ขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
โครงการประกวดราคาจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจาปี 2560
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
...................................................
1. ความเป็นมา
ตามระเบียบองค์การว่าด้วยการแจกผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน พ.ศ. 2523 ลงวันที่ 7
ตุลาคม 2523 ให้องค์การแจกผ้าตัดเครื่องแบบพนักงาน คนละ 2 ชุด ต่อปีงบประมาณหนึ่ง ๆ ส่วนค่าตัดให้
พนักงานเป็นผู้ออกเอง โดยใช้งบประมาณปี 2560 จานวน 9,207,055. บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
พนักงานจานวน 12,877 คน ๆ ละ 2 ชุด โดยแบ่งเป็น
1.1 ผ้าสีขาว จานวน 32,261 เมตร ประกอบด้วย
1.1.1 ผ้าสีขาว
ความยาว 2.5 เมตร
จานวน 12,741 ชุด
1.1.2 ผ้าสีขาว
ความยาว 3 เมตร
จานวน 136 ชุด
1.2 ผ้าสีกรมท่า จานวน 32,460. เมตร ประกอบด้วย
1.2.1 ผ้าสีกรมท่า ความยาว 2.5 เมตร
จานวน 12,770 ชุด
1.2.2 ผ้าสีกรมท่า ความยาว 5 เมตร
จานวน 535 ชุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหาผ้าตัดเครื่องแบบให้กับพนักงานตาแหน่งต่าง ๆ ที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบตามที่
องค์การกาหนดให้คนละ 2 ชุด
2.2 เพื่อให้การแต่งกายของพนักงานเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นรูปแบบเดียวกัน
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่อาจยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่านั้น
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

-23.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผ้า (ต้นฉบับ) จาก
ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ก่อนการยื่นซองประกวด
ราคาไม่เกิน 60 วัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ พร้อมตัวอย่างผ้าแต่ละชนิด กาหนดขนาดชิ้นละ 2 เมตร โดย
ลงลายมือชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาพร้อมประทับตราบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจากัด (ถ้ามี) ทุกชิ้น เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนิ นการจัดซื้อ/
จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-Government Procurement: e-GP ) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.7 บุคคลหรื อนิ ติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สั ญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.8 คู่สัญญาต้องรับ-จ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้
3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จากองค์การ
4. คุณลักษณะเฉพาะ
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของผ้าสีขาว,สีกรมท่า ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 และ 2
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย
โดยภายในกาหนดยื่นราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคาไม่ได้
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ขอดูตัวอย่างผ้าและสีได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สานัก
การเจ้าหน้าที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. 10320 โทรศัพท์
หมายเลข 0-2246-0339 ต่อ 1720
5. ระยะเวลาการดาเนินการ
5.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งมอบผ้าเป็นชิ้น ๆ แต่ละชิ้นมีจานวนเนื้อผ้าเท่ากับจานวน
ที่แจ้งไว้ในสัญญา และบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานท้องตลาดทั่วไป
5.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 90 วันนับถัดจากวันลงนาม
สัญญา
6. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดหาผ้าตัดเครื่องแบบปี 2560 จานวน 3,753,818.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้า
หมื่นสามพันแปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ประจาปี 2560 จานวน
9,207,055.-บาท

-37. ระยะเวลาการส่งมอบของหรืองาน
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบของภายในไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ : นายสุนทร มากแพทย์
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2246 0339 ต่อ 1720 โทรสาร 0 2354 0796
ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ สานักการเจ้าหน้าที่
อีเมล์ แอดเดรส : Kyarat@bmta.co.th
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซด์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

