
ขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) 

โครงการประกวดราคาจดัซ้ือผา้ตดัเคร่ืองแบบพนกังานประจ าปี 2559 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

................................................... 

1. ความเป็นมา 

  ตามระเบียบองค์การวา่ดว้ยการแจกผา้ตดัเคร่ืองแบบใหแ้ก่พนกังาน  พ.ศ. 2523   ลงวนัที ่ 7 ตุลาคม 2523  
ใหอ้งค์การแจกผา้ตดัเคร่ืองแบบพนกังาน คนละ 2 ชุด โดยใชง้บประมาณปี 2559 จ านวน 9,371,505 . บาท  ณ วนัที่  28  ก.พ. 
2559 พนกังานมีจ านวน  12,897  คน ๆ ละ 2 ชุด โดยแบ่งเป็น 
  1.1  ผา้สีขาว                     จ านวน  32,055  เมตร  
  1.2  ผา้สีกรมท่า  จ านวน  32,515  เมตร 

2. วตัถุประสงค ์
  2.1 เพือ่จัดหาผา้ตดัเคร่ืองแบบให้กบัพนกังานต าแหน่งต่าง ๆ ที่มีสิทธิได้รับเคร่ืองแบบตามที่องค์การ
ก าหนดใหค้นละ 2 ชุด 
  2.2  เพือ่ใหก้ารแต่งกายของพนกังานเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  และเป็นรูปแบบเดียวกนั  

3. คุณสมบตัิของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 

  3.1  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งเป็นผูม้อีาชีพขายพสัดุตามที่ประกวดราคาซ้ือดงักล่าว 

  3.2 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูถู้กระบุช่ือไวใ้นบัญชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้
แจง้เวยีนช่ือแลว้  หรือไม่เป็นผูท้ี่ไดร้ับผลของการส่ังใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิง้งานตามระเบยีบของทางราชการ  หรือผู ้
ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายสัุญญา 

  3.3 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนักับผูเ้สนอราคารายอื่น และ/หรือตอ้ง
ไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ใหบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้ง
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  

  3.4 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ อาจยอมขึ้ น
ศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดม้ีค าส่ังใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้ครองเช่นวา่นั้น 

 3.5 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลกัษณะผา้(ต้นฉบบั) จากศูนย์
วเิคราะห์ทดสอบส่ิงทอ  สถาบันพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์ก่อนการยืน่ซองประกวดราคาไม่เกิน 60 วนั  
โดยมีรายละเอียดคุณลกัษณะ พร้อมตวัอยา่งผา้แต่ละชนิด ก าหนดขนาดช้ืนละ 2 เมตร โดยลงลายมือช่ือผูป้ระสงค์จะเสนอราคา
พร้อมประทบัตราบริษทั, หา้งหุน้ส่วนจ ากดั (ถา้มี) ทุกช้ิน เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการประกวดราคาดว้ยวธีิการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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  3.6  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที่จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงได้ด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government  Procurement: e-GP )  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางที่เว็บ
ไซด์ศูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
  3.7 นิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบญัชี
รายรับ-รายจ่าย ไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
  3.8   คู่สัญญาตอ้งรับ-จ่ายเงินผ่านธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง   ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได ้
  3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู ้มีรายช่ือเป็นผู ้ซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี จากองค์การ 
4.  คณุลกัษณะเฉพาะ 

  ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของผา้สีขาว,สีกรมท่า  ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 และ  2 

  4.1  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั  นบัแต่วนัยนืราคาสุดทา้ยโดย
ภายในก าหนดยนืราคาผูป้ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ีสิทธิเสนอราคา จะตอ้งรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว ้ และจะถอนการ
เสนอราคาไม่ได ้

  4.2  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา ขอดูตวัอยา่งผา้และสีไดท้ี่กลุ่มงานจดัซ้ือ  ส านกับริการและจดัซ้ือ 

ชั้น 2  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เลขที่ 131  ถนนวฒันธรรม  เขตหว้ยขวาง กทม. 10320  โทรศพัท์หมายเลข 02 246 0974 

5.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

  5.1 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งส่งมอบผ้าเป็นช้ิน ๆ แต่ละช้ินมีจ านวนเน้ือผา้เท่ากบัจ านวนที่แจง้ไว้
ในสัญญา  และบรรจุหีบห่อใหเ้รียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานทอ้งตลาดทัว่ไป 

