
ขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) 

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจ าปี 2560 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

................................................... 

1. ความเป็นมา 

  ตามระเบียบองค์การว่าด้วยการแจกผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน  พ.ศ. 2523   ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2523   ให้องค์การแจกผ้าตัดเครื่องแบบพนักงาน คนละ 2 ชุด ต่อปีงบประมาณหนึ่ง ๆ ส่วนค่าตัดให้
พนักงานเป็นผู้ออกเอง โดยใช้งบประมาณปี 2560  จ านวน 9,207,055. บาท  ณ วันที่  30 กันยายน 2559
พนักงานจ านวน 12,877 คน ๆ ละ 2 ชุด โดยแบ่งเป็น 
  1.1  ผ้าสีขาว     จ านวน  32,261  เมตร  ประกอบด้วย 
        1.1.1  ผ้าสีขาว ความยาว 2.5 เมตร จ านวน 12,741  ชุด 
        1.1.2  ผ้าสีขาว ความยาว    3 เมตร จ านวน     136  ชุด 
  1.2  ผ้าสีกรมท่า จ านวน  32,460.  เมตร   ประกอบด้วย 
        1.2.1  ผ้าสีกรมท่า ความยาว 2.5 เมตร จ านวน 12,770  ชุด 
        1.2.2  ผ้าสีกรมท่า ความยาว   5 เมตร จ านวน     535  ชุด 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือจัดหาผ้าตัดเครื่องแบบให้กับพนักงานต าแหน่งต่าง ๆ  ที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบตามที่
องค์การก าหนดให้คนละ 2 ชุด 
  2.2  เพื่อให้การแต่งกายของพนักงานเป็นระเบียบเรียบร้อย  และเป็นรูปแบบเดียวกัน 

3.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
  3.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว 
  3.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ  หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา 
  3.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่อาจยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่านั้น 
 3.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้ 
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  3.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผ้า (ต้นฉบับ) จาก
ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ก่อนการยื่นซองประกวด
ราคาไม่เกิน 60 วัน  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ พร้อมตัวอย่างผ้าแต่ละชนิด ก าหนดขนาดชิ้นละ 2 เมตร โดย 
ลงลายมือชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาพร้อมประทับตราบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (ถ้ามี) ทุกชิ้น เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 3.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (  e-Government  Procurement: e-GP )   ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  3.8  คู่สัญญาต้องรับ-จ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง   ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้ 
  3.9  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จากองค์การ 
4.  คุณลักษณะเฉพาะ 
  ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของผ้าสีขาว,สีกรมท่า  ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 และ  2 
  4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน  นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย
โดยภายในก าหนดยื่นราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคาไม่ได้ 
  4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ขอดูตัวอย่างผ้าและสีได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ ส านัก
การเจา้หน้าที่  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เลขที่ 131  ถนนวัฒนธรรม  เขตห้วยขวาง กทม. 10320  โทรศัพท์
หมายเลข 0-2246-0339 ต่อ 1720 
5.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งมอบผ้าเป็นชิ้น ๆ แต่ละชิ้นมีจ านวนเนื้อผ้าเท่ากับจ านวน
ที่แจ้งไว้ในสัญญา  และบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานท้องตลาดทั่วไป 
  5.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 90 วันนับถัดจากวันลงนาม
สัญญา 
6.  วงเงินในการจัดหา 
  วงเงินในการจัดหาผ้าตัดเครื่องแบบปี 2560 จ านวน   3,753,818.-  บาท  (สามล้านเจ็ดแสนห้า
หมื่นสามพันแปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยใช้วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ประจ าปี 2560 จ านวน 
9,207,055.-บาท 
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7.  ระยะเวลาการส่งมอบของหรืองาน 
  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบของภายในไม่เกิน  90 วัน  นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
8.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ชื่อผู้ติดต่อ : นายสุนทร  มากแพทย์ 
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2246 0339 ต่อ 1720 โทรสาร 0 2354 0796 

ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ ส านักการเจ้าหน้าที่ 
อีเมล์ แอดเดรส : Kyarat@bmta.co.th 

  หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซด์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
คุณลักษณะเฉพาะของผ้าสีขาว ดงันี ้

                               ลักษณะการทอ ทอลายสอง 
อัตราส่วนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1833-11:2006 (E) 
ชนิดเส้นใย 
ส่วนผสม (ร้อยละ) 

