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ประกาศองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อฟ้าตัดเครื่องแบบพนักงาบประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-

๖เปปเทฐ)
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ ผ้าตัดเครือ่ งแบบพนักงานประจำปี
๒๕๖๔ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวเปปเกฐ) ราคากลางของงานซือ้ ในการประกวดราคาครัง้ นี้ เป็นเงินทัง้
สิน้ ๔,๘๐๖,๑๓๑.๐๐ บาท (สีล่ า้ นแปดแสนหกพันหนึง่ ร้อยสามสิบเอ็ดบาทด้วน) ตามรายการ ดังนี้
ผ้าสิขาว ความยาว ๒.๔ เมตร จำนวน
จำนวน
๑
โครงการ
๑๑,๙๑๒ ซืน้ ผ้าสิขาว ความยาว ๓
เมตร จำนวน ๗๒ ชิน้ ผ้าสิกรมท่า
ความยาว ๒.๔ เมตร จำนวน ๑๑,๙๘๔
ซืน้ ผ้าลีกรมท่า ความยาว ๔ เมตร
จำนวน ๒๔ ชิน้ ’
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชว่ั คราว
เนือ่ งจากเป็นผูท้ ไ่ี ม1ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ซีกลาง
๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุซอ่ื ไว้ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนซือ่ ให้เป็นผูท้ ง้ิ งานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผู้
จัดการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะตองห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจาบุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล ผูม้ อี าชีพให้ขายพัสดุทป่ี ระกวดราคาซือ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยฃน่รว่ มกับกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่องค์การขนส่งมวลซน
กรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๙. ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธีห้ รือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมชิน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ น่ื ข้อ
เสนอได้มคี ำสัง่ ให้สละเอกสิทธีค้ วามคุม้ กันเช่นว่านัน้

๑๐. ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ส 6ช:โอกเอ
(3๐76โท๓ 6ก1: ?โอ;:นโ6กา0ก1: ะ6 - (3?) ของกรมบี,ญซีกลาง
๑๑. ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องเป็นผูผ้ ลิตโดยตรง หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที!่ ด้รบั อนญาตจากโรงงานผูผ้ ลิต
๑๒. ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผ้า จากศูน ย์วเิ คราะห์ท ดสอบ สิ่งทอ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ซึง่ เป็นผลการวิเคราะห์กอ่ นการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ไม่เกิน ๑๕
วัน โดยมีรายละเอียดคุณ ลักษณะพร้อมตัวอย่างผ้าแต่ละฃนิด จำนวนชิน้ ละ ๒ เมตร
ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวนิโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตง้ั แต่วนั ทีป่ ระกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทเ่ี ว็บไซต์ \พ\ฬ/.ชกซ:ล.;:อ.-แา หรือ ผ.ฐ!วโออชโอ๓ 6ก1โ.ฐอ.1:[า หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๔๖-๐๙๗๔ในวันและเวลาราชการ

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผูอ้ ำนวยการฝ่ายบริห าร ปฏิบตั กิ ารแทน
ผูอ้ ำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ 6-6? ได้ตง้ั แต่วนั ที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (0-๖10๒103)
เลขที่ ..^.!ฟ .! 6 . ^ 9 เๆ
การซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๔
ตามประกาศ องคการขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ลงวันที่ เซ]ช ตุลาคม ๒๕๖๓
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ซีง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ผ้าสีขาว ความยาว ๒.๕ เมตร จำนวน
จำนวน
๑
โครงการ
๑๑,๙๑๒ ชิน้ ผ้าสีขาว ความยาว ๓
เมตร จำนวน ๗๒ ชิน้ ผ้าสิกรมท่า ความ
ยาว ๒.๕ เมตร จำนวน ๑๑1๙๘๕ ชิน้ ผ้า
สีกรมท่า ความยาว ๕ เมตร จำนวน ๒๕
ชิน้
พัสดุทจ่ี ะซือ้ นีต้ อ้ งเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็น ของเก่าเก็บ อยูในสภาพทีจ่ ะใช้งานได้ทนั ทีและมี
คุณ ลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ ำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนีโ้ ดยมีชอ้
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

รายละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคาทีก่ ำหนดไวิในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาซือ้ ขายทัว่ ไป
แบบหนังสือคํา้ ประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูม้ ผี ลประโยขนํรว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญ ขเอกสารทีก่ ำหนดไวัIนระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญซีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญขีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณลมบดของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระจับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ฃัว่ คราว เนือ่ งจากเป็นผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นเกณฑการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตริวา่ การ
กระทรวงการคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
๒.๕ ไม'เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุขอ่ื ไว้ในบัญชีรายฃือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนขือ่ ให้เป็นผูท้ ง้ิ งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเป็นหุน้ ส่วนผู้
จัดการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๒.๖ มิคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดขือ่ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพขายพัสดุทป่ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั
กล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผูม้ ผิ ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก' องค์การ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๒.๙ ไม่เป็นผูI้ ด้รบั เอกสิทธี'้ หรือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้ น่ื ข้อเสนอไต้มคี ำสัง่ ให้สละเอกสิทธีแ้ ละความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(^เ60เโ0ก10 ด๐V©โก๓ 6ก1: ?โ00ชโ6ภา6กบ 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องเป็นผูผ้ ลิตโดยตรง หรือเป็นดัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากโรงงาน
ผูผ้ ลิต
๒.๑๒ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องมิหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผ้า จากศูน ย์วเิ คราะห์
ทดสอบสิง่ ทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ซึง่ เป็นผลการวิเคราะห์กอ่ นการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์1ม่เกิน ๑(ะ วัน โดยมิรายละเอียดคุณ ลักษณะพร้อมตัวอย่างผ้าแต่ละชนิด จำนวนขึน้ ละ ๒ เมตร

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอ
๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจำกัด ให้ยน่ื สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญ ชีรายขือ่ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อิ ำนาจควบคุม (ถ้ามิ) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหาชนจำกัดให้ยน่ื สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญ ชีรายขือ่ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คลให้ยน่ื
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูน้ น้ั สำเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประซาซนของผูเ้ ป็นหันส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนทีม่ ไิ ด้ถอื สัญซาติไทย พร้อมทัง้ รับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ว่ มค้าให้ยน่ื สำเนา
สัญ ญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ ะบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิม่ เติมอืน่ ๆ
(๔.๑) สำเนาบัตรประจำตัวประซาชนผูม้ อี ำนาจ
(๔.๒) ใบแสดงการลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(6-6?) ของกรมบัญชีกลาง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑ )โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ ?อ? ?|๒ (?๐โ*ลช๒ อ0(ะนโฑ6ก*
?0ก■ กล*)
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ กอ? ?!16 (?๐โ*ล!วเ6 อ0*:น๓ 6ก* ?0โเากล*)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างนัอยต้องมีเอกสารตังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอมอบอำนาจให้บคุ คลอืน่ กระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึง่ ติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอำนาจและผูร้ บั มอบอำนาจ ทัง้ นีห้ าก
ผูร้ บั มอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผูท้ บ่ี รรลุนติ ภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูป รายการละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) เอกสารเพิม่ เติมอืน่ ๆ
(๓.๑) ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องเป็นผูผ้ ลิตโดยตรง หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบั
อบุญาตจากโรงงานผูผ้ ลิต
(๓.๒) ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลักษณะผ้า จาก
ศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบลิงทอ สถาบันพฒนาอุตสาหกรรมลิงทอ ซึง่ เป็นผลการวิเคราะห์กอ่ นการยืน่ ข้อเสนอประกวดรา
คาอิเล้กทรอนิกส์ไม่เกิน ๑๔ วัน โดยมีรายละเอียดคุณ ลักษณะพร้อมตัวอย่างผ้าแต่ละซนิด จำนวนชิน้ ละ ๒ เมตร
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบุบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ ?อ? ?!๒ (ภ๐โ*ล!วเอ อ0(ะนโท6ก*
?๐โกาล*)
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใบข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตังกล่าวในรูปแบบ ? อ? ?แ6 (?0โ*ล1วเ6 อออนโกอก* ?0โกาล*)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นโ้ี ดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้ และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถกู ต้องครบล้วน พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทำการยนยันตัวตนของผูย้ น่ื ข้อเสนอโดยไม่ตอ้ งแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ ภอ? ?1เ6 (ก๐โ*ล!ว1.6 อ๐*:น๓ 6ท* ?0โโฑล*)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้ เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง
ทัง้ นี้ ราคารวมที,เสนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอื ตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สินซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีอากรอืน่ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทัง้
ปวงไว้แลว จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืน ราคา ผูย้ น่ื ช้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาทีต่ นไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือ้ ขาย หรือวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจาก องค์การ ให้สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ ผ้าสี
ขาวและผ้าสีกรมท่า ไปพรัอมการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ประกอบการ
พิจารณา หลักฐานตังกล่าวนี้ องค์การจะยึดไว้เป็นเอกสารของหางราขการ
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ น่ื ข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา รายละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ
ฯลฯให้ถถ่ี ว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทง้ั หมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงือ่ นไขใน
เอกสารประกวดราคาซือ้ อิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๔ พฤคจิกายน ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถืง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฟ้
เมือ่ พันกำหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแลัว จะไม่รบั เอกสารการยืน่ ข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูย้ บ่ื ข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับไข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท ? อ? 1=116 (^0ใฯโ3๒เ6 อ0อน๓ 6ท* ?๐โกาล!:) โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องเป็นผูร้ บั ผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร ? อ? ?แ6 ก่อนทีจ่ ะยืนยันการเสนอราคา แล้วจังส่งข้อมูล (บ(ว๒3ป) เพือ่ เป็น การ
เสนอราคาให้แก่ องค์การ ผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณ สมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยขน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ตามข้อ ๑.๔
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยขนัรว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายขือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยขน์รว่ มกันนัน้ ออกจากการเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ น่ื ข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒)
และคณะกรรมการฯ เขือ่ ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายขือ่
ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอ และองค์การ จะพิจารณาลงโทษผูย้ น่ื ข้อเสนอตังกล่าวเป็นผูท้ ง้ิ งาน
เว้นแต่ องค์การ จะพิจารณาเห็น ว่าผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ มเข่เป็นผูร้ เื ริม่ ให้มกี ารกระทำตังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยขนัตอ่ การพิจารณาของ องค์การ
๔.๑๐ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ตังนี้
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้1นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาทีเ่ สนอจะต้องเป็น ราคาทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีอน่ื ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทัง้ ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ น่ื ช้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพิอ่ เช้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตุามวัน เวลา ที่
กำหนด
(๔) ผูย้ น่ื ช้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่ สนอแล้วไมใต้
(๔) ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธกี ารเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแ่ สดงไว้ในเว็บไซต์ ท/ผท/.ฐเวโอ{ะบโ6กา6 ก๖3๐๔เา

