร าบ ต าม แ บ บ ท ี่
คณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนดหรือ อาจเป็น หนัง สือ คํ้า ประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดกิได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้น ข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอ ายุค รอบคลุม ความรับ ผิด ทั้งปวง
ของผู้ข ายตลอดอายุส ัญ ญานี้ ถ้า หลัก ประกัน ที่ผ ู้ข ายนำมามอบให้ด ัง กล่า วลดลงหรือ เสื่อ มค่า ลง หรือ มีอ ายุ
ไม่ค รอบคลุม ถึงความรับ ผิดของผู้ขายตลอดอายุส ัญ ญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ กิตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของ
ล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าจะเกิดขึ้น คราวใด ผู้ข ายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง
มามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ข ายนำมามอบไว้ต ามข้อ นี้ ผู้ซ ื้อ จะคืน ให้แ ก่ผ ู้ข าย โดยไม่ม ีด อกเบี้ย
เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๙. การบอกเลิก สัญ ญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญ ญานี้
แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซึ่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผู้ขาย
ในกรณ ีท ี่ผ ู้ซ ื้อ ใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญ า ผู้ซ ื้อ มีส ิท ธิร ิบ หรือ บัง คับ จากหลัก ประกัน
ตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกิได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อ
สิ่ง ของจากบุค คลอื่น เต็ม จำนวนหรือ เฉพาะจำนวนที่ข าดส่ง แล้ว แต่ก รณีภ ายในกำหนด ๑๕ (สิบ ห้า) วัน
นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ในกรณีท ี่ผ ู้ซ ื้อ มิไ ด้ใ ช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาตามข้อ ๙ ผู้ข ายจะต้อ งชำระค่า ปรับ ให้ผ ู้ซ ื้อ
เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนด
ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
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การคิด ค่า ปรับ ในกรณีส ิ่ง ของที่ต กลงซื้อ ขายประกอบกัน เป็น ขุด แต่ผ ู้ข ายส่ง มอบ
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบ ัติตาม
สัญ ญาต่อ ไปได้ ผู้ซ ื้อ จะใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาและริบ หรือ บัง คับ จากหลัก ประกัน ตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๘
กับ เรีย กร้อ งให้ข ดใช้ร าคาที่เพิ่ม ขี้น ตามที่ก ำหนดไว้ใ นข้อ ๙ วรรคสองก็ไ ด้ และถ้า ผู้ซ ื้อ ได้แ จ้ง ข้อ เรีย กร้อ ง
ให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวับบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่า เสีย หาย และค่าใช้จ ่าย
ในกรณีท ี่ผ ู้ข ายไม่ป ฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่งด้ว ยเหตุใ ดๆ ก็ตาม จนเป็น เหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายแก่ผ ู้ซ ื้อ ผู้ข ายต้อ งซดใช้ค ่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายดังกล่าวให้แ ก่ผ ู้ซ ื้อ
โดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของทีซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยที่บ ัง คับ จากเงิน ค่า สิ่ง ของที่ซ ื้อ ขายที่ต ้อ งชำระ
หรือหลักประกัน การปฏิบ ัต ิตามสัญ ญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ข ายยิน ยอมชำระส่ว นที่เหลือ ที่ย ัง ขาดอยู่ จนครบล้วน
ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ซื้อ
หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญ ญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าบรับ ค่าเสีย หาย หรือค่าใช้จ่าย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด
ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอับใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ทำให้ผ ู้ขายไม่ส ามารถส่งมอบสิ่งของตาม
เงื่อ นไซและกำหนดเวลาแห่งสัญ ญานี้ไ ด้ ผู้ข ายมีส ิท ธิข องดหรือ ลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลาส่ง มอบตามสัญ ญาได้
โดยจะต้อ งแจ้ง เหตุห รือ พฤติก ารณ์ด ัง กล่า วพร้อ มหลัก ฐานเป็น หนัง สือ ให้ผ ู้ซ ื้อ ทราบภายใน ร)๕ (สิบ ห้า) วัน
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
ถ้าผู้ข ายไม่ป ฏิบ ัต ิให้เป็น ไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถ ือ ว่าผู้ข ายได้ส ละสิท ธิเรีย กร้อ ง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญ ญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายเวลาส่ง มอบตามสัญ ญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุล พิน ิจ
ของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
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/สัญ ญานึ่