 
โพลิเอสเตอร ์  
ส่วนผสมร้อยละ 100.00 (บวกลบ 3) 

จ านวนเส้นดา้ยต่อน้ิว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม  
13  : 2553 วิธีที่ 1 
-เส้นด้ายยืน 
-เส้นด้ายพุ่ง 

 
 
เส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่า 80  
เส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า 80  

จ านวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง (เส้นต่อตารางนิ้ว) ไม่น้อยกว่า 160  
น้ าหนักผ้า : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 2 : 2553  
วิธีที่ 3   (กรัมต่อตารางเมตร) 

ไม่น้อยกว่า 268.08 กรัม/ตารางเมตร  

ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิวตนั) : ทดสอบตามมาตรฐาน 
มอก.121 เล่ม 9 : 2552 
-แนวเส้นด้ายยืน 
-แนวเส้นด้ายพุ่ง 

 
 
แนวเส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่า 2,023.93 
แนวเส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า 2,073.82 

การเปลีย่นแปลงขนาดหลังการซัก : : ทดสอบตามมาตรฐาน 
มอก.121 เลม่ 21  : 2552 
-แนวเส้นด้ายยืน 
-แนวเส้นด้ายพุ่ง 

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

ความคงทนของสีต่อแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121  
เล่ม 2 : 2552 
สีเปลีย่นจากเดิม (ระดับ) 

 
 
สีเปลีย่นจากเดิมไม่ต่ ากว่าระดับ 4 

ความกว้าง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 10 : 2553 (นิ้ว) 59 1/2 (บวกลบ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
คุณลักษณะเฉพาะของผ้าสีกรมท่า ดังนี้ 

ลักษณะการทอ ทอลายสอง 
อัตราส่วนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1833-11:2006 (E) 
ชนิดเส้นใย 
ส่วนผสม (ร้อยละ) 

 
โพลิเอสเตอร ์  
ส่วนผสมร้อยละ 100.00 (บวกลบ 3) 

จ านวนเส้นดา้ยต่อน้ิว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121  
เล่ม 13  : 2553 วิธีที่ 1 
-เส้นด้ายยืน 
-เส้นด้ายพุ่ง 

 
 
เส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่า 128  
เส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า   79  

จ านวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง (เส้นต่อตารางนิ้ว) ไม่น้อยกว่า 207 
น้ าหนักผ้า : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 2 : 2553 วิธีที่ 3 
(กรัมต่อตารางเมตร) 

ไม่น้อยกว่า 230.10 กรัม/ตารางเมตร 

ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิวตนั) : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 
 เล่ม 9 : 2552 
-แนวเส้นด้ายยืน 
-แนวเส้นด้ายพุ่ง 

 
 
แนวด้ายยืนไม่น้อยกว่า 1,485.82 
แนวด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า 2,202.34 

ความคงคนของสีต่อการซัก : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121  
เล่ม 3 : 2552 
สีเปลีย่นจากเดิม (ระดับ)  
สีตกตดิผ้าขาว (ระดับ)   (โพลิเอสเตอร์)    
                              (ฝ้าย) 

 
 
สเีปลีย่นจากเดิมไม่น้อยกว่า 4-5 
สตีกตดิผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไมต่่ ากว่า 3-4 
สีตกตดิผ้าขาว (ฝา้ย) ไมต่่ ากว่า 3-4 

ความคงทนของสีต่อเหงื่อ : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121  
เล่ม 4 : 2552 
สภาวะกรด (ระดับ)  สีเปลี่ยนจากเดิม 
                         สีตกติดผ้าขาว (ฝ้าย) 
                                           (โพลิเอสเตอร์)   
สภาวะด่าง (ระดับ)  สเีปลีย่นจากเดิม 
  สีตกติดผ้าขาว (ฝ้าย) 
                                           (โพลิเอสเตอร์) 

 
 
สีเปลีย่นจากเดิมไม่ต่ ากว่า 3-4 
สีตกตดิผ้าขาว (ฝา้ย) ไมต่่ ากว่า 3-4 
สีตกตดิผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไมต่่ ากว่า 3-4 
สีเปลีย่นจากเดิมไม่ต่ ากว่า 3-4 
สีตกตดิผ้าขาว (ฝา้ย) ไมต่่ ากว่า 3-4 
สีตกตดิผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไมต่่ ากว่า 3-4 

