
 

 

 

 

 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน 
เรื่อง สอบราคาจ�างผลิตเสื้อหมอดินอาสาประจําจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู%บ�าน  

------------------------- 
 

  กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ มีความประสงค+จะสอบราคาจ�างผลิตเสื้อ
หมอดินอาสาประจําจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู%บ�าน จํานวน 3,975  ตัว  

 ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ  ดังต%อไปนี้ 
  1. ผู�เสนอราคาต�องเป7นผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีทําการจัดซ้ือจัดจ�าง 
  2. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป7นคู%สัญญาต�องไม%อยู%ในฐานะเป7นผู�ไม%แสดงบัญชีรายรับ
รายจ%าย หรือแสดง บัญชีรายรับรายจ%ายไม%ครบถ�วนในสาระสําคัญ 
  3. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป7นคู%สัญญากับหน%วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง
ด�วยระบบอิเล็คทรอนิกส+ (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็คทรอนิกส+
ของกรมบัญชีกลางท่ีเวปไซต+ศูนย+ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
  4. คู%สัญญาต�องรับจ%ายผ%านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว�นแต%การรับจ%ายเงินแต%ละครั้ง 
ซ่ึงมีมูลค%าไม%เกินสามหม่ืนบาท คู%สัญญาอาจรับจ%ายเป7นเงินสดก็ได� 
 5.  ต�องเป7นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังตามกฎหมายไทย 
 6. ต�องไม%เป7นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ และได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว 
หรือไม%เป7นผู�ได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป7นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 7. ต�องไม%เป7นผู�ได�รับเอกสิทธิหรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม%ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต%รัฐบาล 
ของผู�เสนอราคาได�มีคําสังให�สละสิทธิ์และความคุ�นกันเช%นว%านั้น 
 8. ต�องไม%เป7นผู� มีผลประโยชน+ร%วมกันกับผู� เสนอราคารายอ่ืน และหรือต�องไม%เป7นผู� มี
ผลประโยชน+ร%วมกัน ระหว%างผู�เสนอราคากับหน%วยงาน หรือไม%เป7นผู�กระทําการอันเป7นการขัดขวางการ
แข%งขันราคาอย%างเป7นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 

  กําหนดย่ืนซองเสนอราคา ณ ฝVายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗  ในวันและเวลา
ราชการ ระหว%างวันท่ี...31 พฤษภาคม 2559... ถึงวันท่ี....10 มิถุนายน 2559..... และกําหนดเปZดซอง
สอบราคาในวันท่ี.....13 มิถุนายน 2559..... ต้ังแต%เวลา...๐๙.๐๐....น. เป7นต�นไป ณ สํานักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต ๗  

 ผู�สนใจติดต%อขอรับเอกสารสอบราคา ได�ท่ี ฝVายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๗ เลขท่ี 
๙๕ หมู% ๑๑ ตําบลดู%ใต� อําเภอเมือง จังหวัดน%าน ระหว%างวันท่ี.....31 พฤษภาคม 2559..... ถึงวันท่ี....10 
มิถุนายน 2559.... หรือสอบถามทางโทรศัพท+หมายเลข ๐๕๔ ๗๗๑๕๘๘  ในวันและเวลาราชการ 

     ประกาศ  ณ วันท่ี   31  พฤษภาคม  ๒๕๕9 

 
               (ลงนาม)     จิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ 

   (นางจิราพรรณ  ชัชวาลชัยพรรณ) 
   ผู�อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 

-สําเนา- 



 
เอกสารสอบราคา เลขท่ี  3/2559 

จ�างผลิตเส้ือหมอดินอาสา ประจําจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู(บ�าน 
ตามประกาศ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 กรมพัฒนาท่ีดิน 

ลงวันท่ี......31 พฤษภาคม 2559....... 
---------------------- 

 

 กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า “สํานักงาน” มีความประสงค$ 
จะสอบราคาจ'างผลิตเสื้อหมอดินอาสา ประจําจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู�บ'าน   จํานวน  3,975  ตัว 

 ซ่ึงพัสดุที่จะจ'างนี้ต'องเป4นของแท' ของใหม� ไม�เคยใช'งานมาก�อน ไม�เป4นของเก�าเก็บ อยู�ในสภาพที่จะใช'
งานได'ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว'ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข'อแนะนําและข'อกําหนด 
ดังต�อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท�ายเอกสารสอบราคา 
 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1.2 แบบใบเสนอราคา 
 1.3 แบบสัญญาจ'าง 
 1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
 1.5 บทนิยาม 

