
 
 

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

  หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกีย่วกับงานดังกลาว 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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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่        12/2558 

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 
  กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี  14 
สิงหาคม 2558  ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ 
หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร  
และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี.....21 สิงหาคม 2558........ตั้งแตเวลา...10.30....น. เปนตนไป 

  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 
..300..-บาท (...สามรอยบาทถวน...) ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ ฝาย
บริหาร  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ช้ัน 2 อาคารเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี .24 กรกฏาคม 2558  ถึงวันท่ี  29 กรกฏาคม 2558   ในวันและเวลาทําการ 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   24  กรกฏาคม    2558 

                                           ลงช่ือ          นเรศ  บุญเปยม 

(นายนเรศ  บุญเปยม) 
รองผูอํานวยการฝายบริหาร รักษาการแทน 
 ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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