ขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
โครงการประกวดราคาจัดซื้อผาตัดเครื่องแบบพนักงานประจําป 2558
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
......................................
1. ความเปนมา
ตามระเบียบองคก ารวาดว ยการแจกผาตัด เครื่องแบบใหแกพนัก งาน พ.ศ.2523 ลงวัน ที่ 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 เพื่อจัดหาผาตัดเครื่องแบบใหกับพนักงานตําแหนงตางๆที่มีสิทธิไดรับเครื่องแบบตามที่
องคการกําหนดใหคนละ 2 ชุด
2.2 เพื่อใหการแตงกายของพนักงานเปนระเบียบเรียบรอย และเปนรูปแบบเดียวกัน
3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว
3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมอาจยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมครองเชนวานั้น
3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผา (ตนฉบับ) จาก
ศูนยวิเคราะหทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเปนผลการวิเคราะหกอนการยื่นซองประกวดราคา
ไมเกิน 60 วัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ พรอมตัวอยางผาแตละชนิด กําหนดขนาดชิ้นละ 2 เมตร โดย
ลงลายมือชื่อผูประสงคจะเสนอราคาพรอมประทับตราบริษัท,หางหุนสวนจํากัด (ถามี) ทุก ชิ้น เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

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

-23.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง
ดว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Government Procurement:e-GP) ต อ งลงทะเบี ย นในระบบอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.9 คูสัญญาตองรับ-จายเงินผานธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเงินสดก็ได
3.10 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จากองคการ
4. คุณลักษณะเฉพาะ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของผาสีขาว,สีกรมทา ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 และ 2
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนราคาสุดทาย โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะ
ถอนการเสนอราคาไมได
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคา ขอดูตัวอยางผาและสี ไดที่กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการละจัดซื้อ
ชั้น 2 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กทม. 10320
โทรศัพทหมายเลข 0 2246 0974
5. ระยะเวลาการดําเนินการ
5.1 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงมอบผาเปนชิ้นๆ แตละชิ้นมีจํานวนเนื้อผาเทากับจํานวนที่แจง
ไวในสัญญา และบรรจุหีบหอใหเรียบรอยเปนไปตามมาตรฐานทองตลาดทั่วไป
5.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
6. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ 9,051,000.- บาท (เกาลานหาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
โครงการจัดหาผาตัดเครื่องแบบเพื่อแจกใหพนักงาน ประจําป 2558 จํานวนเงิน 5,976,213.บาท (หาลานเกาแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองรอยสิบสามบาทถวน) ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคา
ขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และการเสนอราคาครั้งถัดๆไปตองเสนอราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000.- บาท จากราคาครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว
7. ระยะเวลาการสงมอบของหรืองาน
ผูรับจางตองสงมอบของภายในไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
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-38. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูตดิ ตอ : นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ
อีเมล แอดเดรส : Kyarat @ bmta.co.th
โทรศัพท / โทรสาร : 0 2246 0974 โทรสาร 0 2246 5374
ที่อยูเจาของงาน/โครงการ สํานักการเจาหนาที่
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอกั ษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูข างตน

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

คุณลักษณะเฉพาะของผาสีกรมทา ดังนี้
ลักษณะการทอ
อัตราสวนผสมเสนใย (%)

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

.................................................
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คุณลักษณะเฉพาะของผาสีขาว ดังนี้
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) วิธีที่ 1
จํานวนเสนดาย/นิ้ว
เสนดายยืน 141 เสนตอนิ้ว (บวกลบ 3 เสน)
เสนดายพุง 69
เสนตอนิ้ว (บวกลบ 3 เสน)
(ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 12 :2553) วิธีที่ 3
น้ําหนักผา (กรัม/ตารางเมตร)
ไมนอยกวา 125.94
กรัม/ตารางเมตร
ลงวันที่
(ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 9 : 2552)
แรงดึงสูงสุด (นิวตัน)
แนวเสนดายยืนไมนอยกวา 911.33
แนวเสนดายพุงไมนอยกวา 441.62
(ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 2 : 2552)
ความคงทนของสีตอแสง
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ) ระดับ 4
(ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 21 : 2552)
การเปลี่ยนแปลงหลังการซัก (รอยละ)
แนวเสนดายยืน ไมเกิน -0.52
แนวเสนดายพุง ไมเกิน -0.24
(ตามมาตรฐาน มอก. 121 เลม 10 : 2553)
ความกวาง (นิ้ว)
ไมนอยกวา 58.00 นิ้ว