      (1) ผู'เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน$ร�วมกัน 
       (2) การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
    (1) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 
   (2) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 

2. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
 2.1 ผู'เสนอราคาต'องเป4นผู'มีอาชีพรับจ'างงานที่ทาํการจัดซ้ือจัดจ'าง 
 2.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข'าเป4นคู�สัญญาต'องไม�อยู�ในฐานะเป4นผู'ไม�แสดงบัญชีรายรับ รายจ�าย หรือแสดง 
บัญชีรายรับรายจ�าย ไม�ครบถ'วนในสาระสาํคัญ 
   2.3 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข'าเป4นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ ซ่ึงได'ดําเนนิการจัดซ้ือจัดจ'างด'วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส$ (e-Government Procurement : e-GP) ต'องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส$ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเวปไซต$ศูนย$ข'อมูลจัดซ้ือจัดจ'างภาครัฐ 
  2.4 คู�สัญญาต'องรับจ�ายผ�านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว'นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกิน
สามหม่ืนบาท คู�สัญญาอาจรับจ�ายเป4นเงินสดก็ได' 
 2.5 ต'องเป4นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังตามกฏหมายไทย 
 2.6 ต'องไม�เป4นผู'ที่ถูกระบุชื่อไว'ในบัญชีรายชื่อผู'ทิ้งงานของทางราชการ และได'แจ'งเวียนชื่อแล'ว หรือไม�เป4นผู'
ได'รับผลของการสั่งให'นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป4นผู'ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  2.7 ต'องไม�เป4นผู'ได'รับเอกสิทธิห์รือความคุ'มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว'นแต�รัฐบาลของ 
ผู'เสนอราคาได'มีคําสัง่ให'สละสิทธิ์และความคุ'มกันเช�นว�านัน้ 
 2.8 ต'องไม�เป4นผู'มีผลประโยชน$ร�วมกันกับผู'เสนอราคารายอ่ืน และหรือต'องไม�เป4นผู'มีผลประโยชน$ร�วมกัน  
ระหว�างผู'เสนอราคากับหน�วยงานหรือไม�เป4นผู'กระทาํการอันเป4นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม ในการ
สอบราคาคร้ังนี ้ 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู'เสนอราคาจะต'องเสนอเอกสารและหลักฐาน  ยืน่มาพร'อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว'นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป4น 2 ส�วน คือ 
 3.1 ส(วนที่ 1  อย(างน�อยต�องมีเอกสารดังต(อไปน้ี 
  (1) ในกรณีผู'เสนอราคาเป4นนติบิุคคล 
      (ก) ห'างหุ'นส�วนสามัญหรือห'างหุ'นส�วนจํากัด ให'ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลปZป[จจุบัน  
บัญชีรายชื่อหุ'นส�วนผู'จัดการ (ผู'เสนอราคาจัดทําข้ึนเอง)  ผู'มีอํานาจควบคุม (ถ'ามี)  พร'อมรับรองสําเนาถูกต'อง 
   (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให'ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณห$สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู'จัดการ (ผู'เสนอราคาจัดทําข้ึนเอง) ผู'มีอํานาจควบคุม (ถ'ามี) และบัญชีผู'ถือหุ'น 
รายใหญ�  พร'อมรับรองสําเนาถูกต'อง 
   (2) ในกรณีผู'เสนอราคาเป4นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช�นิติบุคคล ให'ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู'นั้น สําเนาข'อตกลงที่แสดงถึงการเข'าเป4นหุ'นส�วน (ถ'ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู'เป4นหุ'นส�วน  
พร'อมทั้งรับรองสําเนาถูกต'อง 
 (3) ในกรณีผู' เสนอราคาเป4นผู' เสนอราคาร�วมกัน ในฐานะเป4นผู'ร�วมค'า ให'ยื่นสําเนาสัญญาของการ 
เข'าร�วมค'า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู'ร�วมค'า และในกรณีที่ผู'เข'าร�วมค'าฝ\ายใดเป4นบุคคลธรรมดาที่มิใช�
สัญชาติไทย ก็ให'ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู'ร�วมค'าฝ\ายใดเป4นนิติบุคคล ให'ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว'ใน (1) 
 (4) สําเนาใบทะเบียนพาณชิย$  สําเนาใบภาษีมลูค�าเพิ่ม  พร'อมรับรองสําเนาถูกต'อง 
 (5) บัญชีเอกสารส�วนที่ 1 ทัง้หมดที่ได'ยืน่พร'อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข'อ 1.6 (1) 

