
 
 

ขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) 

โครงการประกวดราคาจัดซ้ือผาตัดเคร่ืองแบบพนักงานประจําป 2558 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

...................................... 
 1. ความเปนมา  
  ตามระเบียบองคการวาดวยการแจกผาตัดเครื่องแบบใหแกพนักงาน พ.ศ.2523 ลงวันท่ี 7 
ตุลาคม 2523 ใหองคการแจกผาตัดเครื่องแบบพนักงาน คนละ 2 ชุด  โดยใชงบประมาณป 2558  
จํานวน 9,051,000.- บาท พนักงานมีจํานวน 13,259 คนๆละ 2 ชุด โดยแบงเปน 
  1.1 ผาสีขาว จํานวนประมาณ   33,239   เมตร   
  1.2 ผาสีกรมทา จํานวนประมาณ   33,475   เมตร 
 2. วัตถุประสงค  
  2.1 เพ่ือจัดหาผาตัดเครื่องแบบใหกับพนักงานตําแหนงตางๆท่ีมีสิทธิไดรับเครื่องแบบตามท่ี
องคการกําหนดใหคนละ 2 ชุด 
  2.2 เพ่ือใหการแตงกายของพนักงานเปนระเบียบเรียบรอย และเปนรูปแบบเดียวกัน 
 3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
  3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามท่ีประกวดราคาซ้ือดังกลาว 
  3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ  และ
ไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือผูท่ีถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
  3.3 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปน
ธรรม  
  3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมอาจยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมครองเชนวานั้น 
  3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผา (ตนฉบับ) จาก
ศูนยวิเคราะหทดสอบส่ิงทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเปนผลการวิเคราะหกอนการยื่นซองประกวดราคา
ไมเกิน 60 วัน  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ  พรอมตัวอยางผาแตละชนิด  กําหนดขนาดช้ินละ 2 เมตร โดย 
ลงลายมือช่ือผูประสงคจะเสนอราคาพรอมประทับตราบริษัท,หางหุนสวนจํากัด (ถามี) ทุกช้ิน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
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  3.7 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคญั      
 3.9 คูสัญญาตองรับ-จายเงินผานธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซ่ึงมีมูลคาไมเกิน 
สามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเงินสดก็ได 
  3.10 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จากองคการ 
 4. คุณลักษณะเฉพาะ 
  กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของผาสีขาว,สีกรมทา   ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 และ 2 
    4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธ์ิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว และจะ
ถอนการเสนอราคาไมได 
  4.2 ผูประสงคจะเสนอราคา ขอดูตัวอยางผาและสี ไดท่ีกลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการละจัดซ้ือ
ช้ัน 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   เลขท่ี 131   ถนนวัฒนธรรม   เขตหวยขวาง   กทม. 10320  
โทรศัพทหมายเลข 0 2246 0974 
 5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  5.1 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงมอบผาเปนช้ินๆ แตละช้ินมีจํานวนเนื้อผาเทากับจาํนวนท่ีแจง
ไวในสัญญา และบรรจุหีบหอใหเรียบรอยเปนไปตามมาตรฐานทองตลาดท่ัวไป  
  5.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเวลาสงมอบพัสดุไมเกนิ 90 วัน นับถัดจากวนัลงนามสัญญา 
 6. วงเงินในการจัดหา 
  วงเงินงบประมาณ 9,051,000.- บาท (เกาลานหาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
  โครงการจัดหาผาตัดเครื่องแบบเพ่ือแจกใหพนักงาน ประจําป 2558 จํานวนเงิน 5,976,213.- 
บาท (หาลานเกาแสนเจ็ดหม่ืนหกพันสองรอยสิบสามบาทถวน) ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคา
ขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และการเสนอราคาครั้งถัดๆไปตองเสนอราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000.- บาท จากราคาครั้ง
สุดทายท่ีเสนอลดแลว 
 7. ระยะเวลาการสงมอบของหรืองาน 
  ผูรับจางตองสงมอบของภายในไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา  
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


-3- 
 
 8. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่
 
   ชื่อผูตดิตอ : นางสาวกญัญารัตน  รีละชาต ิ
     อีเมล แอดเดรส  : Kyarat @ bmta.co.th 
         โทรศัพท / โทรสาร  : 0 2246 0974  โทรสาร 0 2246 5374 
  ที่อยูเจาของงาน/โครงการ  สํานกัการเจาหนาที ่

  หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดท่ีอยูขางตน 
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คุณลักษณะเฉพาะของผาสีกรมทา  ดังนี ้

ลักษณะการทอ     ทอลายสอง 
อัตราสวนผสมเสนใย (%)   โพลิเอสเตอร 64.73  (บวกลบ 3) 
      เรยอง  35.27  (บวกลบ 3) 
 (ตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 13 : 2553) วิธีท่ี 1 
จํานวนเสนดาย/นิ้ว    เสนดายยืน  96 เสนตอนิ้ว (บวกลบ 3 เสน)  
     เสนดายพุง  68 เสนตอนิ้ว (บวกลบ 3 เสน) 
 (ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 12 :2553) วิธีท่ี 3 
น้ําหนักผา (กรัม/ตารางเมตร)   ไมนอยกวา  275.00  กรัม/ตารางเมตร 
   ลงวันท่ี 
 (ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 9 : 2552) 
แรงดึงสูงสุด (นิวตัน)    แนวเสนดายยืนไมนอยกวา  1,806.99 
      แนวเสนดายพุงไมนอยกวา  1,272.48 
 (ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 2 : 2552) วิธีท่ี 4 (1) 
ความคงทนของสีตอแสง    สีเปล่ียนจากเดิม (ระดับ) ระดับไมต่ํากวา 5 
 (ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 3 : 2552) 
ความคงทนของสีตอการซัก   สีเปล่ียนจากเดิม (ระดับ)  4-5 
      สีตกติดผาขาว (โพลิเอสเตอร) ไมต่ํากวา 4-5 
      สีตกติดผาขาว (ฝาย) ไมต่ํากวา 4-5   
 (ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 4 : 2552) 
ความคงทนของสีตอเหง่ือ (ระดับ)     
   สภาวะกรด  สีเปล่ียนจากเดิม (ระดับ) ไมต่ํากวา 4-5    
      สีตกติดผาขาว (โพลิเอสเตอร) ไมต่ํากวา 4-5 
      สีตกติดผาขาว (ฝาย) ไมต่ํากวา 4  
   สภาวะดาง  สีเปล่ียนจากเดิม (ระดับ) ไมต่ํากวา 4-5    
      สีตกติดผาขาว (โพลิเอสเตอร) ไมต่ํากวา 4-5 
      สีตกติดผาขาว (ฝาย) ไมต่ํากวา 4  
  (ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 21 : 2552) 
การเปล่ียนแปลงหลังการซัก (รอยละ)  แนวเสนดายยืน  ไมเกิน  -1.52 
      แนวเสนดายพุง  ไมเกนิ  -0.62 
 (ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 10 : 2553) 
ความกวาง (นิ้ว)     ไมนอยกวา  58.00 นิ้ว 

 
................................................. 
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คุณลักษณะเฉพาะของผาสีขาว  ดังนี ้

ลักษณะการทอ     ทอลายสอง 

 (ตามมาตรฐาน ISO 1833-11 : 2006 (E) 
อัตราสวนผสมเสนใย (%)   โพลิเอสเตอร 66.26  (บวกลบ 3) 
      เรยอง  33.74  (บวกลบ 3) 
 (ตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 13 : 2553) วิธีท่ี 1 
จํานวนเสนดาย/นิ้ว    เสนดายยืน  141 เสนตอนิ้ว (บวกลบ 3 เสน)  
    เสนดายพุง  69  เสนตอนิ้ว (บวกลบ 3 เสน) 
 (ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 12 :2553) วิธีท่ี 3 
น้ําหนักผา (กรัม/ตารางเมตร)   ไมนอยกวา  125.94   กรัม/ตารางเมตร 
   ลงวันที ่
 (ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 9 : 2552) 
แรงดึงสูงสุด (นิวตัน)    แนวเสนดายยืนไมนอยกวา  911.33 
      แนวเสนดายพุงไมนอยกวา  441.62 
 (ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 2 : 2552) 
ความคงทนของสีตอแสง    สีเปล่ียนจากเดิม (ระดับ) ระดับ 4 
   
 (ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 21 : 2552) 
การเปล่ียนแปลงหลังการซัก (รอยละ)  แนวเสนดายยืน  ไมเกิน  -0.52 
      แนวเสนดายพุง  ไมเกนิ  -0.24 
 (ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 10 : 2553) 
ความกวาง (นิ้ว)     ไมนอยกวา  58.00 นิ้ว 

 
 

........................................... 
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(ราง) 

 
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขที่               /2558 
เร่ือง   ประกวดราคาโครงการจัดซ้ือผาตดัเคร่ืองแบบพนกังาน  ประจําป 2558 

ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส 
…………................... 