คุณลักษณะเฉพาะของผ้าสีขาว ดังนี้
ลักษณะการทอ
อัตราส่วนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1833-11:2006 (E)
ชนิดเส้นใย
ส่วนผสม (ร้อยละ)
จานวนเส้นด้ายต่อนิ้ว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม
13 : 2553 วิธีที่ 1
-เส้นด้ายยืน
-เส้นด้ายพุ่ง
จานวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง (เส้นต่อตารางนิ้ว)
น้าหนักผ้า : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 2 : 2553
วิธีที่ 3 (กรัมต่อตารางเมตร)
ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิวตัน) : ทดสอบตามมาตรฐาน
มอก.121 เล่ม 9 : 2552
-แนวเส้นด้ายยืน
-แนวเส้นด้ายพุ่ง
การเปลีย่ นแปลงขนาดหลังการซัก : : ทดสอบตามมาตรฐาน
มอก.121 เล่ม 21 : 2552
-แนวเส้นด้ายยืน
-แนวเส้นด้ายพุ่ง
ความคงทนของสีต่อแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121
เล่ม 2 : 2552
สีเปลีย่ นจากเดิม (ระดับ)
ความกว้าง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 10 : 2553 (นิ้ว)

ทอลายสอง
โพลิเอสเตอร์
ส่วนผสมร้อยละ 100.00 (บวกลบ 3)

เส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่า 80
เส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า 80
ไม่น้อยกว่า 160
ไม่น้อยกว่า 268.08 กรัม/ตารางเมตร

แนวเส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่า 2,023.93
แนวเส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า 2,073.82

แนวด้ายยืน 0.00 (ไม่เกิน -7)
แนวด้ายพุ่ง 0.00 (ไม่เกิน -7)

สีเปลีย่ นจากเดิมไม่ต่ากว่าระดับ 4
59 1/2 (บวกลบ 1)

คุณลักษณะเฉพาะของผ้าสีกรมท่า ดังนี้
ลักษณะการทอ
ทอลายสอง
อัตราส่วนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1833-11:2006 (E)
ชนิดเส้นใย
โพลิเอสเตอร์
ส่วนผสม (ร้อยละ)
ส่วนผสมร้อยละ 100.00 (บวกลบ 3)
จานวนเส้นด้ายต่อนิ้ว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121
เล่ม 13 : 2553 วิธีที่ 1
-เส้นด้ายยืน
เส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่า 128
-เส้นด้ายพุ่ง
เส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า 79
จานวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง (เส้นต่อตารางนิ้ว)
ไม่น้อยกว่า 207
น้าหนักผ้า : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 2 : 2553 วิธีที่ 3
ไม่น้อยกว่า 230.10 กรัม/ตารางเมตร
(กรัมต่อตารางเมตร)
ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิวตัน) : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121
เล่ม 9 : 2552
-แนวเส้นด้ายยืน
แนวด้ายยืนไม่น้อยกว่า 1,485.82
-แนวเส้นด้ายพุ่ง
แนวด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า 2,202.34
ความคงคนของสีต่อการซัก : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121
เล่ม 3 : 2552
สีเปลีย่ นจากเดิม (ระดับ)
สีเปลีย่ นจากเดิมไม่น้อยกว่า 4-5
สีตกติดผ้าขาว (ระดับ) (โพลิเอสเตอร์)
สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไม่ต่ากว่า 3-4
(ฝ้าย)
สีตกติดผ้าขาว (ฝ้าย) ไม่ต่ากว่า 3-4
ความคงทนของสีต่อเหงื่อ : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121
เล่ม 4 : 2552
สภาวะกรด (ระดับ) สีเปลี่ยนจากเดิม
สีเปลีย่ นจากเดิมไม่ต่ากว่า 3-4
สีตกติดผ้าขาว (ฝ้าย)
สีตกติดผ้าขาว (ฝ้าย) ไม่ต่ากว่า 3-4
(โพลิเอสเตอร์)
สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไม่ต่ากว่า 3-4
สภาวะด่าง (ระดับ) สีเปลีย่ นจากเดิม
สีเปลีย่ นจากเดิมไม่ต่ากว่า 3-4
สีตกติดผ้าขาว (ฝ้าย)
สีตกติดผ้าขาว (ฝ้าย) ไม่ต่ากว่า 3-4
(โพลิเอสเตอร์)
สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไม่ต่ากว่า 3-4
การเปลีย่ นแปลงขนาดหลังการซัก : : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.
121 เล่ม 21 : 2552
-แนวเส้นด้ายยืน
แนวด้ายยืน 0.00 (ไม่เกิน - 7)
-แนวเส้นด้ายพุ่ง
แนวด้ายพุ่ง 0.00 (ไม่เกิน – 7)
ความคงทนของสีต่อแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121
เล่ม 2 : 2552
สีเปลีย่ นจากเดิม (ระดับ)
สีเปลีย่ นจากเดิมไม่ต่ากว่า 4
ความกว้าง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 10 : 2553 (นิ้ว)
59 9/16 (บวกลบ 1)