 3.2  ส(วนที่ 2 ต�องมีเอกสารและหลักฐาน ดังต(อไปน้ี 

 (1) หนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงป]ดอากรแสตมป^ตามกฎหมายในกรณีที่ผู'เสนอราคามอบอํานาจให'บุคคลอ่ืนลงนาม 
หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู'เสนอราคา ในการเสนอราคาแทน  ทั้งผู'มอบและผู'รับมอบ ต'องแนบสาํเนาบัตรประจาํตัว
ประชาชนพร'อมทั้งลงชื่อรับรองสําเนาถูกต'อง 
   (2) ตัวอย�างเสื้อ จํานวน 1 ตวั / ตัวอย�างผ'า (โครงสร'างผ'าตัวนอก) ขนาดไม�น'อยกว�า 1 ตรม. แนบมาจาํนวน  
1 ชิ้น และต'องแนบใบรับรองคุณภาพ โครงสร'างผ'าตัวนอกจากสถาบันพฒันา อุตสาหกรรมสิ่งทอ สังกัดกระทรวง 
อุตสาหกรรม หลังจากยื่นเอกสารการเสนอราคาแล'วภายใน 5 วนัทําการ (หากไม�มีใบรับรองจะไม�รับพิจารณา) 
 (3) บัญชีเอกสารส�วนที่ 2 ทัง้หมดที่ได'ยืน่พร'อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข'อ 1.6 (2)  
4.  เกณฑ9ในการพิจารณา 
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดินจะทําการพิจารณาตามหลักเกณฑ$ราคา แต�ท้ังนี้กรมฯจะ
พิจารณาผู'ท่ียื่นเอกสารการเสนอราคาท่ีถูกต'องและครบถ'วนตามท่ีระบุไว'ใน ข'อ 6 ส�วนท่ี 1 และส�วนท่ี 2 ก�อน
หากขาดเอกสารหลักฐานในข'อหนึ่งข'อใด กรมพัฒนาท่ีดินจะไม�พิจารณา  
 ทั้งนี้ให'ถือว�าการตัดสินของ สาํนักงานฯ เป4นเด็ดขาด ผู'เสนอราคาจะเรียกร'องค�าเสียหายใดๆ มิได' 

5.  การย่ืนซองสอบราคา 
      5.1 ผู'เสนอราคาต'องยื่นข'อเสนอตามแบบที่กําหนดไว'ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม�มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
และจะต'องกรอกข'อความให'ถูกต'องครบถ'วน ลงลายมือชื่อของผู'เสนอราคาให'ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะต'องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม�มีการขูดลบ หรือแก'ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก'ไข เปลี่ยนแปลง จะต'อง 
ลงลายมือชื่อผู'เสนอราคาพร'อมประทับตรา (ถ'ามี)  กํากับไว'ด'วยทุกแห�ง 
 5.2 ผู'เสนอราคาจะต'องเสนอราคาเป4นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคา 
ต�อหน�วย หรือต�อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว'ท'ายใบเสนอราคาให'ถูกต'อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต'องตรงกัน 
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ'าตัวเลขหรือตัวหนังสือไม�ตรงกันให'ถือตัวหนังสือเป4นสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น 
ซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน  ค�าขนส�ง  ค�าจดทะเบียน  และค�าใช'จ�ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  จะกระทั่งส�งมอบงาน 
ให'สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