๔. หลักเกณฑ์และสิทธในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยืบ่ ช้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นีอ้ งค์การจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การ1พ จิ ารณาผู1้ ชนะการยืน่ ช้อเส1นอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูข้ นะการยืน่ ช้อเสนอ องค์การ จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๔.๓ หากผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้องตามช้อ ๒ หรือยืน่ หลักฐานการยืน่ ช้อ
เสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามช้อ ๓ หรือยืน่ ช้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุทจ่ี ะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงือ่ นไขทีอ่ งค์การกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีม่ ใิ ซ่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ บ่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้
๔.๔ องค์การสงวนสิทซืโ้ ม่พจิ ารณาข้อเสนอของผูย้ น่ื ข้อเสนอโดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณีดงั
ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏฃือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญ ชีรายซือ่ ผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญ ชีรายซือ่ ผูซ้ อ้ื เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การ
(๒) ไม่กรอกซือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผยู้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่
๔.๔ ในการดัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การมีสทิ ธิให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอขีแ้ จงข้อเท็จจริงเพิม่ เติมได้ องค์การ มี
สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจรืงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม1ถูกต้อง
๔.๖ องค์การทรงไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ราดาตํา่ สุด หรือราคาหนีง้ ราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอ
ทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนีง้ รายการใด หรืออาจจะยกเสิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิ ารณาจัดซือ้ เลยกํโด้ สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี้ เพีอ่ ประโยชน์ของทางราขการเป็น
สำคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินของ องค์การเป็น เด็ดขาด ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ ย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้

รวมทัง้ องค์การ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ น่ื ข้อเสนอเป็นผูท้ ง้ิ งาน ไม่วา่ จะเป็น
ผูย้ น่ื ข้อเสนอที!่ ด้รบั การคัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุหเ่ี ซือ่ ถือได้วา่ การยืน่ ข้อเสนอกระทำการโดยไม่สจุ ริต เซ่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใข้ซอ่ื บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอืน่ มาเสนอราคาแทน เป็นด้น
ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอรายทีเ่ สนอราคาตํา่ สุด เสนอราคาตํา่ จนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ห รือองค์
การ จะให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอนัน้ ซืแ้ จงและแสดงหลักฐานทีท่ ำให้เชือ่ ได้วา่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบุรณี หากดำชีแ้ จงไม่เป็นทีร่ ขั พิงได้ องค์การ มีสทิ ธิทจ่ี ะไม1รับข้อเสนอหรือไม่
รับราคาของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ทัง้ นี้ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์
การ
๔.ต) ก่อนลงนามในลัญ ญาองค์การอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฎว่ามีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีซ่ นะการประกวดราคาหรือทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมีผลประโยขน์รว่ ม
คัน หรือมีสว่ นได้เสียคับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอ
รายอืน่ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา

๖.

การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีทผ่ี ขู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบลิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๔ วัน ทำการ นับแต่วนั ทีท่ ำข้อตกลงซือ้ องค์การจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญ ญาตาม
แบบสัญญาด้งระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีทผ่ี ขู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบลิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๔ วัน ทำการ หรือองค์การเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซือ้ ขายตามแบบสัญ ญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที!่ ด้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญ ญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคา
ค่าสิง่ ของทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!ห้องค์การยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใข้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดัง
ต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํทธ่ี นาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซืง่ เป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันทีท่ ใ่ี ข้เช็คหรือดราฟท็
นัน้ ชำระต่อเจ้าหน้าทีโ่ นวันทำสัญญา หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารทีก่ รมบัญ ซืกลางกำหนด
(๔) หนังสือคํา้ ประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายซือ่ บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตามตัวอย่างหนังสือคาประกันของ
ธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันทีผ่ ซู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้ าย) พันจากข้อผูกพันตามสัญ ญาซือ้ ขายแล้ว
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ตามอัตราส่วนของพัสดุทซ่ี อ้ื ซืง่ องค์การ ได้รบั มอบไว้

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การ จะจ่ายค่าสิง่ ของซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ และค่าใข้จา่ ยทัง้ ปวง
แล้วให้แก่ผยู้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นผูข้ าย เมือ่ ผูข้ ายได้สง่ มอบสิง่ ของได้ครบล้วนตามสัญญาซือ้ ขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหน'งสือ และองค์การ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรืยบรัอยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับ ตามแบบสัญ ญาซือ้ ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงซือ้
ขายเป็นหนังสือ ให้คดิ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิง่ ของทีย่ งั ไมใด้รบั มอบต่อวัน

๙. การรับประอันความขำรุดบกพร่อง
ผูฃ้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ทำสัญญาซือ้ ขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซือ้ เป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะด้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน นับถัดจากวันที่ องค์การ ได้รบั มอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแล้!ขใVใช้
การได้ดดี งั เดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวับทีไ่ ด้รบั แจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงํนค่าพัสดุสำหรับการซือ้ ครัง้ นีไ้ ด้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔

การลงนามในสัญ ญาจะกระทำได้ ต่อเมือ่ องค์การได้รบั อนุมต้ เิ งินค่าพัสดุจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ.ค. ๒๕๖๔ แล้วเท่านัน้
๑๐.๒ เมือ่ องค์การได้คดั เลือกผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดให้เป็นผูข้ าย และได้ตกลงซือ้ สิง่ ของตานการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผูข้ ายจะต้องสัง่ หรือนำสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนัน้ ต้องนำ
เข้ามาโดยทางเรือในเล้นทางทีม่ เี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศกำหนด ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ เป็นผูข้ ายจะต้องปฏินตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิฃยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรือนำสิง่ ของทีซ่ อ้ื ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ขู้ ายสัง่ หรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้
(๒) จัดการให้สง่ิ ของทีซ่ อ้ื ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเซ่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญ าตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิง่ ของนัน้ โดยเรืออืน่ ที่
มิใข่เรือไทย ซึง่ จะต้องได้รบั อนุญาตเข่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีท!่ี ม่ปฏิบต้ ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับ ผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูย้ บ่ื ข้อเสนอซึง่ องค์การได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซือ้ เป็นหนังสือ
ภายในเวลาทีก่ ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การจะรืบหสักประกันการยืน่ ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคํา้
ประกันการยืน่ ข้อเสนอทันที และอาจพจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสืยหายอืน่ (ล้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็นผูท้ ง้ิ
งาน ตามระเปียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ องค์การสงวนสืทธืท้ จ่ี ะแก้ไขเพิม่ เดิมเงือ่ นไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้ เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีท เ่ี อกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกับ
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ติ ามคำวินจิ ฉัยขององค์การ คำวินจิ ฉัยดังกล่าวให้ถอื เป็นทีส่ ดุ และผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่มสี ทิ ธิ
เรียกร้องค่าใข้จา่ ยใดๆ เพิม่ เติม
๑๐.๖ องค์การอาจประกาศยกเลิกการจัดซือ้ ในกรณีตอ่ ไปนีไ๋ ต้โดยทีผ่ ยู้ น่ื ข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากองค์การไมไต้
^ * ^ —แ ผ 1/1
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องคการไมได้
รบั การจั
ดสรรเงินทจะเซ
เนการจัดฃิอหรือทิได้รบั จัดสรรแตไม่
เพยง
พอทีจ่ ะทำการจัดซือ้ ครัง้ นีต้ อ่ ไป
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(๒) มีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีซ่ นะการจัดซือ้ หรือทีเ่ ต้รบั การคัดเลือกมี
ผลประโยซนัรว่ มกัน หรือมีสว่ นไต้เสียกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดฃวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซือ้ ครัง้ นีต้ อ่ ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก,องค์การ หรือกระทบ
ต่อประโยซนัสาธารณะ
(๔) กรณีอน่ื ในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซือ้ ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีI่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นผูข้ ายต้องปฏิบตั ติ ามหลัก
เกณฑ์ทก่ี ฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
องค์การ สามารถนำผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญ ญาของผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัด
เลือกให้เป็นผูข้ ายเพือ่ นำมาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทัง้ นี้ หากผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทก่ี ำหนดจะถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอ
หรือทำสัญ ญากับองค์การ ไวขัวคราว
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
1ปี เ5 ตุลาคม ๒๔๖๓