  5.2 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน 60 วนั  นบัถดัจากวนัลงนามสัญญา  

6.  วงเงินในการจดัหา 

  วงเงินงบประมาณ   9,371,505.- บาท   (เกา้ลา้นสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพนัหา้ร้อยหา้บาทถว้น) 
  โครงการจดัหาผา้ตดัเคร่ืองแบบเพือ่แจกใหพ้นกังานประจ าปี 2559 จ านวนเงิน   3,745,060. -บาท 
(สามลา้นเจ็ดแสนส่ีหมื่นหา้พนัหกสิบบาทถ้วน)  ในการเสนอราคาผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอลดราคาขั้นต ่ า  (Minimum  Bid)  ไม่
นอ้ยกวา่ครั้งละ  7,000.- บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  และการเสนอราคาครั้งถดั ๆ 
ไป ตอ้งเสนอราคาครั้งละไม่นอ้ยกวา่   7,000 บาท  จากราคาครั้งสุดทา้ยที่เสนอลดแลว้ 

7.  ระยะเวลาการส่งมอบของหรืองาน 

  ผูร้ับจา้งตอ้งส่งมอบของภายในไม่เกิน  60 วนั  นบัถัดจากวนัลงนามสัญญา 
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8.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี ่

  ช่ือผูต้ิดต่อ    :   นางสาวกญัญารัตน์     รีละชาต ิ
                  อีเมลล์ แอดเดรส  :   Kyarat @  bmta. Co.th 
                โทรศพัท์/โทรสาร   :   0 2246 0974 โทรสาร  0 2246 5374 
         ที่อยูเ่จา้ของงาน/โครงการ  ส านกัการเจา้หนา้ที่ 

 หากท่านตอ้งการเสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกบังานดงักล่าว โปรดใหค้วามเห็นเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือทางเวบ็ไซด์ มายงัหน่วยงานโดยเปิดเผยตวั ตามรายละเอียดที่อยูข่า้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
คุณลักษณะเฉพาะของผ้าสีขาว 

 
                               ลกัษณะการทอ ทอลายสอง 
อตัราส่วนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1833-11:2006 (E) 
ชนิดเส้นใย 
ส่วนผสม (ร้อยละ) 

 
โพลิเอสเตอร์  
100.00 

ความคงทนของสีต่อแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม่ 2 : 2552 
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดบั) 

 
4-5 

ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิวตนั) : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 9 
 : 2552 
-แนวเส้นดา้ยยนื 
-แนวเส้นดา้ยพุง่ 

 
1,395.46 
1,519.18 

จ านวนเส้นดา้ยต่อน้ิว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 13  : 2553 วธีิที่ 1 
-เส้นดา้ยยนื 
-เส้นดา้ยพุง่ 

 
118 
62 

จ านวนรวมเส้นดา้ยยืนและเส้นดา้ยพุง่ (เส้นต่อตารางน้ิว) 180 
จ านวนเส้นควบ 
-เส้นดา้ยยนื 
-เส้นดา้ยพุง่ 

 
1 
1 

น ้าหนกัผา้ : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 2 : 2553 วธีิที่ 3 (กรัมต่อตารางเมตร) 195.86 
ความกวา้ง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม่ 10 : 2553 (น้ิว) 58 3/8 
การเปลี่ยนแปลงขนาดหลงัการซกั : : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 21  : 2552 
-แนวเส้นดา้ยยนื 
-แนวเส้นดา้ยพุง่ 

 
-0.34 
0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
คุณลักษณะเฉพาะของผ้าสีกรมท่า 

ลกัษณะการทอ ทอลายสอง 
อตัราส่วนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1833-11:2006 (E) 
ชนิดเส้นใย 
ส่วนผสม (ร้อยละ) 

 
โพลิเอสเตอร์  
100.00 

ความคงทนของสีต่อแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม่ 2 : 2552 
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดบั) 

 
4-5 

ความคงคนของสีต่อการซกั : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 3 : 2552 
สีเปลี่ยนจากเดิม (ระดบั)  
สีตกติดผา้ขาว (ระดบั)  (ACETATE, NYLON, POLYESTER) 
                               (COTTON, ACRYLIC, WOOL) 

