ขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
โครงการประกวดราคาจัดซื้อผาตัดเครื่องแบบพนักงานประจําป 2559
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
...................................................
1. ความเปนมา
ตามระเบียบองคการวาดวยการแจกผาตัดเครื่องแบบใหแกพนักงาน พ.ศ. 2523 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2523
ใหองคการแจกผาตัดเครื่องแบบพนักงาน คนละ 2 ชุด โดยใชงบประมาณป 2559 จํานวน 9,371,505 . บาท ณ วันที่ 28 ก.พ.
2559 พนักงานมีจํานวน 12,897 คน ๆ ละ 2 ชุด โดยแบงเปน
1.1 ผาสีขาว
จํานวน 32,055 เมตร
1.2 ผาสีกรมทา
จํานวน 32,515 เมตร
2. วัตถุประสงค
กําหนดใหคนละ 2 ชุด

2.1 เพื่อจัดหาผาตัดเครื่องแบบใหกับพนักงานตําแหนงตาง ๆ ที่มีสิทธิไดรับเครื่องแบบตามที่องคการ
2.2 เพื่อใหการแตงกายของพนักงานเปนระเบียบเรียบรอย และเปนรูปแบบเดียวกัน

3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผู
ที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมอาจยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมครองเชนวานั้น
3.5 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผา(ตนฉบับ) จากศูนย
วิเคราะหทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเปนผลการวิเคราะหกอนการยื่นซองประกวดราคาไมเกิน 60 วัน
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ พรอมตัวอยางผาแตละชนิด กําหนดขนาดชื้นละ 2 เมตร โดยลงลายมือชื่อผูประสงคจะเสนอราคา
พรอมประทับตราบริษัท, หางหุนสวนจํากัด (ถามี) ทุกชิ้น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
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-23.6 ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement: e-GP ) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บ
ไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.7 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับ-รายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.8 คูสัญญาตองรับ-จายเงินผานธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาท คูสัญญาอาจรับจายเงินสดก็ได
3.9 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งเป น ผู มีร ายชื่ อ เป น ผู ซื้ อ เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จากองคการ
4. คุณลักษณะเฉพาะ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของผาสีขาว,สีกรมทา ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 และ 2
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนราคาสุดทายโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการ
เสนอราคาไมได
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคา ขอดูตัวอยางผาและสีไดที่กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
ชั้น 2 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กทม. 10320 โทรศัพทหมายเลข 02 246 0974
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
5.1 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงมอบผาเปนชิ้น ๆ แตละชิ้นมีจํานวนเนือ้ ผาเทากับจํานวนที่แจงไว
ในสัญญา และบรรจุหีบหอใหเรียบรอยเปนไปตามมาตรฐานทองตลาดทั่วไป
5.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
6. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ 9,371,505.- บาท (เกาลานสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหารอยหาบาทถวน)
โครงการจัดหาผาตัดเครื่องแบบเพื่อแจกใหพนักงานประจําป 2559 จํานวนเงิน 3,745,060.-บาท
(สามลานเจ็ดแสนสี่หมื่นหาพันหกสิบบาทถวน) ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม
นอยกวาครั้งละ 7,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ
ไป ตองเสนอราคาครั้งละไมนอยกวา 7,000 บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
7. ระยะเวลาการสงมอบของหรืองาน
ผูรับจางตองสงมอบของภายในไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
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-38. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ : นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ
อีเมลล แอดเดรส : Kyarat @ bmta. Co.th
โทรศัพท/โทรสาร
: 0 2246 0974 โทรสาร 0 2246 5374
ที่อยูเจาของงาน/โครงการ สํานักการเจาหนาที่
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปนลาย
ลักษณอักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน
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4
คุณลักษณะเฉพาะของผาสีขาว
ลักษณะการทอ
อัตราสวนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1833-11:2006 (E)
ชนิดเสนใย
สวนผสม (รอยละ)
ความคงทนของสีตอแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 2 : 2552
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ)
ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิวตัน) : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 9
: 2552
-แนวเสนดายยืน
-แนวเสนดายพุง
จํานวนเสนดายตอนิ้ว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 13 : 2553 วิธีที่ 1
-เสนดายยืน
-เสนดายพุง
จํานวนรวมเสนดายยืนและเสนดายพุง (เสนตอตารางนิ้ว)
จํานวนเสนควบ
-เสนดายยืน
-เสนดายพุง
น้ําหนักผา : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 2 : 2553 วิธีที่ 3 (กรัมตอตารางเมตร)
ความกวาง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 10 : 2553 (นิ้ว)
การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก : : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 21 : 2552
-แนวเสนดายยืน
-แนวเสนดายพุง
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ทอลายสอง
โพลิเอสเตอร
100.00
4-5
1,395.46
1,519.18