ขอบเขตของงาน
(76โโฑ5 ๐^ 8©^6โ6ท06 ะ7 0 8 )

โครงการประกวดราคาจ้ดซือ้ ผ้าตัดเครือ่ งแบบพนักงานประจำปี ๒๕๖๔
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
๑. ความเป็น มา .

ตามระเบียบองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ว่าด้วยการแจกผ้จสุ ำหรับตัดเครือ่ งแบบให้แก่
พนักงาน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๕ เพือ่ ให้พ นักงานได้แต่งเครือ่ งแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยทัว่ กัน และเป็นสวัสดิการ
ให้แก่พ นัก งานองค์ก ารจะแจกผ้าสำหรับ ตัด เครือ่ งแบบให้แก่พ นัก งานคนละ ๒ ชุด ต่อปีงบประมาณหนึง่ ๆ
ส่วนค่าตัด ให้พ นัก งานเป็น ผ้อ อกเองโดยใข้งบประมาณปี ๒๕๖๔ พนักงานผ้มสี ทิ ธิได้รบั ผ้าตัดเครือ่ งแบบ
ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓,๔๗๘ คนๆ ละ ๒ ชุด จำนวนทีข่ อซือ้ แบ่งเป็น
๑.๑ ผ้าสีขาว ประกอบด้วย
๑.๑.๑ ผ้าสิขาว
ความยาว ๒.๕
๑.๑.๒ ผ้าสีขาว
ความยาว ๓
๑.๒ ผ้าสีกรมท่า ประกอบด้วย
๑.๒.๑ ผ้าสีกรมท่า
ความยาว ๒.๕
๑.๒.๒ ผ้าสีกรมท่า
ความยาว ๕

เมตร จำนวน
เมตร จำนวน

๑๑,๙๑๒
๗๒

ชิน้
ชิน้

เมตร จำนวน
เมตร จำนวน

๑๑,๙๘๕
๒๕

ชิน้
ชิน้

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพือ่ จัดหาผ้าตัดเครือ่ งแบบให้กบั พนักงานตำแหน่งต่างๆ ทีม่ สี ทิ ธิได้ได้รบั ผ้าเครือ่ งแบบ
ตามทีอ่ งค์การกำหนดให้คนละ ๒ ชุด
๒.๒ เพือ่ ให้การแต่งกายของพนักงานเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นรูปแบบเดิยวกัน
๓. คุณ ลัก ษณะเฉพาะ

กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะของผ้าสีขาว สีกรมท่า ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ และ ๒
๓.๑ ต้องกำหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ วัน นับแด่วนั เสนอราคาสุดท้ายโดยภายใน
กำหนดยืนราคาจะต้องรับผิดขอบราคาทีต่ นเสนอไวัและจะถอนการเสนอราคาไม่ได้
๓.๒ ฃอดูตว
ั อย่างผ้าและสิได้ทง่ี านสวัสดิการ กสุม่ ง'านพัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการ
เจ้าหน้าที่ องค์การขนส่งมวลข^กรุงเทพ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๒๐ โทรคัพท ๐-๒๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๗๒๐
๔. ระยะเวลาการส่งมอบ
๔.๑ ต้องส่งมอบผ้าเป็นชิน้ ๆ แต่ละชิน้ มจำนวนเนือ้ ผ้าเท่ากับจำนวนทีแ่ จ้งไว้ในสัญญา
และบรรจุหบี ห่อให้เรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานท้องตลาดทัว่ ไป
- ๔.๒ ต้องเสนอเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา
๔.๓ สถานทีส่ ง่ มอบพัสดุ ตามรายละเอียด ดังนี้
๔.๓.๑ เขตการเดินรถที่ ๑ (อูบ่ างเขน)
- ๔.๓.๒ เขตการเดินรถที่ ๒ (อูส่ วนสยาม)
๔.๓.๓ เขตการเดินรถที่ ๓ (อูเ่ มกา บางนา)
/ ๔.๓.๔ เขตการ...

I
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๔.๓.๔ เขตการเดินรถที่ ๔ (อูค่ ลองเตย)
๔.๓.๔ เขตการเดินรถที่ ๔ (อูแ่ ?เมดำ)
๔๓.๖ เขตการเดินรถที่ ๖ (อูบ่ รมราชชนนี)
๔.๓.๗ เขตการเดินรถที่ ๗ (อูเ่ ทศบาลบางบัวทอง)
๔.๓.๘ เขตการเดินรถที่ ๘ (อูส่ วนสยาม)
๔.๓.๙ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
๔.๔ กรณีการส่งมอบพัสดุสา่ ข้าเกินกำหนดในสัญญา ต้องมีบทปรับเป็นรายวันในอัตรา
ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุทซ่ี อ้ื ทัง้ หมดจนถึงวันทีส่ ง่ มอบแล้วเสร็จ
๔. วงเงิน ในการจดหา
วงเงินในการจัดหาผ้าตัดเครือ่ งแบบปี ๒๔๖๔ เป็นเงิน ๔1๘๐๖,๑๓๑.- บาท (สีล่ า้ นแปดแสน
หกพัน หนึง่ ร้อ ยสามสิบ เอ็ด บาทล้ว น) รวมภาษีม ลู ค่าเพิม่ โดยใช้งบประมาณทีท่ ง้ั ไว้ป ระจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๒๗๗,๐๐๐.- บาท (สิบล้านสองแสนเจ็ดหมืน่ เจ็ดพันบาทล้วน)
๖. กำหนดหลัก เกณฑ์ก ารพิจารณาคัดเลือกข้อ เสนอ
ใช้เกณฑ์ราคา

๗. จัดหำราคากลาง
ราคาทีเ่ คยซือ้ หรือจ้างครัง้ หลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามสัญ ญาเลขที่
ซ. ๕/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ มีรายละเอียด ตังนี้
๑. ผ้าสีขาว ราคาเมตรละ ๘๖ บาท จำนวน ๒๙,๙๙๖ เมตร (รวนภาษีมลู ค่าเพิม่ )
๒. ผ้าสีกรมท่า ราคาเมตรละ ๗๔ บาท จำนวน ๓๐,๐๘๗.๕๐ เมตร(รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
รวมเป็นเงินทัง้ สัน ๔,๘๐๖,๑๓๑.' บาท (สีล่ า้ นแปดแสนหกพันหนึง่ ร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)
รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
๘. คุณ สมบัตผูเ้ สนอราคา
๑. ผูย้ น่ื ข้อ เสนอราคาต้อ งเป็น ผูผ้ ลิต โดยตรง หรือเป็น ตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ต้รบั อบุญ าตจาก
โรงงานผูผ้ ลิต
๒. ผูย้ น่ื ข้อ เสนอต้อ งมีห นังสือ รับ รองผลการตรวจสอบคุณ ลัก ษณะผ้า จากศูน ย์ว เิ คราะห์
ทดสอบสิง่ ทอ สถาบัน พัฒ นาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ซึง่ เป็น ผลการวิเคราะห์ก อ่ นการยืน่ ข้อ เสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน ๑๕ วัน โดยมีรายละเอียดคุณ ลักษณะพร้อมตัวอย่างผ้าแด่ละชนิด จำนวนชิน้ ละ๒ เมตร