 
4-5 
4 
4-5 

ความคงทนของสีต่อเหงื่อ : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 4 : 2552 
สภาวะกรด (ระดบั)  สีเปลี่ยนจากเดิม        
                สีตกติดผา้ขาว (NYLON, POLYESTER)    
               (ACETATE, COTTON, ACRYLIC, WOOL)  
สภาวะด่าง (ระดบั)  สีเปลี่ยนจากเดิม 
     สีตกติดผา้ขาว (COTTON, NYLON) 
                                           (ACETATE, COTTON, ACRYLIC, WOOL)  

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

ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิวตนั) : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 9 : 2552 
-แนวเส้นดา้ยยนื 
-แนวเส้นดา้ยพุง่ 

 
1,295.70 
1,421.16 

จ านวนเส้นดา้ยต่อน้ิว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 13  : 2553 วธีิที่ 1 
-เส้นดา้ยยนื 
-เส้นดา้ยพุง่ 

 
119 
62 

จ านวนรวมเส้นดา้ยยืนและเส้นดา้ยพุง่ (เส้นต่อตารางน้ิว) 181 
จ านวนเส้นควบ 
-เส้นดา้ยยนื 
-เส้นดา้ยพุง่ 

 
1 
1 

น ้าหนกัผา้ : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 2 : 2553 วธีิที่ 3 (กรัมต่อตารางเมตร) 193.68 
ความกวา้ง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เลม่ 10 : 2553 (น้ิว) 58  1/8 
การเปลี่ยนแปลงขนาดหลงัการซกั : : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 21  : 2552 
-แนวเส้นดา้ยยนื 
-แนวเส้นดา้ยพุง่ 

 
-0.24 
0.00 

 

 

 



 

 

ตารางวงเงินงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร และราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 
ในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 
 

1. ช่ือโครงการ   โครงการจดัซ้ือผา้ส าหรับตดัเคร่ืองแบบปีงบประมาณ  2559 
 หน่วยงานเจา้ของโครงการ    งานสวสัดิการ  กลุ่มงานพฒันาระบบสวสัดิการ  ส านกัการเจา้หนา้ที่ 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

2.  วงเงินงบประมาณที่ใชจ้ดัสรร  งบประมาณการซ้ือผา้ตดัเคร่ืองแบบ ประจ าปี 2559 
 เป็นเงิน   9,371,505.-. บาท 

3.  วนัที่ก าหนดราคากลาง     26  กรกฏาคม  2559 
 เป็นเงินจ านวน     3,745,060.-  บาท 
 3.1   ผา้สีขาว                   จ านวน  32,055  เมตร    เมตรละ  58  บาท 
 3.2   ผา้สีกรมท่า              จ านวน  32,515  เมตร    เมตรละ  58 บาท 

     4.    แหล่งที่มาของราคากลาง       สืบราคาจากร้านคา้ (ส าเพง็) 
            4.1   บริษทัเจียมสมาน  จ ากดั         
            4.2   ร้านยง้พานิช 
            4.3   ร้านเฮา้ง่วนเซ่งเฮง 
            4.4   ร้านเชียงเฮงฮวด 
            4.5   ร้านปีเตอร์เอ็นเตอร์ไพร์ส 
     5.    เจา้หนา้ที่ผูสื้บราคา    (ราคากลาง) 
            5.1   นายสุนทร       มากแพทย ์
            5.2   นายอ านวย      อภยับริรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่   16 /2559 

เรื่อง   โครงการประกวดราคาจดัซ้ือผ้าตัดเครื่องแบบพนกังานประจ าปี 2559 
ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนกิส์  ครั้งที่ 2 

…………............................ 
 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการจดัซ้ือผ้าต ัด
เคร่ืองแบบพนกังาน ประจ าปี 2559  ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

     

     ผู้เสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองวงเงิน  188,000.-บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นแปด
พนับาทถ้วน) 
                             1. ผู้มสิีทธิเสนอราคาจะต้องมคุีณสมบัติ  ดงัต่อไปนี ้ 

 1.1 เป็นผูม้ีอาชีพขายพสัดุตามที่ประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
        1.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวียนช่ือ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ไดร้ับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
หรือผูท้ี่องคก์ารบอกยกเลิกสัญญากอ่นครบอายุสัญญา 
   1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดม้ีค  าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
     1.4 ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น และหรือ ต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชนร่์วมกนั ระหวา่งผู้ประสงค์จะเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอย่างเป็นธรรม 
    1.5 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

  1.6 นิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานภาครัฐซ่ึงไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลาง ที่เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

  1.7 คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ งซ่ึงมีมูลค่า
ไม่เกนิสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้

