
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั 

ประกาศ 
ทีA 35/2559 

เรืAอง เชิญชวนประกวดราคา จัดทาํเสืKอยดืทีAระลกึ 
……………………………………. 

 ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  มีความประสงค์จดัประกวด
ราคาจัดทาํเสืB อยืดทีCระลึกประเภทเสืB อโปโลแขนสัB น  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ(Specification)  ขัBนตอนและ
กาํหนดการยืCนซองประกวดราคา  ดงันีB 
Uคุณลกัษณะ(Specification) 

ประเภทเสืBอยดืคอโปโลแขนสัBนสีดาํ  มีคุณลกัษณะเฉพาะตามรูปแบบแนบทา้ยประกาศนีB  
UขัBนตอนและกาํหนดยืCนซองประกวดราคา   
 1.ผู ้ทีCสนใจเสนอราคา สามารถติดต่อขอรับทราบรายละเอียดและยืCนซองประกวดราคาได้ทีC ฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั  ระหวา่งเวลา 08.00-
15.00 น.   ตัKงแต่วนัทีA 1  พฤศจิกายน 2559  ถึงวนัทีA  8  พฤศจิกายน   2559 

2.ผูย้ืCนซองประกวดราคา ตอ้งแยกใบเสนอราคาและเอกสารประกอบ โดยใส่ซองปิดผนึกใหเ้รียบร้อย  หา้ม
มีร่องรอยการฉีกขาดของซอง 
 3.สหกรณ์ฯ  สงวนสิทธิ  ทีCจะไม่รับพิจารณา ผูย้ืCนเอกสารไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามคุณสมบติัในประกาศนีB   
 4.กาํหนดวนัเปิดซองประกวดราคา ในวนัทีA  9  พฤศจิกายน  2559 เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งประชุมไพศาล-
ธวชัชยันนัท ์ ทีCทาํการสหกรณ์ฯ อาคาร 18  ชัBน 4  การไฟฟ้านครหลวงเขตวดัเลียบ  และจะประกาศผลใหท้ราบ
ภายในเวลา 13.00 น. ของวนัเดียวกนั 
 5.การตดัสินการประกวดราคาเป็นอาํนาจของคณะจดัซืBอจดัจา้งของสหกรณ์ฯและถือเป็นอนัเด็ดขาด  
  
 

ประกาศ  ณ วนัทีC  31  ตุลาคม  2559  
 

  
(นายสมศกัดิc     ศรีทองวฒัน์) 
ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจาํกดั 
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Uกาํหนดขอบเขตของงาน (TERMS OFREFERENCE :TOR) 
UเรืAอง การจดัทําเสืKอยดืทีAระลกึ 

Uตามประกาศสหกรณ์ฯ ทีA 35/2559 
 
U1.ความเป็นมาและวตัถุประสงค์ 
 สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  มีความประสงคจ์ดัทาํเสืNอทีO
ระลึก เพืOอแจกใหก้บัสมาชิกสหกรณ์ฯ  

ดงันัNน  มติคณะกรรมการดาํเนินการครัN งทีO 25/2559 (วาระพิเศษ)  เมืOอวนัทีO  25 ตุลาคม 2559  จึงเห็นสมควรให้
กาํหนด TOR  มีรายละเอียดดงันีN .- 

2.ขอบเขตของงาน 
สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง มีความประสงคใ์นการจดัซืNอ จดัจา้ง 

ผลิตเสืNอยดืคอโปโลแขนสัNน โดยมีขอบเขตของงานดงันีN .- 
 1. จาํนวนทีOจดัทาํ    จาํนวน 12,000 ตวั 
 2. ผลิตดว้ยผา้ลากอสสีดาํ  
 3. รูปแบบโดยรวม  มีดงันีB .   
          3.1  ใชผ้า้ลากอส ชนิดผา้ทีซี (TC)   สีดาํ  
          3.2  แบบแขน 2  ชัBน  แต่งสีขาว 
          3.3  ปกเสืBอสีดาํทอขลิบลายสีขาว 

        3.4  สาบแลบสีขาวติดกระดุม 3 เมด็ 
                      3.5  ปักลายอกัษร และตราสัญลกัษณ์สหกรณ์ดว้ยไหมสีขาว  1  ตาํแหน่ง  
   3.6  ขนาดเสืBอ ผลิตเป็นเบอร์มาตรฐานทัCวไปตามทีCสหกรณ์ฯสัCง  (FREE SIZE) 