ร่ าง
ประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เลขที่
/2560
เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจาปี 2560
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
…………...................
องค์ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ มี ค วามประสงค์จ ะประกวดราคาโครงการจัด ซื้ อผ้า ตัด
เครื่ องแบบพนักงาน ประจาปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนอราคาจะต้ องวางหลักประกันซองวงเงิน 188,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปด
พันบาทถ้ วน)
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1.1 เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่ อ
แล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรื อผูท้ ี่องค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
1.3 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับ เอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ ม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ย อมขึ้ นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
1.4 ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น และหรื อ ต้องไม่
เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิ กส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้ว ยวิธีก ารทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ หรื อไม่ เป็ นผูก้ ระท าการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.5 นิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
1.6 นิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
1.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
/1.8 ต้องเป็ น...........
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1.8 ต้องเป็ นผูผ้ ลิตโดยตรง หรื อเป็ นตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุ ญาตจากโรงงานผูผ้ ลิต
1.9 ต้องมี หนัง สื อรั บ รองผลการตรวจสอบคุ ณลัก ษณะผ้า (ต้น ฉบับ )จากศูนย์วิเคราะห์
ทดสอบสิ่ งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ซึ่ งเป็ นผลการวิเคราะห์ก่อนการยื่นซองประกวดราคาไม่เกิ น
60 วัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพร้อมตัวอย่างผ้าแต่ละชนิด จานวนชิ้นละ 2 เมตร (สองเมตร)
1.10 ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรายชื่อเป็ นผูซ้ ้ื อเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้จากองค์การ
2. วัน เวลา สถานทีใ่ นการยืน่ เอกสาร
ก าหนดยื่ น ซองเอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในวัน ที่
.................................................ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซอง
ประกวดราคา ณ ห้องประชุ มองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร และกาหนดเสนอราคาในวันที่.............................................ตั้งแต่เวลา..............น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้ อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในราคาชุ ดละ
300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ สานักบริ การและจัดซื้ อ ฝ่ ายบริ หาร
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ .................................................. ถึงวันที่ ............................................. ในวันและเวลาทาการ ตั้งแต่เวลา
08.30 น.ถึ ง เวลา 15.30 น.ดู ร ายละเอี ย ดได้ที่ เว็บ ไซต์ www.bmta.co.th. หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์ 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

2560

(นายสมศักดิ์ ห่มม่วง)
กรรมการบริ หารกิจการองค์การ รักษาการในตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

เอกสารประกวดราคาโครงการซื้อด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
การจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจาปี 2560
ตามประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
ลงวันที่
2560
….......……………….............

/2560

องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะประกวดราคา
จัดซื้ อผ้าตัดเครื่ องแบบพนักงาน ประจาปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
1. ผ้าสี ขาว
จานวน
32,261 เมตร
2. ผ้าสี กรมท่า
จานวน
32,460 เมตร
ซึ่ งพัสดุที่จะซื้ อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่
จะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนา
และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาซื้ อขาย
1.5 แบบหนังสื อค้ าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2

-22. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ ถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรื อผูท้ ี่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
2.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น และ
หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.6
2.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ ม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.5 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 นิ ติบุคคลที่ จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
2.8 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูผ้ ลิตโดยตรง หรื อเป็ นตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุญาต
จากโรงงานผูผ้ ลิต
2.9 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสื อรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผ้า (ต้นฉบับ)
จาก ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่ งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ซึ่ งเป็ นผลการวิเคราะห์ก่อนการ ยื่นซอง
ประกวดราคาไม่เกิน 60 วัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพร้อมตัวอย่างผ้าแต่ละชนิด จานวนชิ้นละ 2 เมตร
2.10 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่มีรายชื่ อเป็ นผูซ้ ้ื อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้จากองค์การ

