
ฒ ท 1 7 เI' - •น'̂
V ประกาศองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ

เร่ือง ประกวดราคาซื้อฟ้าตัดเครื่องแบบพนักงาบประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-
๖เปปเทฐ)

องคก์ารขนสง่มวลซนกรงุเทพ มคีวามประสงคจ์ะประกวดราคาซือ้ผา้ตดัเครือ่งแบบพนกังานประจำป ี
๒๕๖๔ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (ร-เวเปปเกฐ) ราคากลางของงานซือ้ในการประกวดราคาครัง้นี ้เปน็เงินทัง้ 
ส้ิน ๔,๘๐๖,๑๓๑.๐๐ บาท (สีล่า้นแปดแสนหกพนัหนึง่ร้อยสามสบิเอด็บาทดว้น) ตามรายการ ดงันี้

ผา้สขิาว ความยาว ๒.๔ เมตร จำนวน จำนวน ๑ โครงการ
๑๑,๙๑๒ ซืน้ผ้าสขิาว ความยาว ๓ 
เมตร จำนวน ๗๒ ชิน้ผา้สกิรมทา่ 
ความยาว ๒.๔ เมตร จำนวน ๑๑,๙๘๔ 
ซืน้ผา้ลกีรมทา่ ความยาว ๔ เมตร 
จำนวน ๒๔ ช้ิน ’

ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมบตั ิ ดังตอ่ไปนี ้
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้ัว่คราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่ม1ผา่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
การคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัซกีลาง

๔. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบซุือ่ไวใ้นบญัชรีายชือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนซือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งานของหนว่ยงาน 
ของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผู ้
จดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖. มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตองหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร 
พสัดภุาครฐักำหนดในราซกจิจาบเุบกษา

๗. เปน็บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล ผูม้อีาชพีใหข้ายพสัดทุีป่ระกวดราคาซือ้ดว้ยวธิปีระกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว

๘. ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยฃนร่ว่มกบักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้กอ่งคก์ารขนสง่มวลซน 
กรงุเทพ ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขน้อยา่งเปน็ 
ธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไมเ่ปน็ผูไ้ดร้บัเอกสทิธีห้รอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมชิน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูย้ืน่ขอ้ 
เสนอไดม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธีค้วามคุม้กนัเชน่ว่านัน้



๑๐. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (ส 6ช:โอกเอ 
(3๐76โท๓ 6ก1: ? โอ;:นโ6กา0ก1: ะ 6 - (3?) ของกรมบ,ีญซกีลาง

สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ ซึง่เปน็ผลการวเิคราะหก์อ่นการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก้ทรอนกิสไ์มเ่กนิ ๑๕ 
วัน โดยมรีายละเอยีดคณุลกัษณะพรอ้มตวัอยา่งผา้แตล่ะฃนดิ จำนวนชิน้ละ ๒ เมตร

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ในวันท่ี ๔ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผูส้นใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยดาวนโิหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้ 
จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสต์ัง้แตว่นัทีป่ระกาศจนถงึกอ่นวนัเสนอราคา

ผูส้นใจสามารถดรูายละเอยีดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์\พ\ฬ/.ชกซ:ล.;:อ.-แา หรือ ผ.ฐ!วโออชโอ๓ 6ก1โ.ฐอ.1:[า หรือ
สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๒๒๔๖-๐๙๗๔ในวนัและเวลาราชการ

๑๑. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูผ้ลติโดยตรง หรอืเปน็ตวัแทนจำหนา่ยที!่ดร้บัอนญาตจากโรงงานผูผ้ลติ 
๑๒. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมหีนงัสอืรบัรองผลการตรวจสอบคณุลกัษณะผา้ จากศนูยว์เิคราะหท์ดสอบส่ิงทอ

(นางพนดิา ทองสุข)
รองผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิาร ปฏบิตักิารแทน 
ผูอ้ำนวยการองคก์ารขนสง่มวลขนกรงุเทพ

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที ่ ๑ และเอกสารสว่นที ่ ๒) 
ในระบบ 6 -6 ?  ไดต้ัง้แตวั่นที ่ ขอรบัเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (0-๖10๒103)
เลขท่ี ..^.!ฟ .!6 . ^ 9เๆ

การซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๔ 
ตามประกาศ องคการขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ลงวันท่ี เซ]ช ตุลาคม ๒๕๖๓

องคก์ารขนสง่มวลซนกรงุเทพ ซีง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "องคก์าร" มคีวามประสงคจ์ะประกวดราคาซือ้ดว้ยวธิ ี
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ตามรายการ ดงันี้

ผา้สขีาว ความยาว ๒.๕ เมตร จำนวน จำนวน ๑ โครงการ
๑๑,๙๑๒ ชิน้ผา้สขีาว ความยาว ๓ 
เมตร จำนวน ๗๒ ชิน้ผา้สกิรมทา่ ความ 
ยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๑๑1๙๘๕ ชิน้ผา้ 
สกีรมทา่ ความยาว ๕ เมตร จำนวน ๒๕ 
ช้ิน

พสัดทุีจ่ะซือ้นีต้อ้งเปน็ของแท ้ของใหม่ ไมเ่คยใชง้านมากอ่น ไมเ่ปน็ของเกา่เกบ็ อยใูนสภาพทีจ่ะใชง้านไดท้นัทแีละม ี
คณุลกัษณะเฉพาะตรงตามทีก่ำหนดไวใินเอกสารประกวดราคาซือ้ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสฉ์บบันีโ้ดยมชีอ้ 
แนะนำและขอ้กำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ำหนดไวใินระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
๑.๓ สญัญาซือ้ขายทัว่ไป
๑.๔ แบบหนงัสอืคํา้ประกนั