/1.8 ตอ้งเป็น........... 
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  1.8 ตอ้งเป็นผูผ้ลิตโดยตรง หรือเป็นตวัแทนจ าหน่ายที่ไดร้ับอนุญาตจากโรงงานผูผ้ลิต 
 1.9  ต้องมีหนงัสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลกัษณะผ้า(ต้นฉบบั)จากศูนย์วิเคราะห์
ทดสอบส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์ก่อนการยื่นซองประกวดราคาไม่เกิน 
60 วนั โดยมีรายละเอียดคุณลกัษณะพร้อมตวัอย่างผา้แต่ละชนิด จ านวนช้ินละ 2 เมตร(สองเมตร) โดยลงลายมือ
ช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาพร้อมประทบัตราบริษทั,ห้างหุ้นส่วนจ ากดั (ถา้มี) ทุกช้ิน เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 1.10 ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรายช่ือเป็นผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ครั้ ง
น้ีจากองคก์าร                 
      2.  วนั  เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร 
  ก  าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์   ในวนัที่   13 
มกราคม    2559   ระหวา่งเวลา  09.30 น.  ถึงเวลา  10.30 น. ตามนาฬิกาของส านกังานรับซองประกวดราคา ณ 
ห้องประชุมองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวฒันธรรม  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  
และก  าหนดเสนอราคาในวนัที่     24   มกราคม   2559  ต ั้งแต่เวลา   10.30  น.   เป็นตน้ไป 

  ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 
300.-บาท  (สามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไดท้ี่ กลุ่มงานจดัซ้ือ ส านกับริการและจดัซ้ือ ฝ่ายบริหาร 
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวฒันธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ระหวา่ง
วนัที่   19  ธนัวาคม       2559       ถึงวนัที่     27  ธนัวาคม    2559   ในวนัและเวลาท าการ ต ั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง
เวลา 15.30 น.ดูรายละเอียดได้ที่เวบ็ไซต์ www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศพัท ์0-2246-0974 ในวนั และเวลาราชการ  

 
                                         ประกาศ  ณ  วนัที่     19  ธนัวาคม     2559 

                                     ลงช่ือ               สุระชยั     เอีย่มวชิรสกลุ 

        (นายสุระชยั  เอี่ยมวชิรสกุล) 

        ผูอ้  านวยการองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวธีิการทางอเิล็กทรอนิกส์ เลขที่     16 /2559 
 โครงการจดัซ้ือผ้าตัดเครื่องแบบพนกังาน ประจ าปี 2559   

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ลงวนัที่   19  ธันวาคม    2559 
….......………………............. 

 

            องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะประกวดราคา
จดัซ้ือผา้ตดัเคร่ืองแบบพนกังาน ประจ าปี 2559  ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการดงัน้ี    
 1. ผา้สีขาว   จ านวนประมาณ          32,055   เมตร 
 2. ผา้สีกรมท่า  จ านวนประมาณ           32,515   เมตร 
  

 ซ่ึงพสัดุที่จะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมากอ่น ไม่เป็นของเกา่เกบ็ อยู่ในสภาพที่
จะใชง้านไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที่ก  าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาฉบบัน้ี โดยมีข้อแนะน า
และขอ้ก  าหนด ดงัต่อไปน้ี 
  1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  
                1.1 รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  
  1.2 แบบใบยื่นขอ้เสนอการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
  1.3 หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์  
  1.4 แบบสัญญาซ้ือขาย 
  1.5 แบบหนงัสือค ้าประกนั 
                      (1) หลกัประกนัซอง 
                      (2) หลกัประกนัสัญญา 
                1.6  บทนิยาม 
                     (1) ผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชนร่์วมกนั 
                    (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
             1.7 แบบบญัชีเอกสาร 
                     (1) บญัชีเอกสารส่วนที่ 1 
                      (2) บญัชีเอกสารส่วนที่ 2 
                     2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูม้ีอาชีพขายพสัดุตามที่ประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 
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  2.2 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุ ช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแ้จง้เวยีนช่ือแล้วหรือไม่เป็นผูท้ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผูท้ี่ถูกองคก์ารบอกยกเลิกสัญญากอ่นครบอายุสัญญา 
  2.3 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น และ
หรือตอ้งไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร่์วมกนัระหวา่งผู้เสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 
  2.4 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคา ไดม้ีค  าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
   2.5 นิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย  หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

 2.6 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ด  าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลาง ที่เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