/…ราคาที่เสนอ 
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   ราคาที่เสนอจะต'องเสนอกําหนดยืนราคาไม(น�อยกว(า.........60....วัน  นับแต�วันเป]ดซองสอบราคา  โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู'เสนอราคาต'องรับผิดชอบราคาที่ตนได'เสนอไว' และจะถอนการเสนอราคามิได' 
  5.3 ผู'เสนอราคาจะต'องเสนอกําหนดเวลาส�งมอบพสัดุ ไม(เกิน...60....วัน  นบัถัดจากวนัลงนามในสัญญาจ'าง 
 5.4 ก�อนยื่นซองสอบราคาผู'เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
 ให'ถ่ีถ'วน และเข'าใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสียก�อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา  ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 5.5 ผู'เสนอราคาจะต'องยืน่ซองสอบราคาทีป่]ดผนึกซองเรียบร'อย  จ�าหน'าซองถึงประธานคณะกรรมการเป]ดซอง
สอบราคา โดยระบไุว'ที่หน'าซองว�า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่ ...3/2559..”  ยื่นต�อเจ'าหน'าที่พัสดุ  
ในวนัที่     31 พฤษภาคม 2559    ถึงวันท่ี    10 มิถุนายน 2559     ระหว�างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.   
ณ  สาํนักงานพฒันาที่ดนิเขต 7  เลขที่ 95  หมู� 11  ตาํบลดู�ใต'  อําเภอเมือง  จงัหวัดน�าน  เม่ือพ'นกําหนดเวลายืน่ซอง 
สอบราคาแล'วจะไม�รับซองสอบราคาและเอกสารใดเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  
  และคณะกรรมการเป]ดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู'เสนอราคาแต�ละรายว�าเป4น 
ผู'เสนอราคาที่มีผลประโยชน$ร�วมกันกับผู'เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม� และประกาศรายชื่อผู'เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได'รับการคัดเลือก ณ ตู'ป]ดประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ภายในวันที่   13 มิถุนายน 2559     .
เวลา ..10.00..น. หลังจากนั้น คณะกรรมการเป]ดซองสอบราคาจะเป]ดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 13 มิถุนายน 
2559.   เวลา ....11.00...น.   เป4นต'นไป ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

6.  หลักเกณฑ9และสทิธิในการพิจารณาราคา 
 6.1 ในการสอบราคาคร้ังนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินด'วยราคารวม 
 6.2 หากผู' เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม� ถูกต'องตามข'อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม� ถูกต'อง 
หรือไม�ครบถ'วนตามข'อ 3 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะไม�รับพิจารณาราคาของผู'เสนอราคารายนั้น เว'นแต�
เป4นข'อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน'อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส�วนที่มิใช�สาระสําคัญ 
ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว�าจะเป4นประโยชน$ต�อสํานักงานเท�านั้น 
 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิ์ไม�พิจารณาราคาของผู'เสนอราคาโดยไม�มีการผ�อนผันในกรณีดังต�อไปนี้ 
      (1) ไม�ปรากฏชื่อผู'เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู'รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา
ของกรม 
 (2) ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู'เสนอราคาอย�างหนึ่งอย�างใด หรือทั้งหมด 
ในใบเสนอราคา 
    (3) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป4นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให'
เกิดความได'เปรียบเสียเปรียบแก�ผู'เสนอราคารายอ่ืน 
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก'ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู'เสนอราคามิได'ลงลายมือชื่อพร'อมประทับตรา  
(ถ'ามี) กํากับไว' 
  6.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือสํานักงาน 
มีสิทธิให'ผู'เสนอราคาชี้แจงข'อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข'อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข'องกับผู'เสนอราคาได' สํานักงานมีสิทธิ 
ที่จะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต'อง 
  6.5 สํานักงานทรงไว'ซ่ึงสิทธิที่จะไม�รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได' และอาจ
พิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม�พิจารณา
จัดซ้ือเลยก็ได'สุดแต�จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน$ของทางราชการเป4นสําคัญ และให'ถือว�าการตัดสินของสํานักงานฯ 
เป4นเด็ดขาด ผู'เสนอราคาจะเรียกร'องค�าเสียหายใด ๆ  มิได' รวมทั้งสํานักงานฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และ
ลงโทษผู'เสนอราคาเป4นผู'ทิ้งงาน ไม�ว�าจะเป4นผู'เสนอราคาที่ได'รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได'ว�าการเสนอ
ราคากระทําไปโดยไม�สุจริต  เช�น การเสนอเอกสารอันเป4นเท็จ หรือใช'ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน เป4นต'น  
 

/...6.6 ในกรณีที่ปรากฎ 
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 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข'อเท็จจริงภายหลังจากการเป]ดซองสอบราคาว�า ผู'เสนอราคาที่มีสิทธิได'รับการคัดเลือก  
เป4นผู'เสนอราคาที่มีผลประโยชน$ร�วมกันกับผู'เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป4นผู'เสนอราคาที่กระทําการ
อันเป4นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม ตามข'อ 1.5 สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู'เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได'รับการคัดเลือกดังกล�าวออก และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู'เสนอราคารายนั้นเป4นผู'ทิง้งาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว�า การยกเลิกการเป]ดซองใบเสนอราคาที่ได'ดําเนินการไปแล'ว จะเป4น
ประโยชน$แก�ทางราชการอย�างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเป]ดซองใบเสนอราคาดังกล�าวได' 