(๑) หลกัประกนัสญัญา 
๑.๕ บทนยิาม

(๑) ผู้มีผลประโยขนร่ํวมกนั 
(๒) การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม 

๑.๖ แบบบญัขเอกสารทีก่ำหนดไวIันระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
(๑) บญัซเีอกสารสว่นที ่ ๑ 
(๒) บญัขเีอกสารสว่นที ่ ๒ 

๒. คุณลมบดของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม,เปน็บคุคลลม้ละลาย



๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๒.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระจบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว ้

ฃัว่คราว เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวิา่การ 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๒.๕ ไม'เปน็บคุคลซึง่ถกูระบขุือ่ไวใ้นบญัชรีายฃือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนขือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งาน 
ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผู ้
จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๒.๖ มคิณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัขือ่จดัจา้งและ 
การบรหิารพสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจาบเุบกษา

๒.๗ เปน็บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลผูม้อีาชพีขายพสัดทุีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งั
กลา่ว

๒.๘ ไมเ่ปน็ผูม้ผิลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก' องคก์าร ณ 
วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมในการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๒.๙ ไมเ่ปน็ผูI้ดร้บัเอกสทิธี'้หรอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล 
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอไตม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธีแ้ละความคุม้กนัเชน่วา่นัน้

๒.๑๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
(^เ60เโ0ก10 ด๐V©โก๓ 6ก1: ?โ00ชโ6ภา6กบ 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูผ้ลติโดยตรง หรอืเปน็ดวัแทนจำหนา่ยทีไ่ดร้บัอนญุาตจากโรงงาน
ผู้ผลิต

๒.๑๒ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมหินงัสอืรบัรองผลการตรวจสอบคณุลกัษณะผา้ จากศนูยว์เิคราะห ์
ทดสอบส่ิงทอ สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ ซึง่เปน็ผลการวเิคราะหก์อ่นการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิส1์มเ่กนิ ๑(ะ วัน โดยมริายละเอยีดคณุลกัษณะพรอ้มตวัอยา่งผา้แตล่ะชนดิ จำนวนขึน้ละ ๒ เมตร 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง 

ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คอ
๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็นติบิคุคล
(ก) หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล บญัชรีายขือ่หุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้อิำนาจควบคมุ (ถา้ม)ิ พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง
(ข) บรษิทัจำกดัหรอืบรษิทัมหาชนจำกดัใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชรีายขือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชผีูถ้อืหุน้ราย 
ใหญ ่ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง

(๒) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลทีม่ใิชน่ติบิคุคลใหย้ืน่ 
สำเนาบตัรประจำตวัประชาชนของผูน้ัน้ สำเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เปน็หุน้สว่น (ถา้ม)ี สำเนาบตัรประจำตวั



ประซาซนของผูเ้ปน็หนัสว่น หรอืสำเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ปน็หุน้สว่นทีม่ไิดถ้อืสญัซาตไิทย พรอ้มทัง้รบัรองสำเนา 
ถกูตอ้ง

(๓) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเปน็ผูร้ว่มคา้ใหย้ืน่สำเนา 
สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามทีร่ะบไุวใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี

(๔) เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ
(๔.๑) สำเนาบตัรประจำตวัประซาชนผูม้อีำนาจ
(๔.๒) ใบแสดงการลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์

(6-6?) ของกรมบญัชกีลาง
(๔) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั 

จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑ )โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ? อ? ?|๒  (?๐โ*ลช๒ อ0(ะนโฑ6ก* 
?0ก■ กล*)

ทัง้นี ้เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่๑ ครบ 
ล้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) 
ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ดงักลา่วในรปูแบบ กอ? ?!16 (?๐โ*ล!วเ6 อ0*:น๓ 6ก* ?0โเากล*) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างนัอยต้องมีเอกสารตังต่อไปนี้
(๑) ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอมอบอำนาจใหบ้คุคลอืน่กระทำการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบ 

อำนาจซึง่ตดิอากรแสตมบตีามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอำนาจและผูร้บัมอบอำนาจ ทัง้นีห้าก 
ผูร้บัมอบอำนาจเปน็บคุคลธรรมดาตอ้งเปน็ผูท้ีบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้

(๒) แคตตาลอ็กและ/หรอืแบบรปูรายการละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
(๓) เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ

(๓.๑) ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูผ้ลติโดยตรง หรอืเปน็ตวัแทนจำหนา่ยทีไ่ดร้บั
อบญุาตจากโรงงานผูผ้ลติ

(๓.๒) ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมหีนงัสอืรบัรองผลการตรวจสอบคณุลกัษณะผา้ จาก 
ศนูยว์เิคราะหท์ดสอบลงิทอ สถาบนัพฒนาอตุสาหกรรมลงิทอ ซึง่เปน็ผลการวเิคราะหก์อ่นการยืน่ขอ้เสนอประกวดรา 
คาอเิลก้ทรอนกิสไ์มเ่กนิ ๑๔ วัน โดยมรีายละเอยีดคณุลกัษณะพรอ้มตวัอยา่งผา้แตล่ะซนดิ จำนวนชิน้ละ ๒ เมตร

(๔) บญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบุจดัซือ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ? อ? ?!๒ (ภ๐โ*ล!วเอ อ0(ะนโท6ก*
?๐โกาล*)

ทัง้นี ้เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ครบ 
ล้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ตามแบบใบขอ้ ๑.๖ (๒) 
ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ตงักลา่วในรปูแบบ ? อ? ?แ6 (?0โ*ล1วเ6 อออนโกอก* ?0โกาล*)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนกิสต์ามทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีโ้ดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะตอ้งกรอก 
ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบลว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทำการยนยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมต่อ้งแนบใบ 
เสนอราคาในรปูแบบ ภอ? ?1เ6 (ก๐โ*ล!ว1.6 อ๐*:น๓ 6ท* ?0โโฑล*)



