
ขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) 

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผาตัดเครื่องแบบพนักงานประจําป 2559 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

................................................... 
1. ความเปนมา 

  ตามระเบียบองคการวาดวยการแจกผาตัดเครื่องแบบใหแกพนักงาน  พ.ศ. 2523   ลงวันท่ี  7 ตุลาคม 2523  
ใหองคการแจกผาตัดเครื่องแบบพนักงาน คนละ 2 ชุด โดยใชงบประมาณป 2559 จํานวน 9,371,505 . บาท  ณ วันท่ี  28  ก.พ. 
2559 พนักงานมีจํานวน  12,897  คน ๆ ละ 2 ชุด โดยแบงเปน 
  1.1  ผาสีขาว                     จาํนวน  32,055  เมตร  
  1.2  ผาสีกรมทา  จํานวน  32,515  เมตร 

2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพื่อจัดหาผาตัดเครื่องแบบใหกับพนักงานตําแหนงตาง ๆ ท่ีมีสิทธิไดรับเครื่องแบบตามท่ีองคการ
กําหนดใหคนละ 2 ชุด 
  2.2  เพื่อใหการแตงกายของพนักงานเปนระเบียบเรียบรอย  และเปนรูปแบบเดียวกัน 

3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

  3.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามท่ีประกวดราคาซื้อดังกลาว 

  3.2 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและได
แจงเวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  หรือผู
ท่ีถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 

  3.3 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

  3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมอาจยอมข้ึน
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมครองเชนวานั้น 

 3.5 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผา(ตนฉบับ) จากศูนย
วิเคราะหทดสอบสิ่งทอ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเปนผลการวิเคราะหกอนการยื่นซองประกวดราคาไมเกิน 60 วัน  
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ พรอมตัวอยางผาแตละชนิด กําหนดขนาดช้ืนละ 2 เมตร โดยลงลายมือช่ือผูประสงคจะเสนอราคา
พรอมประทับตราบริษัท, หางหุนสวนจํากัด (ถามี) ทุกช้ิน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 
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  3.6  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government  Procurement: e-GP )  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บ
ไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  3.7 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ-รายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับ-รายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  3.8   คูสัญญาตองรับ-จายเงินผานธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง   ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืน
บาท  คูสัญญาอาจรับจายเงินสดก็ได 
  3.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีรายช่ือเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จากองคการ 
4.  คุณลักษณะเฉพาะ 

  กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของผาสีขาว,สีกรมทา  ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 และ  2 

  4.1  ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน  นับแตวันยืนราคาสุดทายโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธเิสนอราคา จะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว และจะถอนการ
เสนอราคาไมได 

  4.2  ผูประสงคจะเสนอราคา ขอดูตัวอยางผาและสีไดท่ีกลุมงานจัดซื้อ  สํานักบริการและจัดซื้อ 

ช้ัน 2  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  เลขท่ี 131  ถนนวัฒนธรรม  เขตหวยขวาง กทม. 10320  โทรศัพทหมายเลข 02 246 0974 

5.  ระยะเวลาการดําเนินการ 

  5.1 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงมอบผาเปนช้ิน ๆ แตละช้ินมีจํานวนเนือ้ผาเทากับจํานวนท่ีแจงไว
ในสัญญา  และบรรจุหีบหอใหเรียบรอยเปนไปตามมาตรฐานทองตลาดท่ัวไป 

  5.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 60 วัน  นับถัดจากวันลงนามสัญญา 

6.  วงเงินในการจัดหา 

  วงเงินงบประมาณ   9,371,505.- บาท   (เกาลานสามแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหารอยหาบาทถวน) 
  โครงการจัดหาผาตัดเครื่องแบบเพื่อแจกใหพนักงานประจําป 2559 จํานวนเงิน   3,745,060.-บาท 
(สามลานเจ็ดแสนสี่หม่ืนหาพันหกสิบบาทถวน)  ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า  (Minimum  Bid)  ไม
นอยกวาครั้งละ  7,000.- บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ 
ไป ตองเสนอราคาครั้งละไมนอยกวา   7,000 บาท  จากราคาครั้งสุดทายท่ีเสนอลดแลว 

7.  ระยะเวลาการสงมอบของหรืองาน 

  ผูรับจางตองสงมอบของภายในไมเกิน  60 วัน  นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
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8.  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 

