-สําเนา-

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง สอบราคาจางผลิตเสื้อหมอดินอาสาประจําจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู%บาน
------------------------กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ มีความประสงค+จะสอบราคาจางผลิตเสื้อ
หมอดินอาสาประจําจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู%บาน จํานวน 3,975 ตัว
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเป7นผูมีอาชีพรับจางงานที่ทําการจัดซื้อจัดจาง
2. บุ คคลหรื อ นิ ติ บุ คคลที่ จ ะเขาเป7 น คู% สั ญ ญาตองไม% อยู% ใ นฐานะเป7 น ผู ไม% แสดงบั ญ ชี ร ายรั บ
รายจ%าย หรือแสดง บัญชีรายรับรายจ%ายไม%ครบถวนในสาระสําคัญ
3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป7นคู%สัญญากับหน%วยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็คทรอนิกส+ (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็คทรอนิกส+
ของกรมบัญชีกลางที่เวปไซต+ศูนย+ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
4. คู% สั ญ ญาตองรั บ จ% า ยผ% า นบั ญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวั น เวนแต% ก ารรั บ จ% า ยเงิ น แต% ล ะครั้ ง
ซึ่งมีมูลค%าไม%เกินสามหมื่นบาท คู%สัญญาอาจรับจ%ายเป7นเงินสดก็ได
5. ตองเป7นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย
6. ตองไม%เป7นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไม%เป7นผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป7นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
7. ตองไม%เป7นผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม%ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต%รัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสังใหสละสิทธิ์และความคุนกันเช%นว%านั้น
8. ตองไม% เ ป7 น ผู มี ผ ลประโยชน+ ร% ว มกั น กั บ ผู เสนอราคารายอื่ น และหรื อ ตองไม% เ ป7 น ผู มี
ผลประโยชน+ร%วมกัน ระหว%างผูเสนอราคากับหน%วยงาน หรือไม%เป7นผูกระทําการอัน เป7นการขัดขวางการ
แข%งขันราคาอย%างเป7นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
กําหนดยื่นซองเสนอราคา ณ ฝVา ยบริห ารทั่วไป สํ านั กงานพัฒ นาที่ดินเขต ๗ ในวัน และเวลา
ราชการ ระหว%างวันที่...31 พฤษภาคม 2559... ถึงวันที่....10 มิถุนายน 2559..... และกําหนดเปZดซอง
สอบราคาในวันที่.....13 มิถุนายน 2559..... ตั้งแต%เวลา...๐๙.๐๐....น. เป7นตนไป ณ สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต ๗

ผูสนใจติดต%อขอรับเอกสารสอบราคา ไดที่ ฝVายบริหารทั่วไป สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เลขที่
๙๕ หมู% ๑๑ ตําบลดู%ใต อําเภอเมือง จังหวัดน%าน ระหว%างวันที่.....31 พฤษภาคม 2559..... ถึงวันที่....10
มิถุนายน 2559.... หรือสอบถามทางโทรศัพท+หมายเลข ๐๕๔ ๗๗๑๕๘๘ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕9
(ลงนาม)

จิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ
(นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ)
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2559
จางผลิตเสื้อหมอดินอาสา ประจําจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู(บาน
ตามประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่......31 พฤษภาคม 2559.......