๔.๒ ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงนิบาท และเสนอราคาไดเ้พยีงครัง้เดยีวและราคา
เดยีวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอ่หนว่ย และหรอืตอ่รายการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง 
ทัง้นี ้ราคารวมท,ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ใหถ้อืตวัหนงัสอืเปน็ 
สำคญั โดยคดิราคารวมทัง้สนิซึง่รวมคา่ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษอีากรอืน่ คา่ขนสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ัง 
ปวงไว้แลว จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห ้ณ องคก์ารขนสง่มวลซนกรงุเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำหนดยนืราคาไมน่อ้ยกวา่ ๑๒๐ วัน ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยนืราคา ผูย้ืน่ชอ้เสนอตอ้งรบัผดิขอบราคาทีต่นไตเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามไิด้

๔.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกำหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กนิ ๙๐ วัน นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสญัญาซือ้ขาย หรือวันทีไ่ดรั้บหนงัสอืแจ้งจาก องคก์าร ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งสง่แคตตาลอ็ก และหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของ ผ้าสี
ขาวและผา้สกีรมทา่ ไปพรอัมการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ เพือ่ประกอบการ 
พจิารณา หลกัฐานตงักลา่วนี ้องคก์ารจะยดึไวเ้ปน็เอกสารของหางราขการ

๔.๔ กอ่นเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ
ฯลฯใหถ้ีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสท์ัง้หมดเสยีกอ่นทีจ่ะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเงือ่นไขใน 
เอกสารประกวดราคาซือ้อเิลก็ทรอนกิส์

๔.๖ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเลก็ทรอนกิสใ์นวันที ่ ๔ พฤคจกิายน ๒๔๖๓ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถืง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให ้
ถอืตามเวลาของระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็เกณฟ้

เมือ่พนักำหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลวั จะไมร่บัเอกสารการยืน่ขอ้เสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๘ ผูย้ืบ่ขอ้เสนอตอ้งจดัทำเอกสารสำหรบัไขใ้นการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเอกสาร
ประเภท ? อ? 1=116 (̂ 0ใฯโ3๒เ6 อ0อน๓ 6ท* ?๐โกาล!:) โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูร้บัผดิขอบตรวจสอบความครบถว้น 
ถกูตอ้ง และขดัเจนของเอกสาร ? อ? ?แ6 กอ่นทีจ่ะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จังสง่ขอ้มลู (บ(ว๒3ป) เพือ่เปน็การ 
เสนอราคาใหแ้ก ่ องคก์าร ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๙ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์จะดำเนนิการตรวจสอบ
คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยขนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ ตามขอ้ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยขนรัว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ คณะ 
กรรมการฯ จะตดัรายขือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยขนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสว์า่ กอ่นหรือในขณะที ่
มกีารพจิารณาขอ้เสนอ มผีูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมตามขอ้ ๑.๔ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เขือ่วา่มกีารกระทำอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายขือ่ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ และองคก์าร จะพจิารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอตงักลา่วเปน็ผูท้ิง้งาน 
เวน้แต ่ องคก์าร จะพจิารณาเหน็วา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้มเข่เปน็ผูร้เืริม่ใหม้กีารกระทำตงักลา่วและไดใ้หค้วามรว่มมอื 
เปน็ประโยขนตัอ่การพจิารณาของ องคก์าร

๔.๑๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตั ิ ตงันี้
(๑) ปฏบิตัติามเง่ือนไขทีร่ะบไุว1้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์



(๒) ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเปน็ราคาทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษอีืน่ๆ (ถา้ม)ี รวมคา่ใช้
จา่ยทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้

(๓) ผูย้ืน่ชอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพิอ่เชา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตาุมวัน เวลา ท่ี
กำหนด

(๔) ผูย้ืน่ชอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว้ไมใต้
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งสกืษาและทำความเขา้ใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดว้ยวธิ ี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ของกรมบญัชกีลางทีแ่สดงไว้ในเว็บไซต ์ท/ผท/.ฐเวโอ{ะบโ6กา6 ก๖3๐๔เา 
๔. หลักเกณฑ์และสิทธในการพิจารณา

๔.๑ ในการพจิารณาผลการยืบ่ชอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นีอ้งคก์ารจะ 
พจิารณาตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา

๔.๒ การ1พจิารณาผู1้ชนะการยืน่ชอ้เส1นอ
กรณใีชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผูข้นะการยืน่ชอ้เสนอ องคก์าร จะพจิารณาจาก

ราคารวม
๔.๓ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามชอ้ ๒ หรอืยืน่หลกัฐานการยืน่ชอ้

เสนอไม่ถูกต้อง หรอืไมค่รบถว้นตามชอ้ ๓ หรอืยืน่ชอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผลการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะไมร่บัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แต ่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะขายไมค่รบถว้น หรอืเสนอรายละเอยีดแตกตา่งไป 
จากเงือ่นไขทีอ่งคก์ารกำหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์นสว่นทีม่ใิซส่าระสำคญัและ 
ความแตกตา่งนัน้ไมม่ผีลทำใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูย้ืบ่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเปน็การผดิพลาดเลก็นอ้ย คณะ 
กรรมการๆ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธผิูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้

๔.๔ องคก์ารสงวนสทิซืโ้มพ่จิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมม่กีารผอ่นผนัในกรณดีงั
ต่อไปนี้

(๑) ไมป่รากฏฃือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชรีายซือ่ผูร้บัเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืบญัชรีายซือ่ผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ขององคก์าร

(๒) ไมก่รอกซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ย
อเิลก็ทรอนกิส์