118
62
180
1
1
195.86
58 3/8
-0.34
0.00

5
คุณลักษณะเฉพาะของผาสีกรมทา
ลักษณะการทอ
อัตราสวนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1833-11:2006 (E)
ชนิดเสนใย
สวนผสม (รอยละ)
ความคงทนของสีตอแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 2 : 2552
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ)
ความคงคนของสีตอการซัก : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 3 : 2552
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ)
สีตกติดผาขาว (ระดับ) (ACETATE, NYLON, POLYESTER)
(COTTON, ACRYLIC, WOOL)
ความคงทนของสีตอเหงื่อ : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 4 : 2552
สภาวะกรด (ระดับ) สีเปลี่ยนจากเดิม
สีตกติดผาขาว (NYLON, POLYESTER)
(ACETATE, COTTON, ACRYLIC, WOOL)
สภาวะดาง (ระดับ) สีเปลี่ยนจากเดิม
สีตกติดผาขาว (COTTON, NYLON)
(ACETATE, COTTON, ACRYLIC, WOOL)
ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิวตัน) : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 9 : 2552
-แนวเสนดายยืน
-แนวเสนดายพุง
จํานวนเสนดายตอนิ้ว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 13 : 2553 วิธีที่ 1
-เสนดายยืน
-เสนดายพุง
จํานวนรวมเสนดายยืนและเสนดายพุง (เสนตอตารางนิ้ว)
จํานวนเสนควบ
-เสนดายยืน
-เสนดายพุง
น้ําหนักผา : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 2 : 2553 วิธีที่ 3 (กรัมตอตารางเมตร)
ความกวาง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 10 : 2553 (นิ้ว)
การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก : : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 21 : 2552
-แนวเสนดายยืน
-แนวเสนดายพุง
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ทอลายสอง
โพลิเอสเตอร
100.00
4-5
4-5
4
4-5
4-5
4
4.5
4-5
4
4-5
1,295.70
1,421.16
119
62
181
1
1
193.68
58 1/8
-0.24
0.00

ตารางวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจาง

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อผาสําหรับตัดเครื่องแบบปงบประมาณ 2559
หนวยงานเจาของโครงการ งานสวัสดิการ กลุมงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สํานักการเจาหนาที่
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ใชจัดสรร งบประมาณการซื้อผาตัดเครื่องแบบ ประจําป 2559
เปนเงิน 9,371,505.-. บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง 26 กรกฏาคม 2559
เปนเงินจํานวน 3,745,060.- บาท
3.1 ผาสีขาว
จํานวน 32,055 เมตร เมตรละ 58 บาท
3.2 ผาสีกรมทา
จํานวน 32,515 เมตร เมตรละ 58 บาท
4. แหลงที่มาของราคากลาง สืบราคาจากรานคา (สําเพ็ง)
4.1 บริษัทเจียมสมาน จํากัด
4.2 รานยงพานิช
4.3 รานเฮางวนเซงเฮง
4.4 รานเชียงเฮงฮวด
4.5 รานปเตอรเอ็นเตอรไพรส
5. เจาหนาที่ผูสืบราคา (ราคากลาง)
5.1 นายสุนทร มากแพทย
5.2 นายอํานวย อภัยบริรัตน
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ราง
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่
/2559
เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อผาตัดเครื่องแบบพนักงานประจําป 2559
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
…………............................
องคก ารขนสงมวลชนกรุงเทพ มีค วามประสงค จ ะประกวดราคาโครงการจัด ซื้อ ผาตั ด
เครื่องแบบพนักงาน ประจําป 2559 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
พันบาทถวน)