การเปลีย่นแปลงขนาดหลังการซัก : : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 
121 เล่ม 21  : 2552 
-แนวเส้นด้ายยืน 
-แนวเส้นด้ายพุ่ง 

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

ความคงทนของสีต่อแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121  
เล่ม 2 : 2552 
สีเปลีย่นจากเดิม (ระดับ) 

 
 
สีเปลีย่นจากเดิมไม่ต่ ากว่า 4 

ความกว้าง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 10 : 2553 (นิ้ว) 59  9/16 (บวกลบ 1) 

 



  

 
 

ร่าง 
 

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เลขที ่              /2560 

เร่ือง   ประกวดราคาโครงการจัดซ้ือผ้าตัดเคร่ืองแบบพนักงาน  ประจ าปี 2560 
ด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

…………................... 
 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการจดัซ้ือผา้ตัด
เคร่ืองแบบพนกังาน ประจ าปี 2560  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

     

     ผู้เสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองวงเงิน  188,000.-บาท  (หน่ึงแสนแปดหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) 
                            1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี ้ 

 1.1 เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุตามท่ีประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
        1.2 ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวียนช่ือ
แลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
หรือผูท่ี้องคก์ารบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายสุัญญา 
   1.3 ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
     1.4 ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และหรือ ตอ้งไม่
เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั ระหว่างผูป้ระสงค์จะเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
    1.5 นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

  1.6 นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานภาครัฐซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลาง ท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

  1.7 คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่า
ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

/1.8 ตอ้งเป็น........... 
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  1.8 ตอ้งเป็นผูผ้ลิตโดยตรง หรือเป็นตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาตจากโรงงานผูผ้ลิต 
 1.9  ต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผา้ (ต้นฉบบั)จากศูนย์วิเคราะห์
ทดสอบส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์ก่อนการยื่นซองประกวดราคาไม่เกิน 
60 วนั โดยมีรายละเอียดคุณลกัษณะพร้อมตวัอยา่งผา้แต่ละชนิด จ านวนช้ินละ 2 เมตร (สองเมตร) 
 1.10  ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรายช่ือเป็นผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คร้ังน้ีจากองคก์าร                 
      2.   วนั  เวลา สถานทีใ่นการยืน่เอกสาร 
  ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี   
.................................................ระหว่างเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของส านกังานรับซอง
ประกวดราคา ณ ห้องประชุมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนวฒันธรรม เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  และก าหนดเสนอราคาในวนัท่ี.............................................ตั้งแต่เวลา..............น. เป็นตน้ไป 

       ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 
300.-บาท  (สามร้อยบาทถว้น) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไดท่ี้ กลุ่มงานจดัซ้ือ ส านกับริการและจดัซ้ือ ฝ่ายบริหาร 
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขท่ี 131 ถนนวฒันธรรม  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวา่ง
วนัท่ี .................................................. ถึงวนัท่ี ...................... ....................... ในวนัและเวลาท าการ ตั้งแต่เวลา 
08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศพัท ์0-2246-0974 ในวนั และเวลาราชการ  

 
                                           ประกาศ  ณ  วนัท่ี                                 2560 

 

(นายสมศกัด์ิ  ห่มม่วง) 

กรรมการบริหารกิจการองคก์าร รักษาการในต าแหน่ง 
   ผูอ้  านวยการองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.bmta.co.th/
http://www.gprocurement.go.th/


  

 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาโครงการซ้ือด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที ่         /2560 
 การจัดซ้ือผ้าตัดเคร่ืองแบบพนักงาน ประจ าปี 2560 

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ลงวนัที ่                                   2560 

….......………………............. 
 

            องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะประกวดราคา
จดัซ้ือผา้ตดัเคร่ืองแบบพนกังาน ประจ าปี 2558  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดงัน้ี    
 1. ผ้าสีขาว   จ านวน          32,261   เมตร   
 2. ผ้าสีกรมท่า  จ านวน           32,460   เมตร 
  

 ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ี
จะใชง้านไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาฉบบัน้ี โดยมีขอแนะน า
และขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
  1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
                1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  
  1.2 แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3 หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  1.4 แบบสัญญาซ้ือขาย 
  1.5 แบบหนงัสือค ้าประกนั 
                      (1) หลกัประกนัซอง 
                      (2) หลกัประกนัสัญญา 
                1.6  บทนิยาม 
                     (1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                    (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
             1.7 แบบบญัชีเอกสาร 
                     (1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
                      (2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 
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                     2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุตามท่ีประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  2.2 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทาง
ราชการ และไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผูท่ี้ถูกองคก์ารบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายสุัญญา 
  2.3 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน และ
หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 
  2.4 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่
ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคา ไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
   2.5 นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

 2.6 นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลาง ท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

 2.7  คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่
เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
  2.8 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูผ้ลิตโดยตรง หรือเป็นตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บอนุญาต
จากโรงงานผูผ้ลิต 
  2.9 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งมีหนงัสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลกัษณะผา้ (ตน้ฉบบั) 
จาก ศูนยว์ิเคราะห์ทดสอบส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์ก่อนการ  ยื่นซอง
ประกวดราคาไม่เกิน 60 วนั โดยมีรายละเอียดคุณลกัษณะพร้อมตวัอยา่งผา้แต่ละชนิด จ านวนช้ินละ 2 เมตร  
  2.10 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งเป็นผูท่ี้มีรายช่ือเป็นผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ คร้ังน้ีจากองคก์าร 
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  3. หลกัฐานการเสนอราคา                               
    ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
                   3.1  ส่วนที ่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
        (1)  ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                         (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง       
        (2) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงค์จะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู ้
ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมค้า และในกรณีท่ี
ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1)      
                              (3)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
                               (4)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ ตามแบบในขอ้ 1.7(1)  
   3.2 ส่วนที ่2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้ 
   (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  
   (2)    หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎมาย ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคา  
มอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน 
                               (3)    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ 
                               (4)    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ                                    
   (5) เอกสารตามขอ้  2.6 , 2.8  
   (6) หนงัสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลกัษณะผา้(ตน้ฉบบั)จากศูนยว์เิคราะห์ทดสอบ
ส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์ก่อนการ  ยื่นซองประกวดราคาไม่เกิน 60 วนั 
โดยมีรายละเอียดคุณลกัษณะพร้อมตวัอยา่งผา้แต่ละชนิด จ านวนช้ินละ  2  เมตร (สองเมตร) ตามขอ้ 2.9 
                              (7)    แบบใบยืน่ขอ้เสนอ 
                              (8)  หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(จ านวน 3 
ชุด) โดยตอ้งลงนาม พร้อมประทบัตรา   
                         (9)   หลกัประกนัซอง ตามขอ้ 5 
                              (10)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่ ตามแบบในขอ้ 1.7 (2)  
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 4. การเสนอราคา 
 4.1 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยื่นขอ้เสนอตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา

จา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี 
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้นรวมทั้งลงลายมือช่ือของผูป้ระสงคจ์ะ
เสนอราคาใหช้ดัเจน 
  4.2 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งก าหนดยืนราคา  ไม่น้อยกว่า 180 วัน นบัแต่วนัยืนยนั
ราคาสุดทา้ยโดยภายในก าหนดยนืราคา ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาท่ี
ตนเสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
 
  4.3  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน  90 วนั นบัถดัจากวนั 
ลงนามในสัญญา 
  4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียด  คุณลกัษณะเฉพาะของ
ผา้ส าหรับตดัเคร่ืองแบบพนกังาน ไปพร้อมเอกสารส่วนท่ี  1  และเอกสารส่วนท่ี  2  เพื่อประกอบการพิจารณา  
หลกัฐานดงักล่าวน้ีองคก์ารจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง โดยผูมี้อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา  มีความประสงค์จะขอดู
ตน้ฉบบั 
แคตตาล็อก  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วนั 
  4.5 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของผา้แต่ละชนิดท่ีเสนอ  เพื่อใชใ้นการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งน้ี  องคก์ารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัอยา่งดงักล่าว  ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้องคก์ารจะไม่คืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา     
  4.6 ก่อนยื่นเอกสารการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ระสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์    
    4.7 ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาจะต้องยื่น เอกสารประกวดราคา ซ้ือด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหนา้ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ 
“ เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี ........./2560”  ยื่นต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ  จ านวน 1 ชุด   ในวันที่ ………………………….….. ตั้งแต่เวลา  
09.30 น.ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา  ณ  ห้องประชุม  องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขท่ี  131 ถนนวฒันธรรม เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310  
      เม่ือพน้ก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ จะไม่
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด   