 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะประกวดราคาโครงการจัดซ้ือผาตัด

เครื่องแบบพนักงาน ประจําป 2558  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
     

     ผูเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน  299,000.-บาท (สองแสนเกาหมื่นเกาพัน
บาทถวน) 
       
         1. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณุสมบตั ิ ดังตอไปนี้  

 1.1 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
        1.2 ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือ
แลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
หรือผูท่ีองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
   1.3 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
     1.4 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และหรือ ตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขนั
ราคาอยางเปนธรรม 
    1.5 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  1.6 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

  1.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา
ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 
/1.8 ตองเปน........... 
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  1.8 ตองเปนผูผลิตโดยตรง หรือเปนตัวแทนจําหนายท่ีไดรับอนุญาตจากโรงงานผูผลิต 
 1.9  ตองมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผา(ตนฉบับ)จากศูนยวิเคราะห
ทดสอบส่ิงทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเปนผลการวิเคราะหกอนการยื่นซองประกวดราคาไมเกิน 
60 วัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพรอมตัวอยางผาแตละชนิด จํานวนช้ินละ 2 เมตร(สองเมตร) 
 1.10  ตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้ง
นี้จากองคการ                 
      2.   วัน  เวลา สถานทีใ่นการยื่นเอกสาร 
  กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวัน ท่ี  
.................................................ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซอง
ประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี.............................................ตั้งแตเวลา..............น. เปนตนไป 

  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 
.........-บาท(............................) ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ ฝายบริหาร 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ช้ัน 2 อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ระหวางวันท่ี .................................................. ถึงวันท่ี ............................................. ในวนัและเวลาทําการ ตั้งแต
เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ  

 
                                           ประกาศ  ณ  วันท่ี                                 2558 

 

(นางปราณ ี  ศุกระศร) 
กรรมการบริหารกิจการองคการ รกัษาการในตาํแหนง 

ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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เอกสารประกวดราคาโครงการซ้ือ ดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส เลขที่          /2558 
 การจัดซ้ือผาตดัเคร่ืองแบบพนกังาน ประจําป 2558 

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ลงวันที่                                    2558 

….......………………............. 
 

            องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคา
จัดซ้ือผาตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจําป 2558  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี ้   
 1. ผาสีขาว   จํานวนประมาณ          33,239   เมตร 
 2. ผาสีกรมทา  จํานวนประมาณ           33,475   เมตร   

 ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ี
จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาฉบับนี ้โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนด ดังตอไปนี ้
  1.   เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา ดวยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกส 
                1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
  1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  1.3 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
  1.4 แบบสัญญาซ้ือขาย 
  1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน 
                      (1) หลักประกันซอง 
                      (2) หลักประกันสัญญา 
                1.6  บทนิยาม 
                     (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                    (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
             1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
                     (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
                      (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
                     2.  คณุสมบตัขิองผูเสนอราคา 
  2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
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  2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลวหรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผูท่ีถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
  2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 
  2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
   2.5 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 2.6 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเวบ็ไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 2.7  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไม
เกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
  2.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผลิตโดยตรง หรือเปนตัวแทนจําหนายท่ีไดรับอนุญาต
จากโรงงานผูผลิต 
  2.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผา (ตนฉบับ) 
จาก ศูนยวิเคราะหทดสอบส่ิงทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเปนผลการวิเคราะหกอนการ  ยื่นซอง
ประกวดราคาไมเกิน 60 วัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพรอมตัวอยางผาแตละชนิด จํานวนช้ินละ 2 เมตร  
  2.10 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ 
  3. หลักฐานการเสนอราคา                               
    ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ 
                   3.1  สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
        (1)  ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
    (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                         (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง       