-33. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษ ัท จ ากัด หรื อ บริ ษ ัท มหาชนจ ากัด ให้ ยื่ น ส าเนาหนัง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผู ้
ร่ วมค้า ให้ยื่นส าเนาสั ญญาของการเข้า ร่ วมค้า ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่
ผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ น
นิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(3) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(4) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ 1.7(1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(2) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎมาย ในกรณี ที่ผเู้ สนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
(5) เอกสารตามข้อ 2.6 , 2.8
(6) หนังสื อรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผ้า(ต้นฉบับ)จากศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบ
สิ่ งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ซึ่ งเป็ นผลการวิเคราะห์ก่อนการ ยื่นซองประกวดราคาไม่เกิน 60 วัน
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพร้อมตัวอย่างผ้าแต่ละชนิด จานวนชิ้นละ 2 เมตร (สองเมตร) ตามข้อ 2.9
(7) แบบใบยืน่ ข้อเสนอ
(8) หนังสื อแสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (จานวน 3
ชุด) โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา
(9) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(10) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ 1.7 (2)

-44. การเสนอราคา
4.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ และหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ น้ ี
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาให้ชดั เจน
4.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคา ไม่ น้อยกว่ า 180 วัน นับแต่วนั ยืนยัน
ราคาสุ ดท้ายโดยภายในกาหนดยืนราคา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
ผ้าสาหรับตัดเครื่ องแบบพนักงาน ไปพร้อมเอกสารส่ วนที่ 1 และเอกสารส่ วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
ส าหรั บ แคตตาล็ อกที่ แ นบให้พิ จ ารณา หากเป็ นส าเนารู ป ถ่ า ยจะต้อ งรั บ รองส าเนา
ถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจทานิ ติกรรมแทนนิ ติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับ
แคตตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่ งตัวอย่างของผ้าแต่ละชนิ ดที่เสนอ เพื่อใช้ในการตรวจ
ทดลองหรื อประกอบการพิจารณาและหรื อประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การจะไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใด
ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรื อไม่ใช้แล้วองค์การจะไม่คืนให้แก่ผเู ้ สนอราคา
4.6 ก่อนยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.7 ผู้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อด้ ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
“ เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ เลขที่ ........./2560” ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ จานวน 1 ชุ ด ในวันที่ ………………………….….. ตั้ง แต่ เวลา
09.30 น.ถึ งเวลา 10.30 น. ตามนาฬิ กาของสานักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุ ม องค์การขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว จะไม่
รับเอกสารเพิม่ เติมโดยเด็ดขาด

-5คณะกรรมการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้
เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา แต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ หรื อวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคารับทราบแล้ว ภายในวันที่...................................................................
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการประกวดราคา ก่ อนหรื อในขณะที่ มี ก ารเสนอราคาด้ว ย
วิธีการอิเล็กทรอนิ กส์ ว่า มีผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตาม ข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา และองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลื อกเบื้องต้นเพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคาที่ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่ น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้
ประสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผา่ นคุณสมบัติทางด้านเทคนิ คอาจอุทธรณ์ คาสั่งดังกล่าวต่อ ผูอ้ านวยการ
ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูอ้ านวยการให้ถือ
เป็ นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้ อด้วยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประสบข้ อ ขัด ข้ อ งจนไม่ อ าจด าเนิ น การต่ อ ไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ ทนผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาพบปะหรื อ
ติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอน
ที่ ค ้า งอยู่ ภ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ ย งั เหลื อ ก่ อ นจะสั่ ง พัก กระบวนการเสนอราคา แต่ ต้อ งสิ้ น สุ ด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะ
ไม่ แล้วเสร็ จได้โดยง่ าย หรื อข้อขัดข้องไม่ อาจแก้ไ ขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง ยกเลิ ก
กระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทุกรายที่อยูใ่ นสถานที่น้ นั ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ทธิ ในการตัดสิ นใจดาเนิ นการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางองค์การ