เอกสารแนบ ๑ -

คุณ ลักษณะเฉพาะของผ้าสีขาว ลังนี้
ลักษณะการทอ
อัตราส่วนผสม ะทดสอบตามมาตรฐาน 150 ๑๘๓๓-๑๑ ะ๒๐๐๖ (0
'ชนิดเส้นใย
ส่วนผสม (ร้อยละ)

ทอลายสอง
โพสิเอสเตอร์
ส่วนผสมร้อยละ ๑๐๐.๐๐(บวกลบ ๓)

จำนวนเส้นด้ายต่อนิว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
เล่ม ๑๓ : ๒๔๕๓ วิธที ่ี ๑
- เส้นด้ายยืน
- เส้นด้ายยืนไมนัอยกว่า ๘๐
- เส้นด้ายพุง
- เส้นด้ายพุง่ ไม่นอ้ ยกว่า ๘๐
จำนวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุง่ (เส้นต่อตารางนิว้ )
ไมน้อยกว่า ๑๖๐
นํา้ หนักผ้า ะทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๖๘.๐๘ กรัม/ตารางเมตร
เล่น ๑๒ : ๒๕๕๓ วิธที ่ี ๓ (กรัมต่อตารางเมตร)
ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิวลัน) ะทดสอบดามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
เล่ม ๙ ะ๒๕๕๒
- แนวเส้นด้ายยืน
- แนวเส้นด้ายยืนไมน้อยกว่า ๒,๐๒๓.๙๓
- แนวเส้นด้ายพุง่
- แนวเส้นด้ายพุง่ ไมน้อยกว่า ๒,๐๗๓.๘๒
การเปลีย่ นแปลงขนาดหลังการซัก : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
เล่ม ๒๑ ะ๒๕๕๒
- แนว เส้นด้ายยืน
- แนวเส้นด้ายยืน ๐.๐๐ (ไม่เกิน -๗)
- แนวเส้นด้ายพุง่
- แนวเส้นด้ายพุง่ 0 .๐ 0 (ไม่เกิน -๗)
ความคงทนของสีตอ่ แสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
เล่ม ๒ ะ๒๕๕๒
สีเปลีย่ นจากเดิม (ระดับ)
สีเปลีย่ นจากเดิมไม่ตา่ํ กว่าระดับ ๔
ความกว้าง ะทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
เล่ม ๑๐ : ๒๕๕๓ (นิว)
๕๙ VI (บวกลบ ๑)

เอก?กรแนบ ๒

คุณ ลักษณะเฉพาะของผ้าสีกรมท่า ดังนี้
ลักษณะการทอ
ทอลายสอง
อัตราส่วนผสม : ทดสอบตามมาตรฐาน 150 ๑๘๓๓-๑๑ ะ๒๐๐๖ (6)
ซนิดเส้นใย
ส่วนผสม (ร้อยละ)
โพลิเอสเตอร์
ส่วนผสมร้อยละ ๑๐๐.๐๐(บวกลบ ๓)
จำนวนเส้นด้ายต่อนิว้ : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
เล'ม ๑๓ : ๒๔๔๓ วิธท ๑
- เส้นด้ายยืน
- เส้นด้ายยืนไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๘
- เส้นด้ายทุง่
- เส้นด้ายทุง่ ไม่นอ้ ยกว่า ๗๙
จำนวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายทุง่ (เส้นต่อดารางนิว้ )
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๗
นํา้ หนักผ้า : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
ไมน้อยกว่า ๒๓๐.๑๐ กรัม/ตารางเมตร
เล่ม ๑๒ ะ๒๔๔๓ วิธที ่ี ๓ (กรัมต่อตารางเนตร)
ความแข็งแรง แรงดึงสูงสุด (นิว ตัน ): ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
เล่ม ๙ : ๒๔๔๒
- แนวเส้นด้ายยืน
- แนวเส้นด้ายยืนไม่นอ้ ยกว่า ๑,๔๘๔.๘๒
- แนวเส้นด้ายทุง่
- แนวเส้นด้ายทุง่ ไม่นอ้ ยกว่า ๒,๐๒๒.๓๔
ความคงทนของสีตอ่ การซัก ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
เล่ม ๓ : ๒๔๔๒
สีเปลีย่ นจากเดิม (ระดับ)
- สิเปลีย่ นจากเดิมไม'นอ้ ยกว่า ๔-๔
สีตกติดผ้าขาว (ระดับ) (โพสีเอสเตอร์)
- สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไมตากว่า ๓-๔
(ฟ้าย)
- สิตกติดผ้าขาว (ฟ้าย) ไม่ตา่ํ ก'วา่ ๓-๔
ความคงทนต่อเหงือ่ ะทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
เล่ม ๔ : ๒๔๔๒
สภาวะกรด (ระดับ) สีเปลีย่ นจากเดิม
- สิเปลีย่ นจากเดิมไม่ตากว่า ๓-๔
สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์)
- สิตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไม่ตา่ํ ก'วา่ ๓-๔
- สีตกติดผ้าขาว (ฟ้าย) ไม่ตา่ํ กว่า ๓-๔
(ฟ้าย)
สภาวะต่าง (ระดับ) สีเปลีย่ นจากเดิม
- สีเปลีย่ นจากเดิมไม่ตา่ํ กว่า ๓-๔
สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์)
- สีตกติดผ้าขาว (โพลิเอสเตอร์) ไม่ตา่ํ กว่า ๓-๔
- สีตกติดผ้าขาว (ฟ้าย) ไม่ตา่ํ ก'วา่ ๓-๔
(ฟ้าย)
การเปลีย่ นแปลงขนาดหลังการซัก ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
เล่ม ๒๑ ะ๒๔๔๒
- แนวเส้นด้ายยืน ๐.๐๐ (ไม1เกิน -๗)
- แนวเส้นด้ายยืน
- แนวเส้นด้ายทุง่
- แนวเส้นด้ายทุง่ ๐.๐๐ (ไม่เกิน -๗)
ความคงทนของสีตอ่ แสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
เล่ม ๒ : ๒๔๔๒
สีเปลีย่ นจากเดิมไม่ตากว่าระดับ ๔
สีเปลีย่ นจากเดิม (ระดับ)
ความกว้าง ะ ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๑๒๑
๔๙ ๙ / ๑๖ (บวกลบ ๑)
เล่ม ๑๐ : ๒๔๔๓ (นิว)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที!่ ด้รบั จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จา่ ย
การจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ ใี ช้งานก่อสร้าง
๑. โครงการจัดซือ
้ ผ้าสำหรับตัดเครือ่ งแบบพนักงานประจำปี