7. การทําสัญญาจ�าง 

 7.1 ในกรณีที่ผู'ชนะการสอบราคาสามารถส�งมอบสิง่ของได'ครบถ'วนภายใน 5 วันทาํการของทางราชการ นบัแต�
วันที่ทาํข'อตกลงจ'าง สํานักงานจะพิจารณาจัดทาํข'อตกลงเป4นหนังสือ แทนการทาํสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข'อ 
1.3 ก็ได' 
 7.2 ในกรณีที่ผู'ชนะการสอบราคาไม�สามารถส�งมอบสิ่งของได'ครบถ'วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือ
สํานักงานเห็นว�าไม�ควรจัดทําข'อตกลงเป4นหนังสือ ตามข'อ 6.1 ผู'ชนะการสอบราคาจะต'องทําสัญญาจ'างตามแบบสัญญา 
ดังระบุในข'อ 1.3  กับสํานักงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได'รับแจ'ง และจะต'องวางหลักประกันสัญญาเป4นจํานวนเงิน
เท�ากับร'อยละห'า ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได' ให'สํานักงานยึดถือไว'ในขณะทําสัญญา โดยใช'หลักประกัน 
อย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 
 (1) เงินสด 
   (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ�ายให'แก�กรม โดยเป4นเช็คลงวันทีท่ี่ทําสัญญา หรือก�อนหน'านั้นไม�เกิน 3 วันทําการ 
ของทางราชการ 
 (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข'อ 1.4 (2) 
 (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  (5) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย$ ที่ได'รับอนุญาตให'ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย$และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแห�งประเทศไทย   ซ่ึงได'แจ'งชื่อเวียนให'ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล'ว  โดยอนุโลมให'ใช'ตามแบบหนังสือ 
คํ้าประกันดังระบุในข'อ 1.4 (2) 

  หลักประกันนี้จะคืนให'โดยไม�มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู'ชนะการสอบราคา (ผู'รับจ'าง) พ'นจาก 
ข'อผูกพันตามสัญญาจ'างแล'ว 

8. อัตราค(าปรับ 
   หากผู'เสนอราคาไม�สามารถทํางานให'แล'วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว'ในสัญญา และสํานักงานฯ ยังมิได'บอก
เลิกสัญญา ผู'เสนอราคาต'องชําระค�าปรับให'กับสํานักงานฯ เป4นรายวัน ในอัตราร'อยละ 0.1 ของราคาพัสดุที่ยังไม�ได'รับ
มอบ นับถัดจากวันที่กําหนดแล'วเสร็จ ตามสัญญาหรือวันที่ได'ขยายให'จนถึงวันที่ทํางานแล'วเสร็จ (ราคาเสื้อต�อ 1 ตัว 
หาจากราคารวมทั้งสัญญาหารด'วยจํานวนเสื้อทั้งสัญญา)  

9. การรับประกันความชํารุดบกพร(อง 
 ผู'ชนะการสอบราคา ซ่ึงได'ทําข'อตกลงเป4นหนังสือ หรือทําสัญญา ตามแบบดังระบุในข'อ 1.3 แล'วแต�กรณี 
จะต'องรับประกันความชํารุดบกพร�องของสิ่งของที่จัดจ'าง ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น'อยกว�า....3.....เดือน ....-... ปZ  
นับถัดจากวันที่ผู'ว�าจ'างได'รับมอบ โดยผู'รับจ'างต'องรีบจัดการซ�อมแซมแก'ไขให'ใช'การได'ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัด 
จากวันที่ได'รับแจ'งความชํารุดบกพร�อง 

10. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ   
  10.1 เงินค�าพัสดุสําหรับการซ้ือคร้ังนี้  ได'มาจากเงินงบประมาณประจําปZ การลงนามในสัญญาจะกระทําได�
ต(อเม่ือสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7  ได�รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําปF พ.ศ. 2559 แล�วเท(าน้ัน 
 