---------------------กรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สํานักงาน” มีความประสงค$
จะสอบราคาจ'างผลิตเสื้อหมอดินอาสา ประจําจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบ'าน จํานวน 3,975 ตัว
ซึ่งพัสดุที่จะจ'างนี้ต'องเป4นของแท' ของใหม ไมเคยใช'งานมากอน ไมเป4นของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช'
งานได'ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว'ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข'อแนะนําและข'อกําหนด
ดังตอไปนี้

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ'าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
1.5 บทนิยาม
(1) ผู'เสนอราคาที่มีผลประโยชน$รวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป4นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผู'เสนอราคาต'องเป4นผู'มีอาชีพรับจ'างงานที่ทาํ การจัดซื้อจัดจ'าง
2.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข'าเป4นคูสัญญาต'องไมอยูในฐานะเป4นผู'ไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจาย ไมครบถ'วนในสาระสําคัญ
2.3 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข'าเป4นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งได'ดําเนินการจัดซื้อจัดจ'างด'วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส$ (e-Government Procurement : e-GP) ต'องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส$ของ

กรมบัญชีกลางที่เวปไซต$ศูนย$ข'อมูลจัดซื้อจัดจ'างภาครัฐ
2.4 คูสัญญาต'องรับจายผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว'นแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเป4นเงินสดก็ได'
2.5 ต'องเป4นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฏหมายไทย
2.6 ต'องไมเป4นผู'ที่ถูกระบุชื่อไว'ในบัญชีรายชื่อผู'ทิ้งงานของทางราชการ และได'แจ'งเวียนชื่อแล'ว หรือไมเป4นผู'
ได'รับผลของการสั่งให'นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป4นผู'ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.7 ต'องไมเป4นผู'ได'รับเอกสิทธิห์ รือความคุ'มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เว'นแตรัฐบาลของ
ผู'เสนอราคาได'มีคําสัง่ ให'สละสิทธิ์และความคุ'มกันเชนวานัน้
2.8 ต'องไมเป4นผู'มีผลประโยชน$รวมกันกับผู'เสนอราคารายอื่น และหรือต'องไมเป4นผู'มีผลประโยชน$รวมกัน
ระหวางผู'เสนอราคากับหนวยงานหรือไมเป4นผู'กระทําการอันเป4นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป4นธรรม ในการ
สอบราคาครั้งนี้
/…3. หลักฐานการเสนอราคา
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3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู'เสนอราคาจะต'องเสนอเอกสารและหลักฐาน ยืน่ มาพร'อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว'นอกซอง
ใบเสนอราคาเป4น 2 สวน คือ
3.1 ส(วนที่ 1 อย(างนอยตองมีเอกสารดังต(อไปนี้
(1) ในกรณีผู'เสนอราคาเป4นนิตบิ ุคคล
(ก) ห'างหุ'นสวนสามัญหรือห'างหุ'นสวนจํากัด ให'ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลปZป[จจุบัน
บัญชีรายชื่อหุ'นสวนผู'จัดการ (ผู'เสนอราคาจัดทําขึ้นเอง) ผู'มีอํานาจควบคุม (ถ'ามี) พร'อมรับรองสําเนาถูกต'อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให'ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อ
บริคณห$สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู'จัดการ (ผู'เสนอราคาจัดทําขึ้นเอง) ผู'มีอํานาจควบคุม (ถ'ามี) และบัญชีผู'ถือหุ'น
รายใหญ พร'อมรับรองสําเนาถูกต'อง
(2) ในกรณีผู'เสนอราคาเป4นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให'ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู' นั้น สํ า เนาข' อตกลงที่แ สดงถึ งการเข'า เป4 นหุ' น สวน (ถ' ามี ) สํ าเนาบัต รประจํ าตั วประชาชนของผู' เป4 นหุ' นสวน
พร'อมทั้งรับรองสําเนาถูกต'อง
(3) ในกรณี ผู' เ สนอราคาเป4 น ผู' เ สนอราคารวมกั น ในฐานะเป4 น ผู' ร วมค' า ให' ยื่ น สํ า เนาสั ญ ญาของการ
เข'ารวมค'า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู'รวมค'า และในกรณีที่ผู'เข'ารวมค'าฝ\ายใดเป4นบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ให'ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู'รวมค'าฝ\ายใดเป4นนิติบุคคล ให'ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว'ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย$ สําเนาใบภาษีมลู คาเพิ่ม พร'อมรับรองสําเนาถูกต'อง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทัง้ หมดที่ได'ยนื่ พร'อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข'อ 1.6 (1)