(๓) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขทีก่ำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่ปน็สาระสำคญั หรอืมผีลทำใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแกผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่

๔.๔ ในการดดัสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืในการทำสญัญา คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืองคก์ารมสีทิธใิหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอขีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิได ้องคก์าร มี 
สิทธิทีจ่ะไม่รับข้อเสนอ ไมร่บัราคา หรอืไมท่ำสญัญา หากขอ้เทจ็จรงืดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรอืไม1ถกูตอ้ง

๔.๖ องคก์ารทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไมรั่บราดาตํา่สดุ หรอืราคาหนีง้ราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอ
ทัง้หมดก็ได้ และอาจพจิารณาเลอืกซือ้ในจำนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนีง้รายการใด หรอือาจจะยกเสกิการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาจดัซือ้เลยกโํด ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทัง้นี ้ เพีอ่ประโยชนข์องทางราขการเปน็ 
สำคญั และใหถ้อืวา่การตดัสนิของ องคก์ารเปน็เดด็ขาด ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่เสยีหายใดๆ มีได้



รวมทัง้องคก์าร จะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ละลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูท้ิง้งาน ไมว่า่จะเปน็ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอที!่ดร้บัการคดัเลอืกหรอืไมก่ต็าม หากมเีหตหุีเ่ซือ่ถอืไดว้า่การยืน่ขอ้เสนอกระทำการโดยไมส่จุรติ เซ่น การ 
เสนอเอกสารอนัเปน็เทจ็ หรือใขซ้ือ่บคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลอืน่มาเสนอราคาแทน เปน็ด้น

ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ เสนอราคาตํา่จนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดำเนนิ 
งานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืองค ์
การ จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนัน้ซืแ้จงและแสดงหลกัฐานทีท่ำใหเ้ชือ่ไดว้า่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถดำเนนิการตามเอกสาร 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หเ้สรจ็สมบรุณ ีหากดำชีแ้จงไมเ่ปน็ทีร่ขัพงิได ้องคก์าร มีสิทธิท่ีจะไม1รับข้อเสนอหรือไม่ 
รบัราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักลา่วไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใดๆ จากองค ์
การ

๔.ต) กอ่นลงนามในลญัญาองคก์ารอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หาก
ปรากฎวา่มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีซ่นะการประกวดราคาหรอืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมผีลประโยขนร์ว่ม 
คัน หรอืมสีว่นไดเ้สยีคบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม หรอืสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
รายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณทีีผู่ข้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์สามารถสง่มอบลงิของไดค้รบถว้น 

ภายใน ๔ วนัทำการ นบัแตว่นัทีท่ำขอ้ตกลงซือ้องคก์ารจะพจิารณาจดัทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืแทนการทำสญัญาตาม 
แบบสญัญาดง้ระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณทีีผู่ข้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์มส่ามารถสง่มอบลงิของไดค้รบถว้น 
ภายใน ๔ วนัทำการ หรอืองคก์ารเหน็วา่ไมส่มควรจดัทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื ตามขอ้ ๖.๑ ผูช้นะการประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรอืทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื กบัองคก์าร 
ภายใน ๗ วัน นบัถดัจากวนัที!่ดร้บัแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเปน็จำนวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ ๔ ของราคา 
คา่สิง่ของทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส!หอ้งคก์ารยดึถอืไวในขณะทำสญัญา โดยใขห้ลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงั 
ต่อไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เชค็หรอืดราฟททํีธ่นาคารเซน็สัง่จา่ย ซืง่เปน็เชค็หรอืดราฟทลํงวนัทีท่ีใ่ขเ้ชค็หรอืดราฟท็

นัน้ชำระตอ่เจา้หนา้ทีโ่นวนัทำสญัญา หรือก่อนวันนัน้ไม่เกิน ๓ วนัทำการ
(๓) หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งทีค่ณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรอืจะเปน็หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสต์ามวธิกีารทีก่รมบญัซกืลางกำหนด
(๔) หนงัสอืคํา้ประกนัของบรษิทัเงินทนุ หรอืบรษิทัเงินทนุหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตาม 
รายซือ่บรษิทัเงนิทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ขต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคาประกนัของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒)

(๔) พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันีจ้ะคนืใหโ้ดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๔ วัน นบัถดัจากวนัทีผู่ซ้นะการประกวดราคา 

อเิลก็ทรอนกิส ์(ผูข้าย) พนัจากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแลว้
หลกัประกนันีจ้ะคนืให ้โดยไมม่ดีอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของพสัดทุีซ่ือ้ซืง่องคก์าร ได้รับมอบไว้



๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องคก์าร จะจา่ยคา่สิง่ของซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษอีากรอืน่ๆ และคา่ใขจ้า่ยทัง้ปวง 

แลว้ใหแ้กผู่ย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูข้าย เมือ่ผูข้ายไดส้ง่มอบสิง่ของไดค้รบลว้นตามสญัญาซือ้ขายหรอื 
ข้อตกลงเปน็หน'งสือ และองค์การ ได้ตรวจรบัมอบส่ิงของไว้เรืยบรอัยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
คา่ปรบัตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้หรือขอ้ตกลงซือ้ 

ขายเปน็หนงัสอื ใหค้ดิในอตัรารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิง่ของทีย่งัไมใดร้บัมอบตอ่วัน 
๙. การรับประอันความขำรุดบกพร่อง

ผูฃ้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ซึง่ไดท้ำสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือ 
ทำขอ้ตกลงซือ้เปน็หนงัสอื แลว้แตก่รณ ีจะดอ้งรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่งของสิง่ของทีซ่ือ้ขายทีเ่กดิขึน้ภายใน 
ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๓ เดอืน นบัถดัจากวนัที ่ องคก์าร ไดร้บัมอบส่ิงของ โดยตอ้งรบีจดัการซอ่มแซมแล!้ขใVใช ้
การไดด้ดีงัเดมิภายใน ๓ วัน นบัถดัจากวบัทีไ่ดร้บัแจง้ความชำรดุบกพรอ่ง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงนํคา่พสัดสุำหรบัการซือ้ครัง้นีไ้ดม้าจากเงนิงบประมาณเงนิงบประมาณประจำป ีพ.ศ.