/... 10.2 เม่ือสํานักงาน 
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 10.2  เม่ือสํานักงานได'คัดเลือกผู'เสนอราคารายใดให'เป4นผู'รับจ'าง และได'ตกลงจ'างแล'ว ถ'าผู'รับจ'างจะต'องสั่ง 
หรือนําสิ่งของดังกล�าว เข'ามาจากต�างประเทศและของนั้นต'องนําเข'ามาโดยทางเรือในเส'นทางที่มีเรือไทยเดินอยู�  และ
สามารถให'บริการรับขนได'ตามที่รัฐมนตรีว�าด'วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (1) แจ'งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข'ามาจากต�างประเทศ ต�อสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริม 
การพาณิชยนาวี ภายใน  7  วัน  นับตั้ งแต�วันที่ผู' รับจ'างสั่ง หรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว'นแต�เป4นของ 
ที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว'นให'บรรทุกโดยเรืออ่ืนได' 
 (2) จัดการให'สิ่ งของที่ ซ้ือขายดังกล�าวบรรทุกเ รือไทย หรือเรือที่ มีสิทธิ์ เช�นเดียวกับเรือไทย 
จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว'นแต�จะได'รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
ให'บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช�เรือไทย ซ่ึงจะต'องได'รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป4นของ 
ที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว'นให'บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู'ขายจะต'องรับผิดชอบตามกฎหมายว�าด'วยการส�งเสริมการ 
พาณิชยนาวี 
  10.3 ผู'เสนอราคาซ่ึงสํานักงานได'คัดเลือกแล'ว ไม�ไปทําสัญญาหรือข'อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด  
ดังระบุในข'อ 6 สํานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร'องจากผู'ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร'อง
ให'ชดใช'ความเสียหายอ่ืน (ถ'ามี) รวมทั้ง จะพิจารณาให'เป4นผู'ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.4 สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแก'ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข'อกําหนดในแบบสัญญา ให'เป4นไปตามความเห็นของ
อัยการสูงสุด (ถ'ามี) 
 
หมายเหตุ เม่ือผู'รับจ'างส�งมอบงานทุกงวดงานผู'รับจ'างจะต'องส�งเสื้อเพิ่มอีกจํานวน 1 ตัว เพื่อผู'ว�าจ'างจะทําการสุ�มเก็บเสื้อ
ที่ส�งมอบ จํานวน 1 ตัว ให'สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับรองว�าตรงกับข'อกําหนดการ
จ'าง (โครงสร'างผ'านอก) จึงจะทําการตรวจรับและเบิกจ�ายเงินให' กรณีมีค�าใช'จ�ายในการตรวจรับรอง ผู'รับจ'างจะเป4น
ผู'รับผิดชอบค�าใช'จ�ายทั้งหมด 
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คุณสมบัติแนบทายเอกสารสอบราคา เลขท่ี 3/2559 

ลงวันท่ี.....31 พฤษภาคม 2559......... 

งานสอบราคาจ
างผลิตเส้ือหมอดินอาสาประจําจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู�บ
าน  
------------------------- 

 
1.  ขอบเขตการดําเนินงาน 
 ผลิตเสื้อ จํานวน 3,975  ตัว งบประมาณ 1,788,750 บาท  (ขนาดเสื้อ ผู'ว(าจ'างจะแจ'งผู'รับจ'าง
หลังจากท่ีลงนามในสัญญา 1 วัน)  

2.  รายละเอียดเส้ือหมอดินมีคุณสมบัติดังนี้ 
ลักษณะของเส้ือแจ(กเก็ตแขนยาว 

- เป1นเสื้อเจ2คเก็ตแขนยาว 2 ชั้น (มีซับใน) มีปกเสื้อ และสาบเสื้อป9ดซิฟ ด'านบนและล(างติดสแน็บ 
 2 เม็ด (กระดุมสีดํา) 

- กระเป<าเจาะด'านนอกข'างซ'ายและขวา 2 ใบ ด'านในข'างขวา 1 ใบ 
- ด'านหน'าป=กโลโก'กรมพัฒนาท่ีดิน ด'านหน'าอกซ'ายและตัวอักษรด'านล(าง “กรมพัฒนาท่ีดิน”และอักษร

ตามท่ีกําหนดด'านล(าง ป=ก 4 สี (ตามขนาดและสีท่ีกําหนด) 
- ด'านหลังป=กโลโก'หมอดินอาสา ตรงกลางเสื้อ ป=ก 4 สี (ตามขนาดและสีท่ีกําหนด) 