 2.7  คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ งซ่ึงมีมูลค่าไม่
เกนิสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด้ 
  2.8 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นผูผ้ลิตโดยตรง หรือเป็นตวัแทนจ าหน่ายที่ไดร้ับอนุญาต
จากโรงงานผูผ้ลิต 
  2.9 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งมีหนงัสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลกัษณะผา้ (ตน้ฉบบั) 
จาก ศูนยว์ิเคราะห์ทดสอบส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเป็นผลการวเิคราะห์ก่อนการ  ยื่นซอง
ประกวดราคาไม่เกนิ 60 วนั โดยมีรายละเอียดคุณลกัษณะพร้อมตวัอย่างผา้แต่ละชนิด จ านวนช้ินละ 2 เมตร  
  2.10 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูท้ี่มีรายช่ือเป็นผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ครั้ งน้ีจากองคก์าร 
                             2.11 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งจดัท าเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะผ้า
ตดัเคร่ืองแบบพนกังานที่ก  าหนดขา้งตน้ โดยระบุเอกสารอา้งอิง ให้ถูกตอ้ง และตอ้งขีดเส้นใตร้ะบุหมายเลขขอ้ที่
อา้งอิงให้ชดัเจน องคก์ารสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่ไม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขในเอกสาร 
อา้งอิง ตามตวัอย่างดา้นล่าง 
ตวัอย่าง  ตารางเปรียบเทียบ 
รายละเอียด ที่ขสมก.

ก  าหนด 
รายละเอียดที่ผูป้ระสงค์
จะเสนอราคาเสนอ 

ตรงตามรายละเอียดที่ 
ขสมก.ก  าหนด 

เอกสารอา้งอิง  
(ระบุเลขที่หนา้) 

    

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ 
ช่ือผูต้ิดต่อ...............................................(บริษทั)...............................โทรศพัท.์............................ 
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     3. หลกัฐานการเสนอราคา                               
    ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
                   3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมเีอกสารดงัต่อไปนี ้
        (1)  ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ผูม้ีอ  านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                         (ข)  บริษทัจ ากดัหรือบริษ ัทมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูม้ีอ  านาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถ้ือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง                 
         (2) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้
ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย กใ็ห้ยื่นส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใ้น (1)      
                              (3)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
                               (4)   บญัชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดทีไ่ดย้ื่น ตามแบบในขอ้ 1.7 (1)  
   3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมเีอกสารดงัต่อไปนี ้  
   (1) แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  
   (2)    หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎมาย ในกรณีที่ผูเ้สนอราคา  
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน 
                              (3)    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ 
                               (4)    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูร้ับมอบอ านาจ                                    
   (5) เอกสารตามขอ้  2.6 , 2.8 ,2.9 , 2.11 
   (6) หนงัสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลกัษณะผา้(ตน้ฉบบั)จากศูนยว์เิคราะห์ทดสอบ
ส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเป็นผลการวเิคราะห์กอ่นการ  ยื่นซองประกวดราคาไม่เกิน 60 วนั 
โดยมีรายละเอียดคุณลกัษณะพร้อมตวัอย่างผา้แต่ละชนิด จ านวนช้ินละ  2  เมตร (สองเมตร) ตามขอ้ 2.9 
                             (7)    แบบใบยื่นขอ้เสนอ 
                             (8)  หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์  
(จ  านวน 3 ชุด) โดยตอ้งลงนาม พร้อมประทบัตรา   
                         (9)   หลกัประกนัซอง ตามขอ้ 5 
                             (10)  บญัชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดย้ื่น ตามแบบในขอ้ 1.7 (2)  
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 4. การเสนอราคา 

 4.1 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยื่นขอ้เสนอตามแบบที่ก  าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา
จา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี 
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้นรวมทั้งลงลายมือช่ือของผูป้ระสงคจ์ะ
เสนอราคาให้ชดัเจน 
  4.2 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งก  าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วนั นบัแต่วนัยืนยนัราคา
สุดท้ายโดยภายในก  าหนดยืนราคา ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะต้องก  าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกนิ 60 วัน นบัถดัจากวนัลง
นามในสัญญา 
  4.4 ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งแคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายละเอียด  คุณลกัษณะเฉพาะของ
ผา้ส าหรับตดัเคร่ืองแบบพนกังาน ไปพร้อมเอกสารส่วนที่  1  และเอกสารส่วนที่  2  เพื่อประกอบการพิจารณา  
หลกัฐานดงักล่าวน้ีองคก์ารจะยึดไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