  

 
-5- 

                    
   คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละราย
วา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผู ้
เสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ 1.6 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ 3.2 และแจง้ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา  แต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลกัฐานวา่ผูป้ระสงคจ์ะ
เสนอราคารับทราบแลว้  ภายในวนัท่ี................................................................... 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วย
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคา กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตาม ขอ้ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา และองคก์ารจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน  
   ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคดัเลือกเบ้ืองตน้เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงค์จะเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไม่ผา่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อ ผูอ้  านวยการ 
ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของผูอ้  านวยการให้ถือ
เป็นท่ีสุด  
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาวา่ กระบวนการเสนอราคาซ้ือดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด า เนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไว้     
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน และเม่ือแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้ าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอน
ท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียงัเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องส้ินสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะ
ไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือขอ้ขดัข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และก าหนดวนั เวลาและสถานท่ี เพื่อเร่ิมตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ให้
ผูมี้สิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูใ่นสถานท่ีนั้นทราบ  
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหก้ารประกวดราคาฯเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางองคก์าร  
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  4.8 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
   (1) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีไดย้ืน่มาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจดัซ้ือผา้ส าหรับตดัเคร่ืองแบบพนกังาน  ประจ าปี  
2560  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเร่ิมต้นที ่  3,753,818.-บาท  
   (3) ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง
ค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

(4) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตาม วนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีก าหนด  

(5) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนท่ีมาลงทะเบียนแลว้ ตอ้ง  LOG IN  เขา้สู่ระบบ 
(6) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทน ท่ี LOG IN แล้ว จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา โดย

ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งต ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯและจะตอ้งเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าคร้ังละ 7,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาคร้ังละไม่นอ้ยกว่า  7,000.-บาท จากราคา
คร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้  

(7) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จส้ินแลว้
จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาท่ีเสนอหลงัสุด 

(8) ผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผูช้นะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี จะแจง้ใหท้ราบในวนัเสนอราคา  

(9)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา  ณ  บริษัท  กสท. โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ในวันที่ ……………………………………. ตั้งแต่เวลา ..................  น.  เป็นตน้ไป  ทั้งน้ี จะแจง้นดั
หมายตามแบบแจง้ วนั เวลาและสถานท่ีเสนอราคา (บก.005) ใหท้ราบต่อไป 

(10) ผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีแสดงในเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th และผูมี้สิทธิเสนอราคา
ต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวนัเสนอราคาท่ีเว็บไซต์ของผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป 

 

 

http://www.gprocurement.go.th/


  