โครงสร
างผ
าตัวนอก 
- ด'ายยืนใช'เส'นด'ายเบอรE 34 ควบ 2 ไม(น'อยกว(าหรือมากกว(า 5% 
- ส(วนผสมเส'นด'าย 65%  Polyester 35 % Cotton  ไม(น'อยกว(าหรือมากกว(า 5% 

- ด'ายพุ(งใช'เส'นด'าย 100 % Cotton เบอรE 12 ไม(น'อยกว(าหรือมากกว(า 5% 

- การทอ ทอแบบลายขัด  

- มาตรฐานในการย'อมรับประกันสีไม(ตก 

- น้ําหนักผ'าไม(น'อยกว(า  240 กรัม/ตรม.  
โครงสร
างผ
าสําหรับทําปกและสาบ 

- ผ'าโทเร ส(วนผสมเส'นด'ายยืน 65%   Polyester  35 %  Rayon  ไม(มากกว(าไม(น'อยกว(า 5 
%  

- ส(วนผสมเส'นด'ายพุ(ง 65%  Polyester   35 % Rayon ไม(มากกว(าไม(น'อยกว(า 5 %  

- การทอ ทอแบบลายขัด ด'ายยืนไม(น'อยกว(า 87 เส'น/นิ้ว 

- ด'ายพุ(งไม(น'อยกว(า 46 เส'นต(อนิ้ว ไม(มากกว(าไม(น'อยกว(า 5% 

- น้ําหนักผ'าไม(น'อยกว(า  200 กรัม/ตรม.  
โครงสร
างผ
าซับใน 

-  100% Polyester เส'นด'ายพุ(งไม(น'อยกว(าเบอรE 68   เส'นด'ายยืนไม(น'อยกว(าเบอรE 68  
จํานวนเส'นด'ายยืนไม(น'อยกว(า 110 เส'น/นิ้ว เส'นด'ายพุ(งไม(น'อยกว(า 80 เส'น/นิ้ว มาตรฐานใน
การย'อมรับประกันสีไม(ตก 
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คุณสมบัติการตัดเย็บ 
- เสื้อแจ2คเก็ตตัดเย็บรูปแบบตามตัวอย(าง สีน้ําตาลอ(อน ตัดเย็บให'ได'มาตราฐานฝXเข็มไม(ต่ํากว(า 

7-8  ฝXเข็ม ต(อ/นิ้ว 

- ด'านหน'าซิฟฟ=นกระดูกแบบเเข็งแรง,ซิฟถึงคอปกเสื้อ ,มีสาบป9ดซิฟ 

- พ้ืนสีของเสื้อ สีน้ําตาลอ(อน   

- สีปกเสื้อและสาบเสื้อด'านใน (หมอดินประจําจังหวัดปกเสื้อและสาบเสื้อแต(งด'วยผ'าสีฟ[า  
หมอดินอาสาอ่ืน ปกเสื้อและสาบเสื้อแต(งด'วยผ'าสีเขียว) 

- สาบบนและสาบล(างติดสแน็บ 2 เม็ด (กระดุมสีดํา) 

- ป=กโลโก'อกซ'ายตราสัญลักษณEป=กให'ได'มาตรฐานคมชัด รับประกันสีป=กไม(หลุดไม(ลอกง(ายให'
คงทนตามอายุเสื้อ 

- ด'านหน'ามีกระเป<าเจาะท้ัง 2 ข'างซ'ายและขวา และด'านในข'างขวา 1 ใบ 

- ด'านหลังเสื้อ ตัดต(อด'วยผ'า 3 ชิ้น 

- ป=กโลโก' ตราสัญลักษณE ช(องกลางให'ได'ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

- ด'านในเสื้อซับในท้ังตัวด'วยผ'าร(ม 

- แพ็คก้ิง แพ็คถุงพลาสติก 1 ตัว ต(อ 1 ถุง 

-  

หมายเหตุ  เม่ือผู'รับจ'างส(งมอบงานทุกงวดงานผู'รับจ'างจะต'องส(งเสื้อเพ่ิมอีกจํานวน 1 ตัว เพ่ือผู'ว(าจ'าง 
จะทําการสุ(มเก็บเสื้อท่ีส(งมอบ จํานวน 1 ตัว ให'สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม รับรองว(าตรงกับข'อกําหนดการจ'าง (โครงสร'างผ'านอก) จึงจะทําการตรวจรับและเบิกจ(ายเงินให' 
กรณีมีค(าใช'จ(ายในการตรวจรับรอง ผู'รับจ'างจะเป1นผู'รับผิดชอบค(าใช'จ(ายท้ังหมด 