๒๕๖๔
๒. หน่วยงานสำนักการเจ้าหน้าที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๓. วงเงินงบประมาณทีใ่ ช้จด
ั สรร งบประมาณการซือ้ ผ้าตัดเครือ่ งแบบพนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๔1๘๐๖,๑๓๑.- บาท (สีล่ า้ นแปดแสนหกพันหนึง่ ร้อยสามสิบเอ็ดบาทล้วน)
๔. วันทีก่ ำหนดราคากลาง ณ วันที่ เย่ (ทุ{วา^ฝ & & จ ^
๑. ผ้าตัดเครือ่ งแบบสีขาว
1ราคาเมตรละ ๘๖ บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
๒. ผ้าตัดเครือ่ งแบบสีกรมท่า ราคาเมตรละ
๗๔ บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
องค์การมีความต้องการผ้าสิขาว จำนวน ๒๙,๙๙๖ เมตรๆละ ๘๖ บาท เป็นเงิน ๒,๕๗๙,๖๕๖.- บาท
องค์การมีความต้องการผ้าสิกรมท่า จำนวน ๓๐,๐๘๗.๕๐ เมตรๆละ ๗๔ บาท เป็นเงิน ๒1๒๒๖,๔๗๕.- บาท
รวมเป็นเงิน ๔,๘๐๖,๑๓๑.- บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
๕. แหล่งทีม่ าของราคากลาง ใช้ราคาการจัดซือ้ ผ้าในปี ๒๕๖๓ ตามสัญญาเลขที่ ซ. ๕/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๓ เป็นราคากลางในการจัดซือ้ จัดจ้างและเป็นราคาทีเ่ คยซือ้ หรือเคยจ้างครัง้ หสังสุดภายใน
ระยะเวลาสองปีงบประมาณ
๖. รายชือ่ เจ้าหน้าทีผ่ กู้ ำหนดราคากลาง
๖.๑ นางสาวเพียร บวรสิทธิไพบูลย์ ผูอ้ ำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
๖.๒ นายวิบ ลู ย์ ไทยสวัสด
ผูข้ วยผูอ้ ำนวยการสำนักกฎหมาย
๖.๓ บางนพพร มีวงษ์สม
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
๖.๔ นายบุญ มา ป๋งมา
ผูแ้ ทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
๖.๕ นางสาวกัญ ญารัตน์ รีล ะ1ชาติ
เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ ๔ กลุม่ งานจัดซือ้ สำนักบริการและจัดซือ้
๖.๖ นางสาวณัฐพร สิบไทย
หัวหน้างานสวัสดิการ