 
-7- 

 5.  หลกัประกนัซอง 
 5.1  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้าน
เทคนิค จ านวน   188,000.-บาท (หน่ึงแสนแปดหม่ืนแปดพนับาทถว้น) 
      โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการค ้าประกนัตั้งแต่วนัยื่นซองขอ้เสนอทางดา้น
เทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  
   5.1.1 เงินสด 
                     5.1.2   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การ โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ียื่นเอกสาร หรือก่อน
หนา้นั้นไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการ (แคชเชียร์เช็ค) 
                          5.1.3 หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุใน
ขอ้   1.5 (1) 
   5.1.4 หนังสือค ้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนั  ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้เวียนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนั
ดงัระบุในขอ้ 1.5 (1) 
   5.1.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย    
                   หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี องคก์ารจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผูค้  ้ าประกนัภายใน 
15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอ
ราคาต ่าสุด จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
                การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
  6.1 ในการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี  องคก์ารจะพิจารณาตดัสินดว้ย
ราคารวมต ่าสุด 
       6.2  หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยืน่หลกัฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยืน่เอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาราย
นั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาด หรือผดิหลงพียงเล็กนอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์
ต่อองคก์ารเท่านั้น  
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     6.3   องคก์ารสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัใน
กรณี ดงัต่อไปน้ี 
   (1) ไม่ปรากฏช่ือผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารการประกวดราคาซ้ือ
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูป้ระสงค์จะ
เสนอราคารายอ่ืน 
  6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคก์ารมีสิทธิให้ผู ้ประสงคจ์ะเสนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้องคก์าร มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหาก
หลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกตอ้ง  
  6.5 องค์การทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้และอาจจะพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี  
เพื่อประโยชน์ขององคก์ารเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา
หรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งองคก์ารจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือ
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ี
ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
               ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได ้คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคก์ารจะให้ผู ้มีสิทธิเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท า
ให้เช่ือไดว้า่ ผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้
เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้องคก์ารมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้น 
    6.6  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่า ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั
กบัผูมี้สิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วนัประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาท่ี
กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 องค์การมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูมี้
สิทธิเสนอราคาดงักล่าว และองคก์ารจะพิจารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
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 7. การท าสัญญา 
                7.1 ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูค้า้)  สามารถส่ง
มอบผา้ไดค้รบถว้นภายใน  5 วนัท าการของทางราชการ  นบัแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือ องคก์ารจะพิจารณาจดัท า
ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุ ในขอ้ 1.4 ก็ได ้
  7.2 ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ไม่สามารถส่งมอบ
ผา้ไดค้รบถว้นภายใน  5 วนัท าการของทางราชการ  หรือองค์การเห็นวา่ไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
ตามขอ้ 7.1  ผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท าสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญา
ดงัระบุในขอ้ 1.4   
   ผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งท าสัญญากบัองคก์าร
ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาในวนัท าสัญญาเป็นจ านวนเงินไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 5 ของราคาส่ิงของท่ีประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้องคก์ารยึดถือไวใ้นขณะวนั
ท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ตามขอ้ 5  
   หลกัประกนัสัญญาจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการ
ประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาแลว้  
 8. อตัราค่าปรับ  
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ้ 7 ให้คิดในอตัราร้อยละ 0.20 ของราคาผา้ตดัเคร่ืองแบบ
พนกังานท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  นบัแต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดจนถึงวนัท่ีผูข้ายไดน้ าส่ิงของมาจดัส่งให้จนถูกตอ้ง
และครบถว้น  
 9. การบอกเลกิสัญญา 
                     ในระหว่างท่ีองค์การยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา ถา้องคก์ารเห็นวา่ผูช้นะการเสนอราคา
ไม่อาจปฏิบติัตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลกัประกนัหรือเรียกร้องจาก
ธนาคารผูอ้อกหนังสือค ้าประกนัให้ชดใช้ราคาท่ีเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีตอ้งด าเนินการจา้งนอกเหนือจากการปรับ
จนถึงวนับอกเลิกสัญญาดว้ย  
                ในการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน องค์การสงวนสิทธิในการบอกเลิก
สัญญาหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ีตามท่ีองคก์ารเห็นสมควร 
     10.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
  ผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือ
ท าสัญญาซ้ือขาย ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.4  แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือ
ขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อไดรั้บมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการแกไ้ข
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 3 วนั นับถัดจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง โดยไม่คิด
ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
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 11. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ    
                              11.1  เม่ือองคก์าร ไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซ้ือส่ิงของ
ตามการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้  ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าว  เขา้มาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผูข้าย จะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 
   (1) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อ กรมเจา้ท่า ภายใน 7 
วนั นับตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
   (2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่าให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
  11.2   ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาซ่ึงไดย้ื่นเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อ      องคก์าร แลว้จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูมี้สิทธิเสนอ
ราคาแลว้ ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 4.8 (4) (5) (6)และ 
(7) มิฉะนั้นองค์การจะริบหลกัประกันซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจดัหาทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผูทิ้้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม        
  11.3  ผูเ้สนอราคาซ่ึงองคก์ารไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทาง
องคก์ารก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 องคก์ารจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัซอง
ทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูทิ้้งงานตาม
ระเบียบขององคก์าร   
                 กรณีองคก์ารมีความจ าเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามก าหนดเวลาดงักล่าว  ผูช้นะการ
เสนอราคายนิยอมเล่ือนเวลาทุกคร้ัง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน      
  11.4  องค์การสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาและเอก     
สารอ่ืนๆ ตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี)                              
      
                                                                                                องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 



  

 
 

 