3.2 ส(วนที่ 2 ตองมีเอกสารและหลักฐาน ดังต(อไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งป]ดอากรแสตมป^ตามกฎหมายในกรณีที่ผู'เสนอราคามอบอํานาจให'บุคคลอื่นลงนาม
หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู'เสนอราคา ในการเสนอราคาแทน ทั้งผู'มอบและผู'รบั มอบ ต'องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนพร'อมทั้งลงชื่อรับรองสําเนาถูกต'อง
(2) ตัวอยางเสื้อ จํานวน 1 ตัว / ตัวอยางผ'า (โครงสร'างผ'าตัวนอก) ขนาดไมน'อยกวา 1 ตรม. แนบมาจํานวน
1 ชิ้น และต'องแนบใบรับรองคุณภาพ โครงสร'างผ'าตัวนอกจากสถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ สังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม หลังจากยื่นเอกสารการเสนอราคาแล'วภายใน 5 วันทําการ (หากไมมีใบรับรองจะไมรับพิจารณา)
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทัง้ หมดที่ได'ยนื่ พร'อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข'อ 1.6 (2)
4. เกณฑ9ในการพิจารณา
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดินจะทําการพิจารณาตามหลักเกณฑ$ราคา แตทั้งนี้กรมฯจะ

พิจารณาผู'ที่ยื่นเอกสารการเสนอราคาที่ถูกต'องและครบถ'วนตามที่ระบุไว'ใน ข'อ 6 สวนที่ 1 และสวนที่ 2 กอน
หากขาดเอกสารหลักฐานในข'อหนึ่งข'อใด กรมพัฒนาที่ดินจะไมพิจารณา
ทั้งนี้ให'ถือวาการตัดสินของ สํานักงานฯ เป4นเด็ดขาด ผู'เสนอราคาจะเรียกร'องคาเสียหายใดๆ มิได'
5. การยื่นซองสอบราคา
5.1 ผู' เสนอราคาต' องยื่ น ข' อเสนอตามแบบที่ กํ า หนดไว' ใ นเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี เงื่ อนไขใดๆ ทั้ ง สิ้ น
และจะต'องกรอกข'อความให'ถูกต'องครบถ'วน ลงลายมือชื่อของผู'เสนอราคาให'ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะต'องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแก'ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก'ไข เปลี่ยนแปลง จะต'อง
ลงลายมือชื่อผู'เสนอราคาพร'อมประทับตรา (ถ'ามี) กํากับไว'ด'วยทุกแหง
5.2 ผู'เสนอราคาจะต'องเสนอราคาเป4นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคา
ตอหนวย หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว' ท'ายใบเสนอราคาให'ถู กต'อง ทั้ งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต' องตรงกั น
ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ ถ' า ตั ว เลขหรื อตั ว หนั ง สื อไมตรงกั น ให' ถื อตั ว หนั ง สื อเป4 น สํ า คั ญ โดยคิ ด ราคารวมทั้ ง สิ้ น
ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช'จายอื่นๆ ทั้งปวง จะกระทั่งสงมอบงาน
ให'สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
/…ราคาที่เสนอ
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ราคาที่เสนอจะต'องเสนอกําหนดยืนราคาไม(นอยกว(า.........60....วัน นับแตวันเป]ดซองสอบราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู'เสนอราคาต'องรับผิดชอบราคาที่ตนได'เสนอไว' และจะถอนการเสนอราคามิได'
5.3 ผู'เสนอราคาจะต'องเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไม(เกิน...60....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ'าง
5.4 กอนยื่นซองสอบราคาผู'เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให'ถี่ถ'วน และเข'าใจเอกสารสอบราคาทัง้ หมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
5.5 ผู'เสนอราคาจะต'องยืน่ ซองสอบราคาทีป่ ]ดผนึกซองเรียบร'อย จาหน'าซองถึงประธานคณะกรรมการเป]ดซอง
สอบราคา โดยระบุไว'ที่หน'าซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ...3/2559..” ยื่นตอเจ'าหน'าที่พัสดุ
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 7 เลขที่ 95 หมู 11 ตําบลดูใต' อําเภอเมือง จังหวัดนาน เมื่อพ'นกําหนดเวลายืน่ ซอง
สอบราคาแล'วจะไมรับซองสอบราคาและเอกสารใดเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
และคณะกรรมการเป]ด ซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู'เสนอราคาแตละรายวาเป4 น
ผู'เสนอราคาที่มีผลประโยชน$รวมกันกับผู'เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผู'เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได'รับการคัดเลือก ณ ตู'ป]ดประกาศ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 .