...........................................
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(ราง)
ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่
/2558
เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อผาตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจําป 2558
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคก ารขนสง มวลชนกรุงเทพ มี ค วามประสงคจ ะประกวดราคาโครงการจัด ซื้ อผาตั ด
เครื่องแบบพนักงาน ประจําป 2558 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ผูเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 299,000.-บาท (สองแสนเกาหมื่น เกาพัน
บาทถวน)
1. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือผูที่องคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
1.3 ไมเปน ผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน แต
รัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.4 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และหรือ ตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
1.5 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูใ นฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีร ายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.6 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิก ส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็ก 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)
1.10 ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้ง
นี้จากองคการ
2. วัน เวลา สถานทีใ่ นการยื่นเอกสาร
กํ า หนดยื่ น ซองเอกสารประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในวั น ที่
.................................................ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซอง
ประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาในวันที่.............................................ตั้งแตเวลา..............น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ
.........-บาท(............................) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร
องคก ารขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหว ยขวาง กรุงเทพมหานคร
ระหวางวันที่ .................................................. ถึงวันที่ ............................................. ในวันและเวลาทําการ ตั้งแต
เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

2558

(นางปราณี ศุกระศร)
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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เอกสารประกวดราคาโครงการซื้อ ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
การจัดซื้อผาตัดเครือ่ งแบบพนักงาน ประจําป 2558
ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่
2558
….......……………….............