๒๕๖๔

การลงนามในสญัญาจะกระทำได ้ตอ่เมือ่องคก์ารไดร้บัอนมุต้เิงนิคา่พสัดจุากเงนิงบ 
ประมาณประจำป ีพ.ค. ๒๕๖๔ แลว้เทา่นัน้

๑๐.๒ เมือ่องคก์ารไดค้ดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผูข้าย และไดต้กลงซือ้สิง่ของตานการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ลา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรอืนำสิง่ของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศและของนัน้ตอ้งนำ 
เขา้มาโดยทางเรอืในเลน้ทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่ และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศกำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูข้ายจะตอ้งปฏนิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการพาณฃิยนาว ี ดงันี้

(๑) แจง้การสัง่หรอืนำสิง่ของทีซ่ือ้ขายดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ 
ภายใน ๗ วัน นบัตัง้แตว่นัทีผู่ข้ายสัง่ หรอืซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แต่เปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่ได้

(๒) จดัการใหส้ิง่ของทีซ่ือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืทีม่สีทิธเิซน่เดยีวกบั 
เรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิง่ของนัน้โดยเรืออืน่ที ่
มิใข่เรือไทย ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนญุาตเขน่นัน้กอ่นบรรทกุของลงเรืออืน่ หรอืเปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่

(๓) ในกรณทีี!่มป่ฏบิต้ติาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิการพาณชิยนาวี

๑๐.๓ ผูย้ืบ่ขอ้เสนอซึง่องคก์ารไดค้ดัเลอืกแลว้ ไมไ่ปทำสญัญาหรือขอ้ตกลงซือ้เปน็หนงัสอื 
ภายในเวลาทีก่ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องคก์ารจะรบืหสกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอืคํา้ 
ประกนัการยืน่ขอ้เสนอทนัท ี และอาจพจารณาเรยีกรอ้งใหซ้ดใชค้วามเสยืหายอืน่ (ลา้ม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเ้ปน็ผูท้ิง้ 
งาน ตามระเปยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

๑๐.๔ องคก์ารสงวนสทืธืท้ีจ่ะแกไ้ขเพิม่เดมิเง่ือนไข หรอืขอ้กำหนดในแบบสญัญาหรอืขอ้ตกลง



ซือ้เป็นหนงัสือ ใหเ้ปน็ไปตามความเหน็ของสำนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้ม)ี
๑๐.๕ ในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้มคีวามขดัหรอืแยง้กบั 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตัติามคำวนิจิฉยัขององคก์าร คำวนิจิฉยัดงักลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ และผู้ย่ืนขอ้เสนอไมม่สิีทธิ 
เรยีกรอ้งคา่ใขจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิ

๑๐.๖ องคก์ารอาจประกาศยกเลกิการจดัซือ้ในกรณตีอ่ไปนีไ๋ตโ้ดยทีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้ง 
คา่เสยีหายใดๆ จากองคก์ารไมไต้

ผ ^  * ^ —แ ผ 1/1 '  — V -  —— ®  *1 VI .  .  V - -  *3 ®)*1 • /? /  * / —.  1*1 Iองคการไมไดร้บัการจดัสรรเงินทจะเซ เนการจดัฃอิหรอืทไิดร้บัจดัสรรแตไมเ่พยง
พอทีจ่ะทำการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไป

(๒) มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีซ่นะการจดัซือ้หรอืทีเ่ตร้บัการคดัเลอืกม ี
ผลประโยซนร่ัวมกัน หรอืมสีว่นไตเ้สยีกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัฃวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม หรอืสมยอมกนั 
กบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก,องคก์าร หรือกระทบ
ตอ่ประโยซนสัาธารณะ

(๔) กรณอีืน่ในทำนองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา่งระยะเวลาการซือ้ ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีI่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูข้ายตอ้งปฏบิตัติามหลกั 

เกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบยีบไดก้ำหนดไวโ้ดยเครง่ครดั
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องคก์าร สามารถนำผลการปฏบิตังิานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดั 
เลอืกใหเ้ปน็ผูข้ายเพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

ทัง้นี ้หากผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑท์ีก่ำหนดจะถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอ 
หรอืทำสญัญากบัองคก์าร ไวขวัคราว

องคก์ารขนสง่มวลซนกรงุเทพ 
1ปี เ5 ตลุาคม ๒๔๖๓



ขอบเขตของงาน 
(76โโฑ5 ๐^ 8©^6โ6ท06 ะ 7 0 8 )

โครงการประกวดราคาจด้ซือ้ผา้ตดัเครือ่งแบบพนกังานประจำป ี ๒๕๖๔ 
องคก์ารขนสง่มวลขนกรุงเทพ

๑. ความเปน็มา .
ตามระเบยีบองคก์ารขนสง่มวลซนกรงุเทพ วา่ดว้ยการแจกผจ้สุำหรบัตดัเครือ่งแบบใหแ้ก ่