  ช่ือผูติดตอ    :   นางสาวกัญญารัตน     รีละชาติ 
                  อีเมลล แอดเดรส  :   Kyarat @  bmta. Co.th 
                โทรศัพท/โทรสาร   :   0 2246 0974 โทรสาร  0 2246 5374 
         ท่ีอยูเจาของงาน/โครงการ  สํานักการเจาหนาท่ี 

 หากทานตองการเสนอแนะ วจิารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปนลาย
ลักษณอักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดท่ีอยูขางตน 
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4 
คุณลักษณะเฉพาะของผาสีขาว 

 
                               ลักษณะการทอ ทอลายสอง 
อัตราสวนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1833-11:2006 (E) 
ชนิดเสนใย 
สวนผสม (รอยละ) 

 
โพลิเอสเตอร  
100.00 

ความคงทนของสีตอแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 2 : 2552 
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ) 

 
4-5 

ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิวตัน) : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 9 
 : 2552 
-แนวเสนดายยนื 
-แนวเสนดายพุง 

 
1,395.46 
1,519.18 

จํานวนเสนดายตอนิ้ว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 13  : 2553 วิธีท่ี 1 
-เสนดายยืน 
-เสนดายพุง 

 
118 
62 

จํานวนรวมเสนดายยืนและเสนดายพุง (เสนตอตารางนิ้ว) 180 
จํานวนเสนควบ 
-เสนดายยืน 
-เสนดายพุง 

 
1 
1 

น้ําหนักผา : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 2 : 2553 วิธีท่ี 3 (กรัมตอตารางเมตร) 195.86 
ความกวาง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 10 : 2553 (นิ้ว) 58 3/8 
การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก : : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 21  : 2552 
-แนวเสนดายยนื 
-แนวเสนดายพุง 

 
-0.34 
0.00 
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5 
คุณลักษณะเฉพาะของผาสีกรมทา 

ลักษณะการทอ ทอลายสอง 
อัตราสวนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1833-11:2006 (E) 
ชนิดเสนใย 
สวนผสม (รอยละ) 

 
โพลิเอสเตอร  
100.00 

ความคงทนของสีตอแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 2 : 2552 
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ) 

 
4-5 

ความคงคนของสีตอการซัก : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 3 : 2552 
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดับ)  
สีตกติดผาขาว (ระดับ) (ACETATE, NYLON, POLYESTER) 
                               (COTTON, ACRYLIC, WOOL) 

 
4-5 
4 
4-5 

ความคงทนของสีตอเหง่ือ : 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)  

 
4-5 
4 
4.5 
4-5 
4 
4-5 

ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิวตัน) : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 9 : 2552 
-แนวเสนดายยนื 
-แนวเสนดายพุง 

 
1,295.70 
1,421.16 

จํานวนเสนดายตอนิ้ว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 13  : 2553 วิธีท่ี 1 
-เสนดายยืน 
-เสนดายพุง 

 
119 
62 

จํานวนรวมเสนดายยืนและเสนดายพุง (เสนตอตารางนิ้ว) 181 
จํานวนเสนควบ 
-เสนดายยืน 
-เสนดายพุง 

 
1 
1 

น้ําหนักผา : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 2 : 2553 วิธีท่ี 3 (กรัมตอตารางเมตร) 193.68 
ความกวาง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 10 : 2553 (นิ้ว) 58  1/8 
การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก : : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม 21  : 2552 
-แนวเสนดายยนื 
-แนวเสนดายพุง 

 
-0.24 
0.00 
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ตารางวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอางองิ) 
ในการจัดซื้อจัดจาง 

 
 

1. ช่ือโครงการ   โครงการจัดซื้อผาสาํหรับตัดเครื่องแบบปงบประมาณ  2559 
 หนวยงานเจาของโครงการ    งานสวสัดิการ  กลุมงานพฒันาระบบสวัสดิการ  สาํนกัการเจาหนาท่ี 
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

2.  วงเงินงบประมาณท่ีใชจัดสรร  งบประมาณการซื้อผาตัดเครื่องแบบ ประจําป 2559 
 เปนเงิน   9,371,505.-. บาท 

3.  วันท่ีกําหนดราคากลาง     26  กรกฏาคม  2559 
 เปนเงินจํานวน     3,745,060.-  บาท 
 3.1   ผาสีขาว                   จาํนวน  32,055  เมตร    เมตรละ  58  บาท 
 3.2   ผาสีกรมทา              จาํนวน  32,515  เมตร    เมตรละ  58 บาท 