   ส าหรับแคตตาลอ็กที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
โดยผูม้ีอ  านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา  มีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบั  
แคตตาลอ็ก  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วนั 
  4.5 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งส่งตวัอย่างของผา้แต่ละชนิดที่เสนอ  เพื่อใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ท ั้งน้ี  องคก์ารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ 
ที่เกดิขึ้นแกต่วัอย่างดงักล่าว  ตวัอย่างที่เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้องคก์ารจะไม่คืนให้แกผู่เ้สนอราคา     
  4.6 กอ่นยื่นเอกสารการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู ้ประสงคจ์ะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียกอ่นที่จะตกลงยื่นขอ้เสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์    
    4.7 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
จ่าหนา้ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท้ี่หนา้ซองวา่  “ เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  16 /2559”  ยื่นต่อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ จ านวน 1 ชุด   ในวนัที่   13 มกราคม   2560  ต ั้งแต่เวลา  09.30 น.ถึงเวลา 10.30 น. 
ตามนาฬิกาของส านกังานรับซองประกวดราคา  ณ ห้องประชุม  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  อาคารเลขที่  
131 ถนนวฒันธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10320  
      เมื่อพ้นก  าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ จะไม่
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเดด็ขาด   
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   คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาแต่ละราย
วา่เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชนร่์วมกนักบัผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผูม้ีผลประโยชนร่์วมกนัระหว่างผู้
เสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ 3.2 และแจง้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา  แต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวธีิอื่นใดที่มีหลกัฐานวา่ผู้ประสงคจ์ะ
เสนอราคารับทราบแลว้  ภายในวนัที่    16  มกราคม   2560 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดว้ยวธีิการ
อิเล็กทรอนิกส์วา่ มีผู ้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอย่างเป็นธรรมตาม ขอ้ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูม้ีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคา และองคก์ารจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูม้ีสิทธิ
เสนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน  
   ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคดัเลือกเบื้องต้นเพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผู้
ประสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทาง 
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบติัทางดา้นเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อ ผูอ้  านวยการ  
ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้ับแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคาการวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูอ้  านวยการให้ถือ  
เป็นที่สุด  
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซ้ือดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเส ร็จภายในเวลาที่ ก  าหนดไว ้    
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู ้แทนผูม้ีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอื่น และเมื่อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะให้ด  าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอน
ที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยงั เหลือก่อนจะสั่ งพ ักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องส้ินสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะ
ไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขดัข้องไม่อาจแกไ้ขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และก  าหนดวนั เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ให้
ผูม้ีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ  
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ระหวา่งการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯเกดิประโยชนสู์งสุดต่อทางองคก์าร  
  4.8 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่ไดร้ับการคดัเลือกให้เป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
   (1) ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ที่ไดย้ื่นมาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 
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   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจดัซ้ือผา้ส าหรับตดัเคร่ืองแบบพนกังาน  ประจ าปี  
2559  ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่   3,745,060.-บาท  
   (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้ ง
ค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 

(4) ผูม้ีสิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา
ตาม วนั  เวลา  และสถานที่ที่ก  าหนด  

(5) ผูม้ีสิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที่มาลงทะเบียนแลว้ ตอ้ง  LOG IN  เขา้สู่ระบบ 
(6) ผูม้ีสิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทน ที ่LOG IN แลว้ จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา โดยราคา

ที่เสนอในการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จะต้องต ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตอ้งเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกวา่ครั้ งละ 7,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ งถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาครั้ งละไม่นอ้ยกวา่ 7,000.-บาท จากราคาครั้ งสุดทา้ย
ที่เสนอลดแลว้  

(7) ห้ามผูม้ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จส้ินแล้ว
จะตอ้งยืนยนัราคาต่อผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที่เสนอหลงัสุด                              

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์ และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ี จะแจง้ให้ทราบในวนัเสนอราคา  

(9)  ผู ้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา  ณ  บริษทั  กสท. โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) ในวนัที่    24 มกราคม  2560   ตั้ งแต่เวลา     10.30  น. เป็นตน้ไป  ทั้งน้ี จะแจง้นดัหมายตามแบบแจ้ง 
วนั เวลาและสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป 

(10) ผูม้ีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ที่แสดงในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th และผูม้ีสิทธิเสนอราคา
ต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก  าหนดวนัเสนอราคาที่ เว ็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ต ั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นตน้ไป 