พนกังาน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ้ ๕ เพือ่ใหพ้นกังานไดแ้ตง่เครือ่งแบบเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยทัว่กนั และเปน็สวสัดกิาร 
ใหแ้กพ่นกังานองคก์ารจะแจกผา้สำหรบัตดัเครือ่งแบบใหแ้กพ่นกังานคนละ ๒ ชดุ ตอ่ปงีบประมาณหนึง่ๆ 
สว่นคา่ตดัใหพ้นกังานเปน็ผอ้อกเองโดยใขง้บประมาณป ี ๒๕๖๔ พนกังานผม้สีทิธไิดร้บัผา้ตดัเครือ่งแบบ 
ประจำป ี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓,๔๗๘ คนๆ ละ ๒ ชุด จำนวนทีข่อซือ้แบง่เปน็

๑.๑ ผา้สขีาว ประกอบดว้ย 
๑.๑.๑ ผา้สขิาว ความยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๑๑,๙๑๒ ช้ิน
๑.๑.๒ ผา้สขีาว ความยาว ๓ เมตร จำนวน ๗๒ ช้ิน

๑.๒ ผา้สกีรมทา่ ประกอบดว้ย
๑.๒.๑ ผา้สกีรมทา่ ความยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๑๑,๙๘๕ ช้ิน
๑ .๒.๒ ผา้สกีรมทา่ ความยาว ๕ เมตร จำนวน ๒๕ ช้ิน

๒. วตัถปุระสงค์
๒.๑ เพือ่จดัหาผา้ตดัเครือ่งแบบใหก้บัพนกังานตำแหนง่ตา่งๆ ท่ีมีสทิธิได้ได้รับผ้าเคร่ืองแบบ 

ตามทีอ่งคก์ารกำหนดใหค้นละ ๒ ชุด
๒.๒ เพือ่ใหก้ารแตง่กายของพนกังานเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย และเปน็รปูแบบเดยิวกนั 

๓. คณุลกัษณะเฉพาะ
กำหนดคณุลกัษณะเฉพาะของผา้สขีาว สกีรมทา่ ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ และ ๒ 
๓.๑ ตอ้งกำหนดยนืราคาไมน่อ้ยกวา่ ๑๘๐ วัน นบัแดว่นัเสนอราคาสดุทา้ยโดยภายใน 

กำหนดยนืราคาจะตอ้งรบัผดิขอบราคาทีต่นเสนอไวแัละจะถอนการเสนอราคาไมไ่ด้
๓.๒ ฃอดตูวัอยา่งผา้และสไิดท้ีง่านสวสัดกิาร กสุม่ง'านพฒันาระบบสวสัดกิาร สำนกัการ 

เจา้หนา้ที ่ องคก์ารขนสง่มวลข^กรงุเทพ เลขที ่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๒๐ โทรคัพท ๐-๒๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๗๒๐

๔. ระยะเวลาการสง่มอบ
๔.๑ ตอ้งสง่มอบผา้เปน็ชิน้ๆ แตล่ะชิน้มจำนวนเนือ้ผา้เทา่กบัจำนวนทีแ่จง้ไวใ้นสญัญา 

และบรรจหุบีหอ่ใหเ้รยีบรอ้ยเปน็ไปตามมาตรฐานทอ้งตลาดทัว่ไป
- ๔.๒ ตอ้งเสนอเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กนิ ๙๐ วนันบัถดัจากวนัลงนามสญัญา

๔.๓ สถานท่ีส่งมอบพสัดุ ตามรายละเอยีด ดงันี ้
๔.๓.๑ เขตการเดนิรถที ่ ๑ (อูบ่างเขน)

- ๔.๓.๒ เขตการเดนิรถที ่ ๒ (อูส่วนสยาม)
๔.๓.๓ เขตการเดนิรถที ่ ๓ (อูเ่มกา บางนา)

/ ๔.๓.๔ เขตการ...



I
-๒-

๔.๓.๔ เขตการเดนิรถที ่ ๔ (อูค่ลองเตย)
๔.๓.๔ เขตการเดนิรถที ่ ๔ (อูแ่?เมดำ)
๔๓.๖ เขตการเดนิรถที ่ ๖ (อู่บรมราชชนน)ี
๔.๓.๗ เขตการเดนิรถที ่ ๗ (อูเ่ทศบาลบางบวัทอง)
๔.๓.๘ เขตการเดนิรถที ่ ๘ (อู่สวนสยาม)
๔.๓.๙ สำนักงานใหญ ่ เลขที ่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขต หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

๔.๔ กรณกีารสง่มอบพสัดสุา่ขา้เกนิกำหนดในสญัญา ตอ้งมบีทปรบัเปน็รายวันในอตัรา 
รอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาพสัดทุีซ่ือ้ทัง้หมดจนถงึวนัทีส่ง่มอบแลว้เสร็จ

๔. วงเงนิในการจดหา
วงเงนิในการจดัหาผา้ตดัเครือ่งแบบป ี ๒๔๖๔ เปน็เงิน ๔1๘๐๖,๑๓๑.- บาท (ส่ีล้านแปดแสน 

หกพนัหนึง่รอ้ยสามสบิเอด็บาทลว้น) รวมภาษมีลูคา่เพ ิม่  โดยใชง้บประมาณทีท่ ัง้ไวป้ระจำปงีบประมาณ 
๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๒๗๗,๐๐๐.- บาท (สบิลา้นสองแสนเจ็ดหมืน่เจ็ดพนับาทลว้น)

๖. กำหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 
ใชเ้กณฑร์าคา

๗. จัดหำราคากลาง
ราคาทีเ่คยซือ้หรอืจา้งครัง้หลงัสดุภายในระยะเวลาสองปงีบประมาณ ตามสญัญาเลขที ่

ซ. ๕/ ๒๕๖๓ ลงวันที ่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ มรีายละเอยีด ตงันี้
๑. ผา้สขีาว ราคาเมตรละ ๘๖ บาท จำนวน ๒๙,๙๙๖ เมตร (รวนภาษมีลูคา่เพิม่)
๒. ผา้สกีรมทา่ ราคาเมตรละ ๗๔ บาท จำนวน ๓๐,๐๘๗.๕๐ เมตร(รวมภาษมีลูคา่เพิม่) 