๖

สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีฃ ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู่ส ัญ ญาได้อ ่า นและเข้า ใจข้อ ความ
โดยละเอีย ดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับ ตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อ หน้าพยาน และคู่ส ัญ ญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซื่อ..................บัเ............................. ผู้ซื้อ
(นางพริ้มเฟ่รา วงศ์สุทธิรัตน์)
( f e
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(บริษัท เท็กซ์'ทลิส คอนเนลซ์ จำกัด
โดย นางสาวสิณี,พร เฉลิมซุติเดช กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

.พยาน

ลงซื่อ

ลงซื่อ.

6^
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)

พยาน

BM TA
คำสั่ง องค์ก ารขนส่ง มวลซบกรูงเทพ (ฃฺสมก.) กรุงเทพฯ
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'

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ และคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ สำหรับ
การประกวดราคาซื้อ ผ้าสำหรับ ตัด เครื่อ งแบบพนัก งานประจำปี ๒๕๖๕ ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (ebidding)
ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพๆ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับ
ตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๕: ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไป
พ ้ีปีน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการ
ประกวดราคาชื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงาบประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔
ประธานกรรมการๆ
๒. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

กรรมการ

๓. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่

กรรมการ

๔. เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕
กรรมการ
กลุ่มงานจัดชื้อ สำนักบริการและจัดชื้อ
๕. หัวหน้างานสวัสดิการ
กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการเจ้าหน้าที่
อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือขื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่
ส่วนราชการกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
ประธานกรรมการฯ
สำนักบัญชีและกองทุนกลาง
๒. หัวหน้างานบริหารงานบุคลล
กรรมการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๑-๘
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๓.

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ

กรรมการ

สำนักการเจ้าหน้าที่
๔. หัวหน้างานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
กรรมการและเลขานุการ
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กลุ่มงาบพัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการเจ้าหน้าที่
อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุให้เปีนไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเปียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค.๒๔๖๐ ข้อ ๑๗๔
สั่ง ณ วันที, ^