4.   แบบเสืBอ มีดงันีB .- 
ดา้นหนา้สีพืBนดาํ ไม่มีลาย ไม่มีกระเป๋า อกดา้นซา้ยปัก เครืCองหมายตราสัญลกัษณ์สหกรณ์ฯ  พร้อมคาํ 

วา่  สอฟ. / MEA Coop ดว้ยไหมสีขาว บนตราสัญลกัษณ์ มีตวัอกัษรคาํวา่  “ธ สถิตในดวงใจ”  
3.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีOประกวดราคา 
3.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้OถูกระบุชืOอไวใ้นบญัชีรายชืOอผูที้OทิNงงานของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน 

รัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั  หรือรัฐวสิาหกิจหรือของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนชืOอแลว้  หรือไม่เป็นผู ้
ทีOไดรั้บผลของการสัOงใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอืOนเป็นผูทิ้Nงงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3 ผูเ้สนอ ราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิt หรือความคุม้ครองซึOงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึNนศาลไทยเวน้แต่ 
รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสัOงใหส้ละสิทธิt ความคุม้ครองเช่นวา่นัNน 

3.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืOนทีOเขา้เสนอราคาใหแ้ก่สหกรณ์ 
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ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั ณ วนัทีO ทาํการประกวดราคาหรือไม่เป็นผูก้ระทาํ
การอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครัN งนีN หากตรวจพบสหกรณ์ฯ จะ
พิจารณาตดัสิทธิออกจากการเป็นผูเ้ขา้ประกวดราคาทนัที  

3.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็น บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลทีOประกอบธุรกิจโดยตรง ตามประเภทงานทีOวา่จา้งใน 
ประเทศไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  2 ปี และจะตอ้งมีใบสาํคญัการจดทะเบียนพาณิชยห์รือนิติบุคคลโดยถูกตอ้งตาม
กฎหมายไทย 

3.6  ผูเ้สนอราคาตอ้งมีประสบการณ์ในงานทีOวา่จา้ง  โดยมีตวัอยา่งผลงาน  และสาํเนาสัญญา จากหน่วยงาน 
ราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือเอกชน ทีOวา่จา้ง หรือหนงัสือรับรองการวา่จา้งจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน โดยมีผลงานในแต่ละสัญญาทีOมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่  100,000  บาท (หนึO งแสนบาทถว้น) จาํนวนอยา่งนอ้ย      
1 สัญญา 
 3.7  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืOนซองเสนอราคา โดยแยกซองดงันีN  
             3.7.1 ซองใบเสนอราคาซึO งปิดผนึกเรียบร้อย 
             3.7.2  ซองเอกสารประกอบอยา่งอืOน  ซึO งอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยเอกสารดงัต่อไปนีN  
 3.7.2.1  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล โดยผา่นการรับรองจากหน่วยงานราชการมาแลว้ไม่นอ้ย 
กวา่  6  เดือนพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 3.7.2.2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล    
 3.7.2.3กรณีทีOเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งมีสาํเนาใบสาํคญัการจดทะเบียนพาณิชยแ์ละ สาํเนาใบ 
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิCม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 3.7.2.4. เอกสารแสดงคุณลกัษณะเฉพาะของสินคา้หรืออุปกรณ์ทีOจะทาํการวา่จา้ง 
 3.7.2.5. ตวัอยา่งผลงานพร้อมหนงัสือรับรอง หรือสาํเนาสัญญาว่าจา้งงาน   จากผูว้า่จา้งรายอืOนๆ   
ตามขอ้ 3.6 
 3.7.2.6. หนงัสือมอบอาํนาจปิดอากรแสตมป์  พร้อมดว้ยสาํเนา   บตัรผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบ 
อาํนาจ กรณีทีOไม่ได้มายืOนซองด้วยตนเอง โดยผูรั้บมอบอาํนาจจะตอ้งมีอาํนาจลงนามในการตกลงราคาได้ด้วย
ตนเอง 
 3.7.2.7. เอกสารอืOนๆ (ถา้มี) 
4 .ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ผูเ้สนอราคาทีOไดรั้บการวา่จา้งจะตอ้งดาํเนินการจดัทาํงานทีOวา่จา้งใหแ้ลว้เสร็จภายใน   90 วนั นบัจากวนัทีO  
สหกรณ์ฯ  มีหนงัสือแจง้ให้เริOมดาํเนินงาน 

 
*********************** 
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รูปแบบประกอบ TOR  
ตามประกาศสหกรณ์ฯทีV 35/2559 

 
แบบเสืKอยดืคอโปโลสอฟ. 
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