รวมเปน็เงินทัง้สนั ๔,๘๐๖,๑๓๑.' บาท (สีล้่านแปดแสนหกพนัหนึง่ร้อยสามสบิเอ็ดบาทถ้วน) 
รวมภาษมีลูคา่เพิม่ 
๘. คณุสมบตัผูเ้สนอราคา

๑. ผูย้ืน่ขอ้เสนอราคาตอ้งเปน็ผูผ้ลติโดยตรง หรอืเปน็ตวัแทนจำหนา่ยทีไ่ตร้บัอบญุาตจาก
โรงงานผู้ผลติ

๒. ผูย้ ืน่ขอ้เสนอตอ้งมหีนงัสอืรบัรองผลการตรวจสอบคณุลกัษณะผา้ จากศนูยว์เิคราะห ์
ทดสอบสิง่ทอ สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ ซึง่เปน็ผลการวเิคราะหก์อ่นการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสไ์มเ่กนิ๑ ๕ วัน โดยมรีายละเอยีดคณุลกัษณะพรอ้มตวัอยา่งผา้แดล่ะชนดิ จำนวนชิน้ละ๒ เมตร



เอกสารแนบ ๑ -

คณุลกัษณะเฉพาะของผา้สขีาว ลงันี้

ลกัษณะการทอ ทอลายสอง
อัตราสว่นผสม ะ ทดสอบตามมาตรฐาน 150 ๑๘๓๓-๑๑ ะ ๒๐๐๖ (0  

'ชนดิเสน้ใย 
ส่วนผสม (รอ้ยละ) โพสเิอสเตอร์

สว่นผสมร้อยละ ๑๐๐.๐๐(บวกลบ ๓)
จำนวนเสน้ดา้ยตอ่นวิ : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เลม่ ๑๓ : ๒๔๕๓ วธิทีี ่๑
- เสน้ดา้ยยนื
- เสน้ดา้ยพงุ

- เสน้ดา้ยยนืไมนอัยกวา่ ๘๐
- เสน้ดา้ยพุง่ไมน่อ้ยกวา่ ๘๐

จำนวนรวมเสน้ดา้ยยนืและเสน้ดา้ยพุง่ (เสน้ตอ่ตารางนิว้) ไมนอ้ยกวา่ ๑๖๐
นํา้หนกัผา้ ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เลน่ ๑๒ : ๒๕๕๓ วิธีที ่ ๓ (กรมัตอ่ตารางเมตร)

ไมน่อ้ยกวา่ ๒๖๘.๐๘ กรมั/ตารางเมตร

ความแขง็แรง แรงดึงสูงสุด (นวิลนั) ะ ทดสอบดามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เลม่ ๙ ะ ๒๕๕๒

- แนวเสน้ดา้ยยนื
- แนวเสน้ดา้ยพุง่

- แนวเสน้ดา้ยยนืไมนอ้ยกวา่ ๒,๐๒๓.๙๓
- แนวเสน้ดา้ยพุง่ไมนอ้ยกวา่ ๒,๐๗๓.๘๒

การเปลีย่นแปลงขนาดหลงัการซกั : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เลม่ ๒๑ ะ ๒๕๕๒
- แนว เสน้ดา้ยยนื
- แนวเสน้ดา้ยพุง่

- แนวเสน้ดา้ยยนื ๐.๐๐ (ไม่เกิน -๗)
- แนวเสน้ดา้ยพุง่ 0 .๐ 0  (ไม่เกิน -๗)

ความคงทนของสตีอ่แสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เลม่ ๒ ะ ๒๕๕๒ 
สเีปลีย่นจากเดมิ (ระดบั) สเีปลีย่นจากเดมิไมต่ํา่กวา่ระดบั ๔
ความกวา้ง ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เลม่ ๑๐ : ๒๕๕๓ (นิว) ๕๙ VI (บวกลบ ๑)



เอก?กรแนบ ๒

คณุลกัษณะเฉพาะของผา้สกีรมทา่ ดงันี้
ลกัษณะการทอ ทอลายสอง

อัตราสว่นผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน 150 ๑๘๓๓-๑๑ ะ ๒๐๐๖ (6)
ซนิดเส้นใย
ส่วนผสม (รอ้ยละ) โพลเิอสเตอร์

สว่นผสมร้อยละ ๑๐๐.๐๐(บวกลบ ๓)
จำนวนเสน้ดา้ยตอ่นิว้ : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล'ม ๑๓ : ๒๔๔๓ วิธท ๑
- เสน้ดา้ยยนื
- เสน้ดา้ยทุง่

- เสน้ดา้ยยนืไมน่อ้ยกวา่ ๑๒๘
- เสน้ดา้ยทุง่ไมน่อ้ยกวา่ ๗๙

จำนวนรวมเสน้ดา้ยยนืและเสน้ดา้ยทุง่ (เสน้ตอ่ดารางนิว้) ไมน่อ้ยกวา่ ๒๐๗
นํา้หนกัผา้ : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เลม่ ๑๒ ะ ๒๔๔๓ วิธีที ่ ๓ (กรมัตอ่ตารางเนตร)

ไมนอ้ยกวา่ ๒๓๐.๑๐ กรมั/ตารางเมตร

ความแขง็แรง แรงดึงสูงสุด (นวิตนั): ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เลม่ ๙  : ๒๔๔๒