 5.  หลกัประกันซอง 
 5.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื่นซองข้อเสนอด้าน
เทคนิค จ านวน   188,000.-บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นแปดพนับาทถว้น) 
      โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการค ้าประกนัตั้งแต่วนัยื่นซองขอ้เสนอทางดา้น
เทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการยืนราคา โดยหลกัประกนัให้ใชอ้ย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี  
   5.1.1 เงินสด 
                     5.1.2   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องคก์าร โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ยื่นเอกสาร หรือก่อน
หนา้นั้นไม่เกนิ 3 วนัท าการของทางราชการ (แคชเชียร์เชค็) 

http://www.gprocurement.go.th/
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                          5.1.3 หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุใน
ขอ้   1.5 (1) 
   5.1.4 หนังสือค ้าประกนัของบริษ ัทเงินทุน หรือบริษ ัทเงินทุนหลกัทรัพย์ ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกจิค  ้าประกนั  ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงั
ระบุในขอ้ 1.5 (1) 
   5.1.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย    
                   หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี องค์การจะคืนให้ผู ้เสนอราคาหรือผู้ค  ้าประกนัภายใน 
15 วนั นบัถดัจากวนัที่ไดพ้ิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูม้ีสิทธิเสนอราคารายที่คดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอ
ราคาต ่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อไดท้  าสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื่อผู ้มีสิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผูกพนัแลว้ 
                การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
  6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
  6.1 ในการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์น้ี  องคก์ารจะพิจารณาตดัสินดว้ย
ราคารวมต ่าสุด 
  6.2  หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบตัิไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื่นหลกัฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาราย
นั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงพยีงเลก็นอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือ
ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อองคก์ารเท่านั้น    
     6.3   องคก์ารสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนัใน
กรณี ดงัต่อไปน้ี 
   (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 
   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก  าหนดในเอกสารการประกวดราคาซ้ือ
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผู ้ประสงคจ์ะ
เสนอราคารายอื่น 
  6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาซ้ือด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือองคก์ารมีสิทธิให้ผู ้ประสงคจ์ะเสนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอ้เทจ็จริงอื่นใดที่เกีย่วข้อง กบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้องคก์าร มีสิทธิทีจ่ะไม่รับราคาหรือไม่ท  าสัญญาหาก
หลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกตอ้ง  



 
8 

  6.5 องคก์ารทรงไวซ่ึ้งสิทธิที่จะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดกไ็ด ้และอาจจะพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยกไ็ด ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี  
เพื่อประโยชนข์ององคก์ารเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสินขององคก์ารเป็นเดด็ขาด ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา
หรือผูม้ีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองคก์ารจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือ
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูม้ีสิทธิเสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
ได้รับการคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
               ในกรณีที่ผู ้เสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได ้คณะกรรมการประกวดราคา หรือองค์การจะให้ผู ้มีสิทธิเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานที่ท  า
ให้เช่ือไดว้่า ผู ้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้
เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได ้องคก์ารมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผูม้ีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
    6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อ เท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ วา่ ผู ้ประสงคจ์ะเสนอราคาที่ไดร้ับการคดัเลือกเป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนร่์วมกนั
กบัผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชนร่์วมกนัระหวา่งผู้มีสิทธิเสนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วนัประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวธีิการอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคาที่
กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 องค์การมีอ  านาจที่จะตดัรายช่ือผู้มี
สิทธิเสนอราคาดงักล่าว และองคก์ารจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
 7. การท าสัญญา 
                7.1 ในกรณีที่ผู ้ชนะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูค้้า)  สามารถส่ง
มอบผา้ได้ครบถ้วนภายใน  5 วนัท าการของทางราชการ  นบัแต่วนัที่ท  าข้อตกลงซ้ือ องคก์ารจะพิจารณาจดัท า
ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุ ในขอ้ 1.4 กไ็ด ้
  7.2 ในกรณีที่ผู ้ชนะการประกวดราคาซ้ือด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์  ไม่สามารถส่งมอบ
ผา้ไดค้รบถว้นภายใน  5 วนัท าการของทางราชการ  หรือองค์การเห็นว่าไม่สมควรจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ 
ตามขอ้ 7.1  ผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งท าสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญาดงั
ระบุในขอ้ 1.4   
   ผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญากบัองค์การ
ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัที่ไดร้ับแจง้และตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาในวนัท าสัญญาเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 5 ของราคาส่ิงของที่ประกวดราคาซ้ือด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ให้องคก์ารยึดถือไวใ้นขณะวนัท า
สัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ตามขอ้ 5  
   หลกัประกนัสัญญาจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ ยภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัที่ผู ้ชนะการ
ประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์  พน้จากขอ้ผูกพนัตามสัญญาแลว้  
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 8. อตัราค่าปรับ  
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ 7 ให้คิดในอตัราร้อยละ 0.20 ของราคาผ้าตดัเคร่ืองแบบ
พนกังานที่ยงัไม่ไดร้ับมอบ  นบัแต่วนัถดัจากวนัครบก  าหนดจนถึงวนัที่ผูข้ายไดน้ าส่ิงของมาจดัส่งให้จนถูกตอ้ง
และครบถว้น  
 9. การบอกเลกิสัญญา 
                     ในระหวา่งที่องคก์ารยงัไม่ได้ใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าองคก์ารเห็นว่าผูช้นะการเสนอราคา
ไม่อาจปฏิบตัิตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลกัประกนัหรือเรียกร้องจาก
ธนาคารผู้ออกหนงัสือค ้าประกนัให้ชดใชร้าคาที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ต้องด าเนินการจ้างนอกเหนือจากการปรับ
จนถึงวนับอกเลิกสัญญาดว้ย  
                ในการบอกเลิกสัญญาไม่วา่ท ั้งหมดหรือแต่บางส่วน องคก์ารสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
หรือไม่กไ็ด ้ท ั้งน้ีตามที่องคก์ารเห็นสมควร 
 