/(2) ในกรณี... 
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         (2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผู
รวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ี
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)      
                              (3)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
                               (4)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(1)  
   3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปนี้  
   (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
   (2)    หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคา  
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน 
                               (3)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ 
                               (4)    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ                                    
   (5) เอกสารตามขอ  2.6 , 2.8 
   (6) หนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผา(ตนฉบับ)จากศูนยวิเคราะหทดสอบ
ส่ิงทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเปนผลการวิเคราะหกอนการ  ยื่นซองประกวดราคาไมเกิน 60 วัน 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพรอมตัวอยางผาแตละชนิด จํานวนช้ินละ  2  เมตร (สองเมตร) ตามขอ 2.9 
                              (7)    แบบใบยื่นขอเสนอ 
                              (8)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(จํานวน 3 
ชุด) โดยตองลงนาม พรอมประทับตรา   
                         (9)   หลักประกันซอง ตามขอ 5 
                              (10)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)  
 4. การเสนอราคา 

 4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ 
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือช่ือของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน 
  4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะของ
ผาสําหรับตัดเครื่องแบบพนักงาน ไปพรอมเอกสารสวนท่ี  1  และเอกสารสวนท่ี  2  เพ่ือประกอบการพิจารณา  
หลักฐานดังกลาวนี้องคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

/สําหรับ... 
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   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจทํานิตกิรรมแทนนติบุิคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา  มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคต
ตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน 
  4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของผาแตละชนิดท่ีเสนอ  เพ่ือใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ท้ังนี ้ องคการจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลวองคการจะไมคืนใหแกผูเสนอราคา     
  4.6 กอนยื่นเอกสารการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดรูางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมด
เสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    
    4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี ........./2558”  ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ จํานวน 1 ชุด   ในวันที่ ………………………….….. ตั้งแตเวลา  09.30 น.ถึงเวลา 
10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  ณ หองประชุม  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  อาคาร
เลขท่ี  131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310  
      เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด                      
   คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคา  แตละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวาผูประสงคจะ
เสนอราคารับทราบแลว  ภายในวันท่ี................................................................... 
                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวธีิการ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  
   ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบ้ืองตนเพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู
ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ ผูอํานวยการ 
ภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือ
เปนท่ีสุด  
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   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว     
คณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอน
ท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แตตองส้ินสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะ
ไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะส่ังยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงให
ผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ  
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพ่ือใหการประกวดราคาฯเกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ  
  4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจัดซ้ือผาสําหรับตัดเครื่องแบบพนักงาน  ประจําป  
2558  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเร่ิมตนที่   5,976,213.-บาท  
   (3) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ัง
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตาม วัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด  

(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง  LOG IN  เขาสูระบบ 
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย

ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา
ฯและจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000.-บาท จากราคา
ครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว  

(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จส้ินแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา  

/(9) ผูมีสิทธิ... 
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(9)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา  ณ  บริษัท  กสท. โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ในวันที่ ……………………………………. ตั้งแตเวลา ..................  น. เปนตนไป  ท้ังนี้ จะแจงนัด
หมายตามแบบแจง วัน เวลาและสถานท่ีเสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป 

(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท่ีแสดงในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาท่ีเว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 

 5.  หลักประกันซอง 
 5.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดาน
เทคนิค จํานวน   299,000.-บาท (สองแสนเกาหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
      โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  
   5.1.1 เงินสด 
                     5.1.2   เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นเอกสาร หรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค) 
                          5.1.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ   1.5 (1) 
   5.1.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนงัสือค้ําประกนัดงั
ระบุในขอ 1.5 (1) 
   5.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย    
                   หลักประกันซองตามขอนี้ องคการจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอ
ราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
                การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
  
 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
  6.1 ในการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  องคการจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวมต่ําสุด 
 

/ 6.2 หากผูเสนอราคา.............. 
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  6.2  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาราย
นั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี ้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการเทานั้น    
     6.3   องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณ ีดังตอไปนี ้
   (1) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซ้ือเอกสารประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสขององคการ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารการประกวดราคาซ้ือ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะ
เสนอราคารายอ่ืน 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ กับผูประสงคจะเสนอราคาได องคการ มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง  
  6.5 องคการทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจจะพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี ้ 
เพ่ือประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
               ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทํา
ใหเช่ือไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ให
เสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได องคการมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
 