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔
IhffV Q o.v/L t
(นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
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ขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
รายละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พ นัก งาน ประจำปี ๒๕๖๕
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
๑. ความเป็น มา
ตามระเบีย บองค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ ว่า ด้ว ยการแจกผ้า สำหรับ ตัด เครื่อ งแบบให้แ ก่
พนักงาน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๕ เพื่อให้พ นัก งานได้แต่งเครื่องแบบเป็น ระเบียบเรียบร้อยทั่วกัน และเป็นสวัสดิการ
ให้แก'พนักงาน องค์ก ารจะแจกผ้าสำหรับ ตัด เครื่อ งแบบให้แ ก่พ นัก งานคนละ ๒ ขุด ต่อปีงบประมาณหนึ่ง ๆ
ส่ว นค่าตัด ให้พ นัก งานเป็น ผู้อ อกเอง โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๖๕ พนัก งานผู้ม ีส ิท ธิได้ร ับ ผ้าตัด เครื่อ งแบบ
ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓,๑๘๙ ค น ๆ ล ะ ๒ ขุด โดยแบ่งเป็น
๑.๑ ผ้าสีขาว จำนวน ๓๒,๙๔๔ เมตร ประกอบด้วย
ความยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๑๓,๐๙๐ . ชิ้น
๑.๑.๑ ผาสขาว
๑ .๑ . ๒ ผ้าสีขาว
ความยาว ๓ เมตร จำนวน
๗๓
ชิ้น
๑. ๒ ผ้าสิกรมท่า จำนวน ๓๓,๐๓๗.๕๐ เมตร ประกอบด้วย
๑.๒..๑ ผ้าสีกรมท่า
ความยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๑๓,๑๖๓
ชิ้น
๑.๒.๒ ผ้าสีกรมท่า
ความยาว ๕ เมตร จำนวน
๒๖
ชิ้น
๒. วัตถุป ระสงค์
๒.๑ เพื่อจัดหาผ้าตัดเครื่องแบบให้กับพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ที่มีสิทธิได้รับผ้าตัดเครื่องแบบ
ตามที่องค์การกำหนดให้คนละ ๒ ขุด
๒.๒ เพื่อให้ก ารแต่งกายของพนัก งานเป็น ระเบียบเรียบร้อย และเป็นรูปแบบเดียวกัน
๓. คุณ สมบัต ิข องผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคา
๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก'
โรงงานผู้ผลิต
๓.๒ ต้องกำหนดยืนราคาไม,น ้อ ยกว่า ๙๐ วัน นับ แต่ว ัน ยืน ราคาสุด ท้า ย โดยภายในกำหนดยืน
ราคาจะต้องรับผิดขอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาไม,ได้
๓.๓ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งมีห นัง สือ รับ รองผลการตรวจสอบคุณ ลัก ษณะผ้า จากศูน ย์ว ิเคราะห์
ทดสอบสิงทอ ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ก ่อนการยื่น ข้อเสนอทางอิเล็ก ทรอนิกส์ไม่เกิใ^ ๕ วัน โดยมีร ายละเอีย ด ,
คุณ ลักษณะพร้อมตัวอย่างผ้าแต่ละชนิดจำนวนชิ้นละ ๒ เมตร
s t e x t ile s
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๔. คุณ ลัก ษณะเฉพา
กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะของผ้าสีขาวและสีกรมท่า ตามเอกสารแนับหมายเลข ๑ และ ๒
๕. ระยะเวลาการส่ง มอบ
๕.๑ ต้องส่งมอบผ้าเป็น ชิ้น ๆ แต่ล ะขิ้น มีจำนวนเนื้อผ้าเท่ากับ จำนวนที่แจ้งไว้ในสัญ ญา และ
บรรจุหีบห่อให้เรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานท้องตลาดทั่วไป
๕.๒ ในกรณีท ี่ต รวจพบว่าลัก ษณะผ้ามีข ้อ บกพร่อ ง ไม่ต รงตามคุณ สมบัต ิผ ้าตามตัวอย่างและ
ขนาดที่กำหนดไว้ ต้องดำเนิน การเปลี่ยนแปลงผ้าภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
/ ๕.๓ ต้องเสนอ...