     10.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
  ผูช้นะการประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือ
ท าสัญญาซ้ือขาย ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.4  แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของที่ซ้ือ
ขายที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 3 เดือน นบัถดัจากวนัที่ผูซ้ื้อไดร้ับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการแกไ้ข
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีด ังเดิมภายใน 3 วนั นับถ ัดจากวนัที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง โดยไม่คิด
ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
 11. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ                
  11.1  เมื่อองคก์าร ไดค้ดัเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และไดต้กลงซ้ือส่ิงของ
ตามการประกวดราคาซ้ือด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว  ถา้ผู ้ขายจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าว  เข้ามา
จากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ไดต้ามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก  าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผูข้าย จะต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 
   (1) แจ้งการสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ กรมเจา้ท่า ภายใน 7 
วนั นบัตั้งแต่วนัที่ผูข้ายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
   (2) จดัการให้ส่ิงของที่ซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจา้ท่าให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกของลงเรืออื่น 
   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
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  11.2   ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซ่ึงไดย้ื่นเอกสารประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่อ      
องค์การ แล้วจะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื่อไดร้ับการคดัเลือกให้ เป็นผูม้ีสิทธิเสนอราคา
แล้ว ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามเง่ือนไขที่ก  าหนดในขอ้ 4.8 (4) (5) (6)และ (7) 
มิฉะนั้นองค์การจะริบหลักประกนัซองจ านวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จดัหาทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม        
  11.3  ผูเ้สนอราคาซ่ึงองคก์ารไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
องคก์ารก  าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 องคก์ารจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัซอง
ทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบขององคก์าร   
                 กรณีองคก์ารมีความจ าเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามก  าหนดเวลาดงักล่าว  ผูช้นะการ
เสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ ง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน   
                          11.4  องคก์ารสงวนสิทธ์ิการคืนหลกัประกนั หากผูเ้สนอราคาหรือผูค้  ้ าประกนัหรือคู่สัญญาไม่
ยื่นค  าขอหลกัประกนัคืนภายใน 5 ปี นบัแต่วนัที่องคก์ารไดพ้ิจารณาในเบื้องตน้เรียบร้อย หรือไดท้  าสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือได้พ้นจากข้อผูกพ ันแล้วให้ถือว่าผู ้เสนอราคาหรือผู้ค  ้าประกนั หรือคู่สัญญาสละสิทธ์ิใน
หลกัประกนัและแสดงเจตนาให้หลกัประกนัดงักล่าวแกอ่งคก์าร 
  11.5  องค์การสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อก  าหนดในแบบสัญญาและเอก     
สารอื่นๆ ตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี)                              
      
 
                                                                                                องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 