     4.    แหลงท่ีมาของราคากลาง       สืบราคาจากรานคา (สําเพ็ง) 
            4.1   บริษัทเจียมสมาน  จํากัด         
            4.2   รานยงพานิช 
            4.3   รานเฮางวนเซงเฮง 
            4.4   รานเชียงเฮงฮวด 
            4.5   รานปเตอรเอ็นเตอรไพรส 
     5.    เจาหนาท่ีผูสืบราคา    (ราคากลาง) 
            5.1   นายสนุทร       มากแพทย 
            5.2   นายอํานวย      อภัยบริรัตน 
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ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

เลขที่     14/2559 
เร่ือง   โครงการประกวดราคาจัดซ้ือผาตดัเคร่ืองแบบพนกังานประจําป 2559 

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

 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงคจะประกวดราคาโครงการจัดซ้ือผาตัด

เครื่องแบบพนักงาน ประจําป 2559  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
     

     ผูเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน  188,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปด
พันบาทถวน) 
                             1. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณุสมบตั ิ ดังตอไปนี ้ 

 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
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
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) โดยลงลายมือ
ช่ือผูประสงคจะเสนอราคาพรอมประทับตราบริษัท,หางหุนสวนจํากัด (ถามี) ทุกช้ิน เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 1.10  ตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้ง
นี้จากองคการ                 
      2.   วัน  เวลา สถานทีใ่นการยื่นเอกสาร 
  กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    
ในวันท่ี 11  พฤศจิกายน  2559  ระหวางเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซอง
ประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขท่ี 131 ถนนวัฒนธรรม  เขตหวยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี   21  พฤศจิกายน   2559  ตั้งแตเวลา    10.30 น.  เปนตนไป 

  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 
300.-บาท  (สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซ้ือ ฝายบริหาร 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ช้ัน 2 อาคารเลขท่ี 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวาง
วันท่ี   20  ตุลาคม    2559       ถึงวันท่ี    26 ตุลาคม   2559   ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 
15.30 น.ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ  

 
                                         ประกาศ  ณ  วันท่ี   20  ตุลาคม  2559 

                                     ลงช่ือ               สุระชัย    เอ่ียมวชิรสกุล                 

        (นายสุระชัย  เอ่ียมวชิรสกุล) 
        ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส เลขที่    14 /2559 
 โครงการจัดซ้ือผาตัดเคร่ืองแบบพนกังาน ประจําป 2559   

ตามประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ลงวันที่       20  ตุลาคม   2559 
….......………………............. 

 

            องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "องคการ" มีความประสงคจะประกวดราคา
จัดซ้ือผาตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจําป 2559  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี ้   
 1. ผาสีขาว   จํานวนประมาณ          32,055   เมตร 
 2. ผาสีกรมทา  จํานวนประมาณ           32,515   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 ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 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 
                             2.11 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองจัดทําเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะผา
ตัดเครื่องแบบพนักงานท่ีกําหนดขางตน โดยระบุเอกสารอางอิง ใหถูกตอง และตองขีดเสนใตระบุหมายเลขขอท่ี
อางอิงใหชัดเจน องคการสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมขีดเสนใตระบุหมายเลขในเอกสาร 
อางอิง ตามตัวอยางดานลาง 
ตัวอยาง  ตารางเปรียบเทียบ 
รายละเอยีด ท่ีขสมก.

กําหนด 
รายละเอยีดท่ีผูประสงค
จะเสนอราคาเสนอ 

ตรงตามรายละเอยีดท่ี 
ขสมก.กําหนด 

เอกสารอางอิง  
(ระบุเลขท่ีหนา) 

    
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
ช่ือผูติดตอ...............................................(บริษัท)...............................โทรศัพท............................. 
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     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) 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 ,2.9 , 2.11 
   (6) หนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผา(ตนฉบับ)จากศูนยวิเคราะหทดสอบ
ส่ิงทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเปนผลการวิเคราะหกอนการ  ยื่นซองประกวดราคาไมเกิน 60 วัน 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพรอมตัวอยางผาแตละชนิด จํานวนช้ินละ  2  เมตร (สองเมตร) ตามขอ 2.9 
                              (7)    แบบใบยื่นขอเสนอ 
                              (8)  หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  
(จํานวน 3 ชุด) โดยตองลงนาม พรอมประทับตรา   
                         (9)   หลักประกันซอง ตามขอ 5 
                              (10)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)  
 
 