๕.๓ ต้องเสนอเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามสัญ ญา
๔.๔ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ตามรายละเอีย ด ดังนี้
๕.๔.๑ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่บางเขน)
๕๔.๒ เขตการเดินรถที่ ๒ (อู่สวนสยาม)
๕๔.๓ เขตการเดินรถที่ ๓ (อู่เมกา บางนา)
๕๔.๔ เขตการเดินรถที่ ๔ (อู่คลองเตย)
๕.๔.๕ เขตการเดินรถที่ ๕ (อู่แสมดำ)
๕๔.๖ เขตการเดินรถที่ ๖ (อู่บรมราชชนนี)
๕๔.๗ เขตการเดินรถที่ ๗ (อู่เทศบาลบางบัวทอง)
๕๔.๘ เขตการเดินรถที่ ๘ (อู่สวนสยาม)
๕๔.๙ สำนักงาบใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
๕.๕ กรณีการส่งมอบพัสดุล่าข้าเกินกำหนดในสัญญา ต้องมีบทปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐
ของราคาพัสดุที่ซื้อทั้งหมดจนถึงวันที่ส่งมอบแล้วเสร็จ
๖. วงเงิน ในการจัด หา
จำนวนเงิน ๘,๕๑๓,๔๙๒.๙๔ (แปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น สามพัน ห้าร้อ ยเก้าสิบ สองบาทเก้า
สิบ ห้า สตางค์) รวมภาษ ีม ูล ค่า เห ิม โดยใช้ง บประมาณที'ทั้ง ไว้ป ระจำปีง บประมาณ ๒๔๖๔ จำนวน
๑๐,๑๐๗,๐๐๐.- บาท (สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
๗. กำหนดหลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาคัด เลือ กข้อ เสนอ
ใช้เกณฑ์ราคา
๘. จัด ทำราคากลาง
ราคากลางได้ม าจากการสืบ ราคาจากบริษ ัท ที่ม ีอาชีพ การขายผ้า จำนวน ๔ ราย ดังนี้
๑. บริษัท พีชีอาร์จี จำกัด
๒. บริษัท ไฟน์ อาร์ต ครีเอทีฟ จำกัด
๓. บริษัท นี้าทอง แฟบริค จำกัด
๔. บริษัท โอ ทู ยู จำกัด
๕. บริษัท เท็กซ์ทสิส คอนเนคซ์ จำกัด
ราคากลางโดยใช้เกณฑ์ราคาเฉลี่ยจากบริษ ัท ที่ม ีอาชีพ การขายผ้า จำนวน ๔ ราย ดังนี้
ฃนิดของผ้า
ราคาต่อเมตร
จำนวน (เมตร)
จำนวนเงิน
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๑ .ผ้าสีขาว
๑๒๙.๐๓
๓๒,๙๔๔
๔,๒๔๐,๗๖๔.๓๒
๒.ผ้าสีกรมท่า
๑๒๙.๐๓
๓๓,๐๓๗.๔๐
๔,๒๖๒,๘๒๘.๖๓
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๘,๔๑๓,๔๙๒.๙๔
พ
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เอกสารแนบ ๑

คุณ ลักษณะเฉพาะของผ้าสีขาว ดังบี้
ทอลายสอง
ลักษณะการทอ
อัตราส่วนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๒๖ ะ ๒๕๕๒ (วิธ ีท ดสอบคำนวณโดยรวมค่าความฃื้น รีเกน)
ชนิดเส้นใย
โพลิเอสเตอร์
ส่วนผสม (ร้อยละ)
ส่วนผสมร้อยละ ๑๐0 .0๐ (บวกลบ ๓)
ความคงทนของสีต ่อ แสง ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๒ ะ ๒๕๕๒
สีเปลี่ยนจากเดิมไม่ตํ่ากว่า ๔
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ)
ความแข็ง แรง ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๙ ะ ๒๕๕๒
แรงดึงสูงสุด (นิวตัน)
- แนวเส้นด้ายยืน
แนวด้ายยืนไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๒.๘๘
- แนวเส้นด้ายพุ่ง
แนวด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๔.๕๔
จำนวนเส้น ด้า ย ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๑๓ : ๒๕๕๓ วิธีที่ ๑
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว
- เส้น ด้ายยืน
เส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่า ๑๒๓
- เส้นด้ายพุ่ง
เส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า ๑๑๐
จำนวนรวมเส้น ด้ายยืน และเส้น ด้ายพุ่ง (เส้นต่อตารางนิ้ว)
ไม่น้อยกว่า ๒๓๓
ความกว้า ง ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๑๐ ะ ๒๕๕๓
ความกว้าง (เซนติเมตร)
ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ เซนติเมตร
นํ้าหนัก ผ้า ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๑๒ ะ๒๕๕๓ วิธีท ี่ ๓
นํ้าหนักผ้า (กรัม ต่อตารางเมตร)
ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ กรัม /ตารางเมตร
การเปลี่ย นแปลงขนาดหลัง การซัก ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ เล่ม ๒๑ ะ ๒๕๕๒
การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก
- แนวเส้นด้ายยืน
แนวด้ายยืน ๐.0 ๐ (บวกลบ ๓)
- แนวเส้นด้ายพุ่ง
แนวด้ายพุ่ง ๐.0 ๐ (บวกลบ ๓)
การประเมิน การต้า นแบคทีเรีย ของสิ่ง ทอ (วิธ ีเซิง ประมาณ) ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ เล่ม ๓0 : ๒๕๕๔
การประเมิน การต้านแบคทีเรีย
จำนวนโคโลนีของแบคทีเรียที'ลดลงเป็นร้อยล4ะ ๙ 0
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เอกสารแนบ ๒

