
ขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) 

โครงการประกวดราคาจดัซ้ือผา้ตดัเคร่ืองแบบพนกังานประจ าปี 2559 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

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

1. ความเป็นมา 

  ตามระเบียบองคก์ารวา่ดว้ยการแจกผา้ตดัเคร่ืองแบบใหแ้ก่พนกังาน  พ.ศ. 2523   ลงวนัท่ี  7 ตุลาคม 2523  
ใหอ้งคก์ารแจกผา้ตดัเคร่ืองแบบพนกังาน คนละ 2 ชุด โดยใชง้บประมาณปี 2559 จ านวน 9,371,505 . บาท  ณ วนัท่ี  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 เพ่ือจดัหาผา้ตดัเคร่ืองแบบให้กบัพนกังานต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีมีสิทธิไดรั้บเคร่ืองแบบตามท่ีองคก์าร
ก าหนดใหค้นละ 2 ชุด 
  2.2  เพ่ือใหก้ารแต่งกายของพนกังานเป็นระเบียบเรียบร้อย  และเป็นรูปแบบเดียวกนั 

3. คุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 

  3.1  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุตามท่ีประกวดราคาซ้ือดงักล่าว 

  3.2 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูถู้กระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้
แจง้เวยีนช่ือแลว้  หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  หรือผู ้
ท่ีถูกองคก์ารบอกยกเลิกสญัญาก่อนครบอายสุญัญา 

  3.3 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน และ/หรือตอ้ง
ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้ง
ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

  3.4 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่อาจยอมข้ึน
ศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้ครองเช่นวา่นั้น 

 3.5 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งมีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบคุณลกัษณะผา้(ตน้ฉบบั) จากศูนย์
วเิคราะห์ทดสอบส่ิงทอ  สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์ก่อนการยื่นซองประกวดราคาไม่เกิน 60 วนั  
โดยมีรายละเอียดคุณลกัษณะ พร้อมตวัอยา่งผา้แต่ละชนิด ก าหนดขนาดช้ืนละ 2 เมตร โดยลงลายมือช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
พร้อมประทบัตราบริษทั, หา้งหุน้ส่วนจ ากดั (ถา้มี) ทุกช้ิน เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาดว้ยวธีิการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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  3.6  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government  Procurement: e-GP )  ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็
ไซดศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
  3.7 นิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคูส่ญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบญัชี
รายรับ-รายจ่าย ไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
  3.8   คู่สญัญาตอ้งรับ-จ่ายเงินผา่นธนาคาร เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง   ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน
บาท  คู่สญัญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได ้
  3.9 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผูมี้รายช่ือเป็นผู ้ซ้ือเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ี จากองคก์าร 
4.  คุณลกัษณะเฉพาะ 

  ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของผา้สีขาว,สีกรมท่า  ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 และ  2 

  4.1  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั  นบัแต่วนัยนืราคาสุดทา้ยโดย
ภายในก าหนดยนืราคาผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคา จะตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว ้ และจะถอนการ
เสนอราคาไม่ได ้

  4.2  ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ขอดูตวัอยา่งผา้และสีไดท่ี้กลุ่มงานจดัซ้ือ  ส านกับริการและจดัซ้ือ 

ชั้น 2  องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เลขท่ี 131  ถนนวฒันธรรม  เขตหว้ยขวาง กทม. 10320  โทรศพัทห์มายเลข 02 246 0974 

5.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

  5.1 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งส่งมอบผา้เป็นช้ิน ๆ แต่ละช้ินมีจ านวนเน้ือผา้เท่ากบัจ านวนท่ีแจง้ไว้
ในสญัญา  และบรรจุหีบห่อใหเ้รียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานทอ้งตลาดทัว่ไป 

  5.2 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน 60 วนั  นบัถดัจากวนัลงนามสญัญา 

6.  วงเงินในการจดัหา 

  วงเงินงบประมาณ   9,371,505.- บาท   (เกา้ลา้นสามแสนเจ็ดหม่ืนหน่ึงพนัหา้ร้อยหา้บาทถว้น) 
  โครงการจดัหาผา้ตดัเคร่ืองแบบเพื่อแจกใหพ้นกังานประจ าปี 2559 จ านวนเงิน   3,745,060.-บาท 
(สามลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนห้าพนัหกสิบบาทถว้น)  ในการเสนอราคาผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอลดราคาขั้นต ่า  (Minimum  Bid)  ไม่
นอ้ยกวา่คร้ังละ  7,000.- บาท  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์  และการเสนอราคาคร้ังถดั ๆ 
ไป ตอ้งเสนอราคาคร้ังละไม่นอ้ยกวา่   7,000 บาท  จากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ 

7.  ระยะเวลาการส่งมอบของหรืองาน 

  ผูรั้บจา้งตอ้งส่งมอบของภายในไม่เกิน  60 วนั  นบัถดัจากวนัลงนามสญัญา 
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8.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