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

http://www.pdffactory.com


 
4 

 
 4. การเสนอราคา 

 4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ 
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือช่ือของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน 
  4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะของ
ผาสําหรับตัดเครื่องแบบพนักงาน ไปพรอมเอกสารสวนท่ี  1  และเอกสารสวนท่ี  2  เพ่ือประกอบการพิจารณา  
หลักฐานดังกลาวนี้องคการจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา  มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ 
แคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน 
  4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของผาแตละชนิดท่ีเสนอ  เพ่ือใชในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ท้ังนี ้ องคการจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลวองคการจะไมคืนใหแกผูเสนอราคา     
  4.6 กอนยื่นเอกสารการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคาควรตรวจดรูางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมด
เสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    
    4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี   14/2559”  ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ จํานวน 1 ชุด   ในวันที่  11   พฤศจิกายน  2559 ตั้งแตเวลา  09.30 น.ถึงเวลา 10.30 น. 
ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา  ณ หองประชุม  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขท่ี  
131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  10320  
      เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด   
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   คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงคจะเสนอราคา  แตละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวาผูประสงคจะ
เสนอราคารับทราบแลว  ภายในวันท่ี    15  พฤศจิกายน   2559 
                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการ
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 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือ 
เปนท่ีสุด  
   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 ท่ีไดยืน่มาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
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   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจัดซ้ือผาสําหรับตัดเครื่องแบบพนักงาน  ประจําป  
2559  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเร่ิมตนที่   3,745,060.-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 โดยราคา

ท่ีเสนอในการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 7,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 7,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทาย
ท่ีเสนอลดแลว  

(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จส้ินแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกบัราคาท่ีเสนอหลังสุด                             

(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา  

(9)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา  ณ  บริษัท  กสท. โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ในวันที่   21  พฤศจิกายน   2559   ตั้งแตเวลา  10.30  น. เปนตนไป  ท้ังนี ้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง 
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   188,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
      โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  
   5.1.1 เงินสด 
                     5.1.2   เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการ โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นเอกสาร หรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ (แคชเชียรเช็ค) 
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                          5.1.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ   1.5 (1) 
   5.1.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
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  หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาราย
นั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงพียงเล็กนอย หรอืผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณท่ีีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการเทานัน้    
     6.3   องคการสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี 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  
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  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  ในกรณี ท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส วา ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรบัการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 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  ผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญาดัง
ระบุในขอ 1.4   
   ผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญากับองคการ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและตองวางหลักประกันสัญญาในวนัทําสัญญาเปนจาํนวนเงินไมนอยกวา
รอยละ 5 ของราคาส่ิงของท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหองคการยึดถือไวในขณะวันทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ตามขอ 5  
   หลักประกันสัญญาจะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 
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 8. อัตราคาปรับ  
  คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ 7 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาผาตัดเครื่องแบบ
พนักงานท่ียังไมไดรับมอบ  นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดจนถึงวันท่ีผูขายไดนําส่ิงของมาจัดสงใหจนถูกตอง
และครบถวน  
 9. การบอกเลิกสัญญา 
                     ในระหวางท่ีองคการยังไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ถาองคการเห็นวาผูชนะการเสนอราคา
ไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได องคการจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกรองจาก
ธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีตองดําเนินการจางนอกเหนือจากการปรับ
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาดวย  
                ในการบอกเลิกสัญญาไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน องคการสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
หรือไมก็ได ท้ังนี้ตามท่ีองคการเห็นสมควร 
 
     10.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
ทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.4  แลวแตกรณ ี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 
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  11.2   ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ      
องคการ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ 4.8 (4) (5) (6)และ (7) 
มิฉะนั้นองคการจะริบหลักประกนัซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม        
  11.3  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
องคการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 องคการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบขององคการ   
                 กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลาดังกลาว  ผูชนะการ
เสนอราคายินยอมเล่ือนเวลาทุกครั้ง และไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน   
                          11.4  องคการสงวนสิทธ์ิการคืนหลักประกัน หากผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันหรือคูสัญญาไม
ยื่นคําขอหลักประกันคืนภายใน 5 ป นับแตวันท่ีองคการไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอย หรือไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือไดพนจากขอผูกพันแลวใหถือวาผู เสนอราคาหรือผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาสละสิทธ์ิใน
หลักประกันและแสดงเจตนาใหหลักประกันดังกลาวแกองคการ 
  11.5  องคการสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอก     
สารอ่ืนๆ ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)                              
      
 
                                                                                                องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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