/2558

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีค วามประสงคจะประกวดราคา
จัดซื้อผาตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจําป 2558 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
1. ผาสีขาว
จํานวนประมาณ
33,239 เมตร
2. ผาสีกรมทา
จํานวนประมาณ
33,475 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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-22.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปน ผูที่ถูก ระบุชื่อไวใ นบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ
หรือตองไมเปน ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 นิติบุค คลที่จ ะเขาเปน คูสัญ ญากับหนว ยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนิน การจัดซื้อจัดจางดว ย
ระบบอิเล็กทรอนิก ส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็ก 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 ทจํา กัด หรือ บริ ษัทมหาชนจํ ากั ด ใหยื่ น สํา เนาหนั งสื อรับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
/(2) ในกรณี...
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(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผู
รว มคา ใหยื่น สําเนาสัญญาของการเขารว มคา สําเนาบัต รประจําตัว ประชาชนของผูรวมคา 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 และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูป ระสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
ผาสําหรับตัดเครื่องแบบพนักงาน ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้องคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
/สําหรับ...
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สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิตกิ รรมแทนนิตบิ ุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตน ฉบับแคต
ตาล็อก 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 ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ........./2558” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ จํานวน 1 ชุด ในวันที่ ………………………….….. ตั้งแตเวลา 09.30 น.ถึงเวลา
10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคาร
เลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคา แตละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มหี ลักฐานวาผูประสงคจะ
เสนอราคารับทราบแลว ภายในวันที่...................................................................
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และองคการจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนเพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผู
ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ ผูอํานวยการ
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือ
เปนที่สุด
/ หากปรากฏ...
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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 งอยูภ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยัง เหลื อก อ นจะสั่ ง พั ก กระบวนการเสนอราคา แต ตอ งสิ้ น สุ ด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะ
ไมแลวเสร็จไดโ ดยงาย หรือขอขัด ของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงให
ผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสิน ใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯเกิดประโยชนสูงสุดตอทางองคการ
4.8 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจัดซื้อผาสําหรับตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจําป
2558 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่ 5,976,213.-บาท
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปน ราคาที่ร 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 โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา
ฯและจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.-บาท จากราคาสูงสุด ในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 10,000.-บาท จากราคา
ครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัด เลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิด ชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
/(9) ผูมีสิทธิ...
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(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ บริษั ท 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 าการทดลองวิ ธีก ารเสนอราคากอ นถึ งกํ าหนดวัน เสนอราคาที่เ ว็บ ไซตข องผูใ หบ ริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
5.1 ผูประสงคจ ะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดาน
เทคนิค จํานวน 299,000.-บาท (สองแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1.1 เงินสด
5.1.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวัน ที่ที่ยื่น เอกสาร หรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค)
5.1.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.5 (1)
5.1.4 หนั งสื อค้ํ าประกัน ของบริ ษัท เงิ น ทุ น หรื อบริษั ทเงิ น ทุ น หลัก ทรั พย 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
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ องคการจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวมต่ําสุด
/ 6.2 หากผูเสนอราคา..............
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6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูป ระสงคจะเสนอราคาราย
นั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการเทานั้น
6.3 องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูป ระสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกสขององคการ 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
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคการจะใหผูมีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ให
เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูม ีสิทธิเสนอราคารายนั้น
/ 6.6 กรณีที่ปรากฏ...............
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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 ตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ 1.4
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญากับองคการ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและตองวางหลักประกันสัญญาในวันทําสัญญาเปนจํานวนเงินไมนอย
กวารอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะวัน
ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 5
หลักประกันสัญญาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 7 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาผาตัดเครื่องแบบ
พนักงานที่ยังไมไดรับมอบ นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดจนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาจัดสงใหจนถูกตอง
และครบถวน
9. การบอกเลิกสัญญา
ในระหวางที่องคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการเสนอราคา
ไมอาจปฏิบัติตามสัญ ญาตอไปได องคก ารจะใชสิทธิบอกเลิก สัญ ญา และริบหลัก ประกันหรือเรีย กรองจาก
ธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ตองดําเนินการจางนอกเหนือจากการปรับ
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาดวย
ในการบอกเลิก สัญญาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสว น องคก ารสงวนสิทธิใ นการบอกเลิก
สัญญาหรือไมก็ได ทั้งนี้ตามที่องคการเห็นสมควร
/ 10.การรับประกันความ..................
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10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อ
ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการแกไข
ใหอยูใ นสภาพที่ใชก ารไดดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัด จากวันที่ไดรับแจงความชํารุด บกพรอง 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 หรือเปน ของที่รัฐมนตรีวาการ
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
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปน ผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปน การขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรีย กรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบขององคการ
/ กรณีองคการมี............
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กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูชนะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
11.4 องคการสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอก
สารอื่นๆ ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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ตารางวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจาง
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อผาสําหรับตัดเครื่องแบบปงบประมาณ 2558
หนวยงานเจาของโครงการ งานสวัสดิการ กลุมงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สํานักการเจาหนาที่
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ใชจัดสรร งบประมาณการซื้อผาตัดเครื่องแบบ ประจําป 2558
เปนเงิน 9,051,000.- บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 14 พฤษภาคม 2558
เปนเงินจํานวน 5,976,213.- บาท
3.1 ผาสีขาว
จํานวน 33,239 เมตร เมตรละ 67
3.2 ผาสีกรมทา
จํานวน 33,475 เมตร เมตรละ 112
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. รายชื่อเจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคากลาง)
5.1 นางพวงพร

ปนภิบาล

5.2 นางพนิดา

ทองสุข

5.3 นางศิราวรรณ

ชื่นบุบผา

5.4 นายสมศักดิ์

นาคะปกษิราช

5.5 น.ส.กัญญารัตน รีละชาติ
5.6 นายสุรวุฒิ

กลิ่นจันทร

5.7 นายสุนทร

มากแพทย
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