คุณ ลักษณะเฉพาะของผ้าสีกรมท่า ดังนี้
ทอลายสอง
ลักษณะการทอ
อัตราส่วนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๒๖ : ๒๕๕๒ (วิธ ีท ดสอบคำนวณโดยรวมค่าความซื้น รีเกน
โพลิเอสเตอร์
ชนิดเส้นใย
ส่วนผสมร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (บวกลบ ๓)
ส่วนผสม (ร้อยละ)
ความคงทนของสีต ่อแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๒ ะ ๒๕๕๒
สีเปลี่ยนจากเดิมไม,ตรกว่า ๔
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ)
ความคงทนของสิต'อการซัก ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๓ ะ ๒๕๕๒ วิธีที่ A(๑) (๔๐°C, ๓๐ นาที)
สีเปลี่ยนจากเดิมไม,น้อยกว่า ๔-๕
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ)
สีตกติดผ้าขาว (ระดับ)
- โพลิเอสเตอร์
สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไมตากว่า ๓-๔
- ฝืาย
สีตกติดผ้าขาว (ฝ็าย) ไม่ตรก'ว,า ๓-๔
ความคงทนของสิต ่อ เหงื่อ ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๔ ะ๒๕๕๒
สภาวะกรด
สิเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ)
สีเปลี่ยนจากเดิมไม่ตรกว่า ๔-๕
สีตกติดผ้าขาว (ระดับ)
- โพลิเอสเตอร์
สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไม่ตรกว่า ๓-๔
- ฝ็าย
สีตกติดผ้าขาว (ฝ็าย) ไม,ตรกว่า ๓-๔
สภาวะด่าง
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ)
สีเปลี่ยนจากเดิมไม่ตรกว่า ๓-๔
สีตกติดผ้าขาว (ระดับ)
- โพลิเอสเตอร์
สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไม่ตรกว่า ๓-๔
- ฝ็าย
สีตกติดผ้าขาว (ฝ็าย) ไม่ตรกว่า ๓-๔
ความแข็ง แรง ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๙ ะ ๒๕๕๒
แรงดึงสูงสุด (นิวตัน)
- แนวเส้นด้ายยืน
แนวด้ายยืนไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๓.๑๑
- แนวเส้นด้ายพุ่ง
แนวด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐.๗๙
จำนวนเส้น ด้า ย ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๑๓ ะ ๒๕๕๓ วิธีที่ ๑
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว
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เส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า ๑๑0 5
- เส้นด้ายพุ่ง
J ^
จำนวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง (เส้นต่อตารางนิ้ว)
๒๓๓
ความกว้า ง ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๑๐ ะ ๒๕๕๓
ความกว้าง (เซนติเมตร)
ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ เซนติเมตร
นํ้าหนัก ผ้า ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ๑๒๑ เล่ม ๑๒ ะ ๒๕๕๓ วิธีที่ ๓
นํ้าหนักผ้า (กรัมต่อตารางเมตร)
ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ กรัม /ตารางเมตร
การเปลี่ย นแปลงขนาดหลัง การซัก : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ เล่ม ๒๑ : ๒๕๕๒
'การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก ๑ ครั้ง (ร้อยละ)
- แนวเส้นด้ายยืน
แนวด้ายยืน ๐.๐๐ (บวกลบ ๓)
- แนวเส้นด้ายพุ่ง
แนวด้ายพุ่ง ๐.๐๐ (บวกลบ ๓)
การประเมิน การต้า นแบคทีเรีย ของสิ่ง ทอ (วิธ ีเชิง ประมาณ) ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ เล่ม ๓0 ะ ๒๕๕๔
การประเมิน การต้านแบคทีเรีย
จำนวนโคโลนีของแบคทีเรียที่ลดลงเป็นร้อยละ ๙๐

ใบเสนอราคาซือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ซ.ผอก.ฝบร. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เท็กซ์ทลิส คอนฒคซ์ จำกัด เลขที่ ๒๘๗/๑๒๒ ตรอก/
ซอย จรัญสนิทวงศ๓๑ ถนน จร'ญสนิท'วงศ แขวง บางขุนครี เขต บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัส
ไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๘๒๖๔๘๘๘ โดย นางสาวสิณีพร เฉลิมขุติเดช ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่าง ๆในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๘/๒๔๖๔ โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงาน
ของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Biddin§ ดังต่อ
ไปบี้

ภาษีม ูล ค่า
ราคาต่อ
เพิ่ม (ถ้า
รายการ
ที่
หน่วย
มี)
“
๑ ซื้อผ้าสำหรับดัดเครื่องแบบ
พนักงานประจำปี ๒๕๖๔

ลำดับ

จำนวน

รวมเป็นเงิน

๑ โครงการ

รวมเป็นเงินทั้งสิน

๘,๒๔๗,๖๘๗.๔๐

กำหนดส่ง
มอบ
๙๐

๘,๒๔๗,๖๘๗.๔๐

(แปดล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที,รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. คำเสนอบี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การ อาจรับคำเสนอบี้
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การ
ร้องขอ
๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ
๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ องค์การ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา
J-—
๔๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี ebiding ให้แก่ องค์การ ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๔ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบ
เสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตาบที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การ ริบ หลักประกัน
.-=^/
การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีซดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การ และ
องค์การ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การ อาจเรียกประกวดราคาใหม่กไ็ ด้
๔. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอบี้ หรือ'ใบเสนฺอราคา'ใดๆ รวมทั้งไม่
ต้องรับผิดขอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
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๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เข่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการ
' ละเอียด คุณ ลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไวในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ องค์การ ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง องค์การ ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ เช็ค เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๔๓๐,๐๐0.๐๐ บาท มาพร้อมนี้
๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การ ไม่ต้องรับผิดขอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น
๙. ใบเสนอราคานี๋ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที' ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
(นางสาวสิณี'พร เฉลิมขุติเดช)
กรรมการผู้จัดการ
ใบเสนอราคาเลขที' 6412160009911
รหัสอ้างอิง OTP SHEN
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๔๔๔๔๑๖๑๙๒๑

nfiiH คพ'0ทมทา'ร^ราาททพ'พกทป0r‘ก1<วค'ราคาอm n m a ftก'พั
ห'วัน•'^®ไ 1 p';เกแ!-1^าเษัเา'งาพม่าโ■ 'คำนี้
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'แาทกาาปาโ-รเมพvQTO^fYฆดเพ’ nTTJJtrnr ทางมิร ิเ รัก ๆ ร1คกแนรฬ็เส่ด'กก•ทศทจากฆ
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ประกาศองค์ก ารขนส่งมวลขนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ผ้าสำหรับ ตัด เครื่อ งแบบพนัก งานประจำปี ๒๕๖๕ ด้ว ย:วิธี
ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding)
ตามประกาศ องค์การขนล่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงาน
ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕’๐๔ ลงวับที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น
ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ
ราคา ได้แก่ บริษัท เท็กซ์ทลิส คอนเนคซ์ จำกัด (ขายส่ง) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๔๙,๖๔๓.๐๐ บาท (แปดล้านสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ^A23 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
/ท ั้ฬ V ก ั) บ ี/ '/ /น
(นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบ้ติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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