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
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-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 หรือมีความคิดเห็นเกีย่ วกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอกั ษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูข างตน
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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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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 12/2558
เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อผาตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจําป 2558
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคก ารขนสง มวลชนกรุงเทพ มี ค วามประสงคจ ะประกวดราคาโครงการจัด ซื้ อผาตั ด
เครื่องแบบพนักงาน ประจําป 2558 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
บาทถวน)

ผูเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 299,000.-บาท (สองแสนเกาหมื่น เกาพัน

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
กําหนดยื่น ซองเอกสารประกวดราคาจางดว ยวิธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิก ส ในวัน ที่ 14
สิงหาคม 2558 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ
หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
และกําหนดเสนอราคาในวันที่.....21 สิงหาคม 2558........ตั้งแตเวลา...10.30....น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ
..300..-บาท (...สามรอยบาทถวน...) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝาย
บริ ห าร องค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ ชั้ น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเที ย มร ว มมิ ต ร เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ .24 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 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 24 กรกฏาคม 2558
ลงชื่อ

นเรศ บุญเปยม
(นายนเรศ บุญเปยม)

รองผูอํานวยการฝายบริหาร รักษาการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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