  ช่ือผูติ้ดต่อ    :   นางสาวกญัญารัตน์     รีละชาติ 
                  อีเมลล ์แอดเดรส  :   Kyarat @  bmta. Co.th 
                โทรศพัท/์โทรสาร   :   0 2246 0974 โทรสาร  0 2246 5374 
         ท่ีอยูเ่จา้ของงาน/โครงการ  ส านกัการเจา้หนา้ท่ี 

 หากท่านตอ้งการเสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความคิดเห็นเก่ียวกบังานดงักล่าว โปรดใหค้วามเห็นเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือทางเวบ็ไซด ์มายงัหน่วยงานโดยเปิดเผยตวั ตามรายละเอียดท่ีอยูข่า้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
คุณลกัษณะเฉพาะของผ้าสีขาว 

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

 
โพลิเอสเตอร์  
100.00 

ความคงทนของสีต่อแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 2 : 2552 
สีเปล่ียนจากเดิม (ระดบั) 

 
4-5 

ความแขง็แรง แรงดึงสูงสุด (นิวตนั) : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 9 
 : 2552 
-แนวเสน้ดา้ยยนื 
-แนวเสน้ดา้ยพุง่ 

 
1,395.46 
1,519.18 

จ านวนเสน้ดา้ยต่อน้ิว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 13  : 2553 วธีิท่ี 1 
-เสน้ดา้ยยนื 
-เสน้ดา้ยพุง่ 

 
118 
62 

จ านวนรวมเสน้ดา้ยยนืและเสน้ดา้ยพุง่ (เสน้ต่อตารางน้ิว) 180 
จ านวนเสน้ควบ 
-เสน้ดา้ยยนื 
-เสน้ดา้ยพุง่ 

 
1 
1 

น ้าหนกัผา้ : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 2 : 2553 วธีิท่ี 3 (กรัมต่อตารางเมตร) 195.86 
ความกวา้ง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 10 : 2553 (น้ิว) 58 3/8 
การเปล่ียนแปลงขนาดหลงัการซกั : : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 21  : 2552 
-แนวเสน้ดา้ยยนื 
-แนวเสน้ดา้ยพุง่ 

 
-0.34 
0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
คุณลกัษณะเฉพาะของผ้าสีกรมท่า 

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

 
โพลิเอสเตอร์  
100.00 

ความคงทนของสีต่อแสง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 2 : 2552 
สีเปล่ียนจากเดิม (ระดบั) 

 
4-5 

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

 
4-5 
4 
4-5 

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

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

ความแขง็แรง แรงดึงสูงสุด (นิวตนั) : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 9 : 2552 
-แนวเสน้ดา้ยยนื 
-แนวเสน้ดา้ยพุง่ 

 
1,295.70 
1,421.16 

จ านวนเสน้ดา้ยต่อน้ิว : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 13  : 2553 วธีิท่ี 1 
-เสน้ดา้ยยนื 
-เสน้ดา้ยพุง่ 

 
119 
62 

จ านวนรวมเสน้ดา้ยยนืและเสน้ดา้ยพุง่ (เสน้ต่อตารางน้ิว) 181 
จ านวนเสน้ควบ 
-เสน้ดา้ยยนื 
-เสน้ดา้ยพุง่ 

 
1 
1 

น ้าหนกัผา้ : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 2 : 2553 วธีิท่ี 3 (กรัมต่อตารางเมตร) 193.68 
ความกวา้ง : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 10 : 2553 (น้ิว) 58  1/8 
การเปล่ียนแปลงขนาดหลงัการซกั : : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 21  : 2552 
-แนวเสน้ดา้ยยนื 
-แนวเสน้ดา้ยพุง่ 

 
-0.24 
0.00 

 

 

 



 

 

ตารางวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร และราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 
ในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 
 

1. ช่ือโครงการ   โครงการจดัซ้ือผา้ส าหรับตดัเคร่ืองแบบปีงบประมาณ  2559 
 หน่วยงานเจา้ของโครงการ    งานสวสัดิการ  กลุ่มงานพฒันาระบบสวสัดิการ  ส านกัการเจา้หนา้ท่ี 
 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

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

3.  วนัท่ีก 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.    แหล่งท่ีมาของราคากลาง       สืบราคาจากร้านคา้ (ส าเพง็) 
            4.1   บริษทัเจียมสมาน  จ ากดั         
            4.2   ร้านยง้พานิช 
            4.3   ร้านเฮา้ง่วนเซ่งเฮง 
            4.4   ร้านเชียงเฮงฮวด 
            4.5   ร้านปีเตอร์เอน็เตอร์ไพร์ส 
     5.    เจา้หนา้ท่ีผูสื้บราคา    (ราคากลาง) 
            5.1   นายสุนทร       มากแพทย ์
            5.2   นายอ านวย      อภยับริรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   
  
 
 
   
    