- แนวเสน้ดา้ยยนื
- แนวเสน้ดา้ยทุง่

- แนวเสน้ดา้ยยนืไมน่อ้ยกวา่ ๑,๔๘๔.๘๒
- แนวเสน้ดา้ยทุง่ไมน่อ้ยกวา่ ๒,๐๒๒.๓๔

ความคงทนของสตีอ่การซกั ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เลม่ ๓ : ๒๔๔๒ 
สเีปลีย่นจากเดมิ (ระดบั)
สตีกตดิผา้ขาว (ระดบั) (โพสเีอสเตอร์)

(ฟา้ย)

- สเิปลีย่นจากเดมิไม'นอ้ยกวา่ ๔-๔
- สตีกตดิผา้ขาว (โพลเิอสเตอร์) ไมตากว่า ๓-๔
- สติกตดิผา้ขาว (ฟา้ย) ไม่ต่ําก'วา่ ๓-๔

ความคงทนตอ่เหง่ือ ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เล่ม ๔ : ๒๔๔๒
สภาวะกรด (ระดบั) สเีปลีย่นจากเดมิ

สตีกตดิผา้ขาว (โพลเิอสเตอร์)
(ฟา้ย)

สภาวะตา่ง (ระดบั) สเีปลีย่นจากเดมิ
สตีกตดิผา้ขาว (โพลเิอสเตอร)์

(ฟา้ย)

- สเิปลีย่นจากเดมิไมต่ากวา่ ๓-๔
- สติกตดิผา้ขาว (โพลเิอสเตอร)์ ไม่ต่ําก'ว่า ๓-๔
- สตีกตดิผา้ขาว (ฟา้ย) ไมต่ํา่กวา่ ๓-๔
- สเีปลีย่นจากเดมิไมต่ํา่กวา่ ๓-๔
- สตีกตดิผา้ขาว (โพลเิอสเตอร)์ ไมต่ํ่ากว่า ๓-๔
- สตีกตดิผา้ขาว (ฟา้ย) ไมต่ํา่ก'วา่ ๓-๔

การเปลีย่นแปลงขนาดหลงัการซกั ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เลม่ ๒๑ ะ ๒๔๔๒
- แนวเสน้ดา้ยยนื
- แนวเสน้ดา้ยทุง่

- แนวเสน้ดา้ยยนื ๐.๐๐ (ไม1เกนิ -๗)
- แนวเสน้ดา้ยทุง่ ๐ .๐๐ (ไม่เกิน -๗)

ความคงทนของสีต่อแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
เลม่ ๒ : ๒๔๔๒ 
สเีปลีย่นจากเดมิ (ระดบั) สเีปลีย่นจากเดมิไมต่ากวา่ระดบั ๔
ความกวา้ง ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑ 
เลม่ ๑๐ : ๒๔๔๓ (นิว) ๔๙ ๙/ ๑๖ (บวกลบ ๑)



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที!่ดร้บัจดัสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จดัจา้งทีม่ใีชง้านกอ่สร้าง

๑. โครงการจดัซือ้ผา้สำหรบัตดัเครือ่งแบบพนกังานประจำป ี ๒๕๖๔ 
๒. หนว่ยงานสำนกัการเจา้หนา้ที ่ องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ
๓. วงเงินงบประมาณทีใ่ชจ้ดัสรร งบประมาณการซือ้ผา้ตดัเครือ่งแบบพนกังานประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

เปน็เงิน ๔1๘๐๖,๑๓๑.- บาท (สีล่า้นแปดแสนหกพนัหนึง่ร้อยสามสบิเอ็ดบาทล้วน)
๔. วนัทีก่ำหนดราคากลาง ณ วันท่ี เย ่ (ทุ{วา^ฝ & & จ ^

๑. ผา้ตดัเครือ่งแบบสขีาว 1ราคาเมตรละ ๘๖ บาท (รวมภาษมีลูคา่เพิม่)
๒. ผา้ตดัเครือ่งแบบสกีรมทา่ ราคาเมตรละ ๗๔ บาท (รวมภาษมีลูคา่เพิม่)

องคก์ารมคีวามตอ้งการผา้สขิาว จำนวน ๒๙,๙๙๖ เมตรๆละ ๘๖ บาท เปน็เงิน ๒,๕๗๙,๖๕๖.- บาท 
องคก์ารมคีวามตอ้งการผา้สกิรมทา่ จำนวน ๓๐,๐๘๗.๕๐ เมตรๆละ ๗๔ บาท เปน็เงิน ๒1๒๒๖,๔๗๕.- บาท 
รวมเปน็เงนิ ๔,๘๐๖,๑๓๑.- บาท (รวมภาษมีลูคา่เพิม่)

๕. แหลง่ทีม่าของราคากลาง ใชร้าคาการจดัซือ้ผา้ในป ี ๒๕๖๓ ตามสญัญาเลขที ่ ซ. ๕/ ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒ 
เมษายน ๒๕๖๓ เปน็ราคากลางในการจดัซือ้จดัจา้งและเปน็ราคาทีเ่คยซือ้หรอืเคยจา้งครัง้หสงัสดุภายใน 
ระยะเวลาสองปงีบประมาณ 

๖. รายชือ่เจา้หนา้ทีผู่ก้ำหนดราคากลาง 
๖.๑ นางสาวเพยีร บวรสิทธิไพบูลย์ 
๖.๒ นายวบิลูย ์ ไทยสวัสด 
๖.๓ บางนพพร มีวงษ์สม 
๖.๔ นายบญุมา ปง๋มา 
๖.๕ นางสาวกญัญารตัน ์ รลีะ1ชาติ 
๖.๖ นางสาวณฐัพร สิบไทย

ผูอ้ำนวยการสำนกัการเจา้หนา้ที่
ผูข้วยผูอ้ำนวยการสำนกักฎหมาย
ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการสำนกัการเจา้หนา้ที่
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ
เจา้หนา้ทีพ่สัด ุ ๔ กลุม่งานจดัซือ้ สำนกับรกิารและจัดซือ้
หวัหนา้งานสวัสดิการ