/ 6.6 กรณีท่ีปรากฏ............... 
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    6.6  ในกรณี ท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส วา ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
กับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ี
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 องคการมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาว และองคการจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
 7. การทําสัญญา 
                7.1 ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูคา)  สามารถสง
มอบผาไดครบถวนภายใน  5 วันทําการของทางราชการ  นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ องคการจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.4 ก็ได 
  7.2 ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ไมสามารถสงมอบ
ผาไดครบถวนภายใน  5 วันทําการของทางราชการ  หรือองคการเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ 
ตามขอ 7.1  ผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ 1.4   
   ผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญากับองคการ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอย
กวารอยละ 5 ของราคาส่ิงของท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะวัน
ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 5  
   หลักประกันสัญญาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 
 8. อัตราคาปรับ  
  คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ 7 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาผาตัดเครื่องแบบ
พนักงานท่ียังไมไดรับมอบ  นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดจนถึงวันท่ีผูขายไดนําส่ิงของมาจัดสงใหจนถูกตอง
และครบถวน  
 9. การบอกเลิกสัญญา 
                     ในระหวางท่ีองคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการเสนอราคา
ไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรองจาก
ธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีตองดําเนินการจางนอกเหนือจากการปรับ
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาดวย  
                ในการบอกเลิกสัญญาไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิก
สัญญาหรือไมก็ได ท้ังนี้ตามท่ีองคการเห็นสมควร 

/ 10.การรับประกันความ.................. 
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     10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.4  แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของท่ีซ้ือ
ขายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการแกไข
ใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง โดยไมคิด
คาใชจายใดๆท้ังส้ิน 
 11. ขอสงวนสิทธิใ์นการเสนอราคาและอืน่ ๆ                
  11.1  เม่ือองคการ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือส่ิงของ
ตามการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาว  เขามา
จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
   (1) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอ กรมเจาทา ภายใน 7 
วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายส่ัง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
   (2) จัดการใหส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย การ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.2   ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ      
องคการ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ 4.8 (4) (5) (6)และ (7) 
มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม        
  11.3  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบขององคการ   

/ กรณีองคการมี............ 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


10 
 
 

                 กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว  ผูชนะการ
เสนอราคายินยอมเล่ือนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน      
  11.4  องคการสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอก     
สารอ่ืนๆ ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)                              
      
 
                                                                                                องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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                  ตารางวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซ้ือจัดจาง 

 1. ชื่อโครงการ โครงการจดัซ้ือผาสําหรับตดัเครื่องแบบปงบประมาณ 2558 
     หนวยงานเจาของโครงการ งานสวัสดกิาร กลุมงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สํานักการเจาหนาท่ี 
      องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 2. วงเงนิงบประมาณที่ใชจัดสรร  งบประมาณการซ้ือผาตัดเครื่องแบบ ประจําป 2558 
      เปนเงิน 9,051,000.- บาท 

 3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางองิ)  14  พฤษภาคม 2558 
      เปนเงินจํานวน  5,976,213.- บาท   
      3.1 ผาสีขาว  จํานวน   33,239 เมตร   เมตรละ    67 บาท 
      3.2 ผาสีกรมทา จํานวน   33,475 เมตร   เมตรละ  112 บาท 

 4. แหลงที่มาของราคากลาง     สืบราคาจากรานคา 
      4.1 รานเชียง เฮง ฮวด  (สําเพ็ง) 
      4.2 รานเฮางวนเซงฮวด  (สําเพ็ง) 
      4.3 รานยงพานิช   (สําเพ็ง) 
      4.4 รานมาดอนนา   (สําเพ็ง) 
      4.5 รานศรีสุวรรณ   (โชคชัย 4) 
      4.6 รานศิริทิพย   (โชคชัย 4) 
      4.7 รานศิริชัย   (สะพานใหม) 
   
 5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคากลาง) 
      5.1 นางพวงพร ปนภิบาล 

      5.2 นางพนิดา              ทองสุข 

      5.3 นางศิราวรรณ ช่ืนบุบผา 

      5.4 นายสมศักดิ ์ นาคะปกษริาช 

      5.5 น.ส.กัญญารตัน รีละชาติ 

      5.6 นายสุรวุฒ ิ กล่ินจันทร 

      5.7 นายสุนทร มากแพทย  
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