ผูเสนอราคาจะตองวางหลัก ประกัน ซองวงเงิน 188,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น แปด

1. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือผูที่องคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
1.3 ไมเปน ผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น ศาลไทย เวน แต
รัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.4 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และหรือ ตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
1.5 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.6 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบีย นในระบบอิเล็ก ทรอนิก สข อง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
/1.8 ตองเปน...........
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1.8 ตองเปนผูผลิตโดยตรง หรือเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจากโรงงานผูผลิต
1.9 ตองมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณ ลัก ษณะผา(ตน ฉบับ)จากศูน ยวิเคราะห
ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเปนผลการวิเคราะหกอนการยื่นซองประกวดราคาไมเกิน
60 วัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพรอมตัวอยางผาแตละชนิด จํานวนชิ้นละ 2 เมตร(สองเมตร) โดยลงลายมือ
ชื่อผูประสงคจะเสนอราคาพรอมประทับตราบริษัท,หางหุนสวนจํากัด (ถามี) ทุกชิ้น เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.10 ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้ง
นี้จากองคการ
2. วัน เวลา สถานทีใ่ นการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
2559 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และกําหนด
เสนอราคาในวันที่
2559 ตั้งแตเวลา
เปนตนไป
ผูสนใจติด ตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส ในราคาชุดละ
300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวาง
วันที่
2559 ถึงวันที่
2559 ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น.ถึง
เวลา 15.30 น.ดูร ายละเอียดไดที่เว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

2559

(นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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เอกสารประกวดราคาโครงการซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
การจัดซื้อผาตัดเครือ่ งแบบพนักงาน ประจําป 2559
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
2559
….......……………….............

/2559

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจ ะประกวดราคา
จัดซื้อผาตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจําป 2559 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
1. ผาสีขาว
จํานวนประมาณ
32,055 เมตร
2. ผาสีกรมทา
จํานวนประมาณ
32,515 เมตร
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัตขิ องผูเ สนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
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2.2 ผูประสงคจ ะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวใ นบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 นิติบุคคลที่จะเขาเปน คูสัญ ญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัด ซื้อจัดจางดว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบีย นในระบบอิเล็ก ทรอนิก สข อง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผลิตโดยตรง หรือเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต
จากโรงงานผูผลิต
2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผา (ตนฉบับ)
จาก ศูนยวิเคราะหทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเปนผลการวิเคราะหกอนการ ยื่นซอง
ประกวดราคาไมเกิน 60 วัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพรอมตัวอยางผาแตละชนิด จํานวนชิ้นละ 2 เมตร
2.10 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษั ทจํ ากั ด หรือ บริษั ทมหาชนจํา กัด ให ยื่น สํา เนาหนังสื อรั บรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผู
รว มคา ใหยื่น สําเนาสัญญาของการเขารว มคา สําเนาบัต รประจําตัว ประชาชนของผูรว มคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
(5) เอกสารตามขอ 2.6 , 2.8
(6) หนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผา(ตนฉบับ)จากศูนยวิเคราะหทดสอบ
สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเปนผลการวิเคราะหกอนการ ยื่นซองประกวดราคาไมเกิน 60 วัน
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพรอมตัวอยางผาแตละชนิด จํานวนชิ้นละ 2 เมตร (สองเมตร) ตามขอ 2.9
(7) แบบใบยื่นขอเสนอ
(8) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(จํานวน 3
ชุด) โดยตองลงนาม พรอมประทับตรา
(9) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(10) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา
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4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
ผาสําหรับตัดเครื่องแบบพนักงาน ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้องคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของผาแตละชนิดที่เสนอ เพื่อใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องคการจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลวองคการจะไมคืนใหแกผูเสนอราคา
4.6 กอนยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรา งสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “ เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดว ยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ /2559” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ จํานวน 1 ชุด ในวันที่ ………………………….….. ตั้งแตเวลา 09.30 น.ถึงเวลา
10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคาร
เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคา แตละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะ
เสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่
2559
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนเพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรว มกัน ระหวางผู
ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
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อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ ผูอํานวยการ
ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือ
เปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ประสบข อ ขั ด ข อ งจนไม อ าจดํ า เนิ น การต อ ไปให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอน
ที่ค า งอยู ภ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยั ง เหลื อ ก อ นจะสั่ ง พั ก กระบวนการเสนอราคา แตต อ งสิ้ น สุ ด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะ
ไมแลว เสร็จ ไดโ ดยงาย หรือขอขัด ของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงให
ผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิใ นการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯเกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจัดซื้อผาสําหรับตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจําป
2559 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 3,745,060.-บาท
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่ร วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้ง
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 7,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 7,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทาย
ที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
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(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปน ผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเ สนอราคาจะต องมาเสนอราคา ณ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากั ด
(มหาชน) ในวันที่ ……………………………………. ตั้งแตเวลา .................. น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัด
หมายตามแบบแจง วัน เวลาและสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตอ งทํ าการทดลองวิธี ก ารเสนอราคากอ นถึ ง กํา หนดวั น เสนอราคาที่เ ว็บ ไซต ข องผู ใ ห บริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
5.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่น ซองขอเสนอดาน
เทคนิค จํานวน 188,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1.1 เงินสด
5.1.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็ค ลงวันที่ที่ยื่นเอกสาร หรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.1.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.5 (1)
5.1.4 หนั งสื อค้ํ า ประกั น ของบริ ษัท เงิ น ทุน หรือ บริษั ทเงิ น ทุ น หลั ก ทรัพ ย ที่ ได รั บ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.5 (1)
5.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
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6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการจะพิจารณาตัดสินดวย

6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคณ
ุ สมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาราย
นั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มใิ ชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีทพี่ ิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการเทานัน้
6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูป ระสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจ ะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก สขององคการ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะ
เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูป ระสงคจะเสนอราคาได องคการ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 องคการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจจะพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน ผูมีสิทธิเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน งานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ให
เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้น
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6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส วา ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูม ีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญา
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา) สามารถสง
มอบผาไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบ
ผาไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือองคการเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
ตามขอ 7.1 ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดัง
ระบุในขอ 1.4
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญากับองคการ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอยกวา
รอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 5
หลักประกันสัญญาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 7 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาผาตัดเครื่องแบบ
พนักงานที่ยังไมไดรับมอบ นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดจนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาจัดสงใหจนถูกตอง
และครบถวน
9. การบอกเลิกสัญญา
ในระหวางที่องคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการเสนอราคา
ไมอาจปฏิบัติต ามสัญ ญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิก สัญ ญา และริบหลักประกัน หรือเรีย กรองจาก
ธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ตองดําเนินการจางนอกเหนือจากการปรับ
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาดวย
ในการบอกเลิกสัญญาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
หรือไมก็ได ทั้งนี้ตามที่องคการเห็นสมควร
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10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อ
ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการแกไข
ใหอยูใ นสภาพที่ใ ชการไดดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัด จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง โดยไมคิด
คาใชจายใดๆทั้งสิ้น
11. ขอสงวนสิทธิใ์ นการเสนอราคาและอืน่ ๆ
11.1 เมื่อองคการ ไดคัดเลือกผูม ีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามา
จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอ กรมเจาทา ภายใน 7
วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใ ชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
11.2 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
องคการ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.8 (4) (5) (6)และ (7)
มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสีย หายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจ ารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัด ขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจ ารณาเรียกรองใหชดใชความเสีย หายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบขององคการ
กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
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11.4 องคการสงวนสิทธิ์การคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันหรือคูสัญญาไม
ยื่นคําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันที่องคการไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือ
ขอ ตกลง หรื อ ไดพ น จากข อผู ก พั น แล ว ให ถื อ วา ผู เ สนอราคาหรื อ ผู ค้ํา ประกั น หรื อ คูสั ญ ญาสละสิท ธิ์ ใ น
หลักประกันและแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ
11.5 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอก
สารอื่นๆ ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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