-64.8 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยนื่ มาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาจัดซื้ อผ้าสาหรับตัดเครื่ องแบบพนักงาน ประจาปี
2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้ องเริ่มต้ นที่ 3,753,818.-บาท
(3) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็ นราคาที่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม และภาษี อื่น ๆ (ถ้ามี ) รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(4) ผูม้ ี สิท ธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทนจะต้องมาลงทะเบี ยนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอ
ราคาตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(5) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรื อผูแ้ ทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ ระบบ
(6) ผูม้ ีสิ ทธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนิ นการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสู งสุ ดในการประกวด
ราคาฯและจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 7,000.-บาท จากราคาสู งสุ ดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 7,000.-บาท จากราคา
ครั้งสุ ดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผูม้ ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็ จสิ้ นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยนื ยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุ ด
(8) ผูม้ ี สิ ท ธิ เ สนอราคาที่ ไ ด้รับคัดเลื อกให้เ ป็ นผูช้ นะการเสนอราคา ต้อ งรั บผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูม้ ี สิ ท ธิ เ สนอราคาจะต้อ งมาเสนอราคา ณ บริ ษ ัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด
(มหาชน) ในวันที่ ……………………………………. ตั้งแต่ เวลา .................. น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัด
หมายตามแบบแจ้ง วัน เวลาและสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป
(10) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา
ต้อ งท าการทดลองวิ ธี ก ารเสนอราคาก่ อ นถึ ง ก าหนดวัน เสนอราคาที่ เ ว็บ ไซต์ข องผูใ้ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป

-75. หลักประกันซอง
5.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลัก ประกันซองพร้ อมกับ การยื่น ซองข้อเสนอด้า น
เทคนิค จานวน 188,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วนั ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้ นสุ ดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
5.1.1 เงินสด
5.1.2 เช็ คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสาร หรื อก่ อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค)
5.1.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.5 (1)
5.1.4 หนัง สื อ ค้ า ประกัน ของบริ ษ ัท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษ ัท เงิ น ทุ น หลัก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้รั บ
อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งเวียนชื่ อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การจะคืนให้ผเู ้ สนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้ อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายที่คดั เลือกไว้ซ่ ึ งเสนอ
ราคาต่าสุ ด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์น้ ี องค์การจะพิจารณาตัดสิ นด้วย
ราคารวมต่าสุ ด
6.2 หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืน่ เอกสารประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาราย
นั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อผิดหลงพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้ อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์
ต่อองค์การเท่านั้น

-86.3 องค์การสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่ อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชี ผซู ้ ้ื อเอกสารประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ขององค์การ หรื อในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารการประกวดราคาซื้ อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิ ดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสิ นการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรื อองค์การมีสิทธิ ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ องค์การ มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรื อไม่ถูกต้อง
6.5 องค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่ าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลื อกซื้ อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ขององค์การเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นขององค์การเป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
หรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้ อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ และลงโทษผู้มีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลื อกหรื อไม่ก็ตาม หากมี เหตุที่เชื่ อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่ น การเสนอ
เอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ ผูเ้ สนอราคาต่ า สุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่า ไม่ อาจดาเนิ นงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคา หรื อองค์การจะให้ผู้มีสิทธิ เสนอราคานั้นชี้ แจงและแสดงหลักฐานที่ทา
ให้เชื่ อได้วา่ ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาสามารถดาเนิ นงานตามการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ให้
เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ องค์การมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ งภายหลั ง จากการประกวดราคาซื้ อด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาด
กลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.6 องค์การมีอานาจที่จะตัดรายชื่ อผูม้ ี
สิ ทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การจะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน

-97. การทาสั ญญา
7.1 ในกรณี ที่ผชู ้ นะการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ (ผูค้ า้ ) สามารถส่ ง
มอบผ้าได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ นับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซื้ อ องค์การจะพิจารณาจัดทา
ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.4 ก็ได้
7.2 ในกรณี ที่ผชู ้ นะการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ไม่สามารถส่ งมอบ
ผ้าได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ หรื อองค์การเห็ นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ตามข้อ 7.1 ผูช้ นะการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องทาสัญญาซื้ อขาย ตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ 1.4
ผูช้ นะการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องทาสัญญากับองค์การ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและต้องวางหลักประกันสัญญาในวันทาสัญญาเป็ นจานวนเงิ นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของราคาสิ่ งของที่ประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะวัน
ทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามข้อ 5
หลักประกันสัญญาจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูช้ นะการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
8. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรั บตามแบบสัญญาซื้ อขายข้อ 7 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาผ้าตัดเครื่ องแบบ
พนักงานที่ยงั ไม่ได้รับมอบ นับแต่วนั ถัดจากวันครบกาหนดจนถึงวันที่ผขู ้ ายได้นาสิ่ งของมาจัดส่ งให้จนถูกต้อง
และครบถ้วน
9. การบอกเลิกสั ญญา
ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การเห็ นว่าผูช้ นะการเสนอราคา
ไม่อาจปฏิ บตั ิ ตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิ บอกเลิ กสัญญา และริ บหลักประกันหรื อเรี ยกร้ องจาก
ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่ตอ้ งดาเนิ นการจ้างนอกเหนื อจากการปรั บ
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย
ในการบอกเลิ ก สั ญญาไม่ ว่า ทั้ง หมดหรื อแต่ บางส่ วน องค์การสงวนสิ ทธิ ในการบอกเลิ ก
สัญญาหรื อไม่ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่องค์การเห็นสมควร
10. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อ
ทาสัญญาซื้ อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ซ้ื อ
ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน นับถัดจากวันที่ผซู ้ ้ื อได้รับมอบ โดยผูข้ ายต้องรี บจัดการแก้ไข
ให้อยู่ใ นสภาพที่ ใ ช้ก ารได้ดีดัง เดิ ม ภายใน 3 วัน นับ ถัดจากวันที่ ไ ด้รับ แจ้ง ความช ารุ ดบกพร่ อง โดยไม่ คิ ด
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น

-1011. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
11.1 เมื่อองค์การ ได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซื้ อสิ่ งของ
ตามการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าว เข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ่งเป็ นผูข้ าย จะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ กรมเจ้าท่า ภายใน 7
วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผูข้ ายสั่ง หรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับ
เรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื อ
อื่ นที่ มิใช่ เรื อไทย ซึ่ ง จะต้องได้รับอนุ ญาตเช่ นนั้นก่ อนบรรทุ กของลงเรื ออื่ น หรื อเป็ นของที่ รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิ บตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูข้ ายจะต้องรั บผิดตามกฎหมายว่าด้วย การ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
11.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึ่ งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิ กส์
ต่อ องค์การ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอ
ราคาแล้ว ต้องเข้าร่ วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามเงื่ อนไขที่กาหนดในข้อ 4.8 (4) (5) (6)และ
(7) มิฉะนั้นองค์ การจะริบหลักประกันซองจานวนร้ อยละ 2.5 ของวงเงินที่จดั หาทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้อง
ให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
11.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งองค์การได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
องค์การกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การจะริ บหลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันซอง
ทันที และอาจพิ จารณาเรี ย กร้ องให้ชดใช้ความเสี ย หายอื่น ๆ (ถ้ามี ) รวมทั้ง จะพิ จารณาให้เป็ นผูท้ ิ้ง งานตาม
ระเบียบขององค์การ
กรณี องค์การมีความจาเป็ นไม่อาจลงนามในสัญญาตามกาหนดเวลาดังกล่าว ผูช้ นะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ ทั้งสิ้ น
11.4 องค์การสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่ อนไข หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาและเอก
สารอื่นๆ ตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
องค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