เวลา ..10.00..น. หลังจากนั้น คณะกรรมการเป]ดซองสอบราคาจะเป]ดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 13 มิถุนายน
2559. เวลา ....11.00...น. เป4นต'นไป ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
6. หลักเกณฑ9และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินด'วยราคารวม
6.2 หากผู' เ สนอราคารายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ มถู ก ต' องตามข' อ 2 หรื อ ยื่ น หลั กฐานการเสนอราคาไมถู ก ต' อง
หรือไมครบถ'วนตามข'อ 3 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผู'เสนอราคารายนั้น เว'นแต
เป4นข'อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน'อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป4นประโยชน$ตอสํานักงานเทานั้น
6.3 สํานักงานสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผู'เสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผู'เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู'รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา
ของกรม
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู'เสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป4นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให'
เกิดความได'เปรียบเสียเปรียบแกผู'เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก'ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู'เสนอราคามิได'ลงลายมือชื่อพร'อมประทับตรา
(ถ'ามี) กํากับไว'
6.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือสํานักงาน
มีสิทธิให'ผู'เสนอราคาชี้แจงข'อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข'อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข'องกับผู'เสนอราคาได' สํานักงานมีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกต'อง
6.5 สํานักงานทรงไว'ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได' และอาจ
พิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณา
จัดซื้อเลยก็ได'สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน$ของทางราชการเป4นสําคัญ และให'ถือวาการตัดสินของสํานักงานฯ
เป4นเด็ดขาด ผู'เสนอราคาจะเรียกร'องคาเสียหายใด ๆ มิได' รวมทั้งสํานักงานฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และ
ลงโทษผู'เสนอราคาเป4นผู'ทิ้งงาน ไมวาจะเป4นผู'เสนอราคาที่ได'รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได'วาการเสนอ
ราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป4นเท็จ หรือใช'ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป4นต'น
/...6.6 ในกรณีที่ปรากฎ
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6.6 ในกรณีที่ปรากฏข'อเท็จจริงภายหลังจากการเป]ดซองสอบราคาวา ผู'เสนอราคาที่มีสิทธิได'รับการคัดเลือก
เป4นผู'เสนอราคาที่มีผลประโยชน$รวมกันกับผู'เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป4นผู'เสนอราคาที่กระทําการ
อันเป4นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป4นธรรม ตามข'อ 1.5 สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู'เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได'รับการคัดเลือกดังกลาวออก และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู'เสนอราคารายนั้นเป4นผู'ทงิ้ งาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเป]ดซองใบเสนอราคาที่ได'ดําเนินการไปแล'ว จะเป4น
ประโยชน$แกทางราชการอยางยิง่ ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเป]ดซองใบเสนอราคาดังกลาวได'
7. การทําสัญญาจาง
7.1 ในกรณีที่ผู'ชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิง่ ของได'ครบถ'วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต
วันที่ทาํ ข'อตกลงจ'าง สํานักงานจะพิจารณาจัดทําข'อตกลงเป4นหนังสือ แทนการทําสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข'อ
1.3 ก็ได'
7.2 ในกรณีที่ผู'ชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของได'ครบถ'วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือ
สํานักงานเห็นวาไมควรจัดทําข'อตกลงเป4นหนังสือ ตามข'อ 6.1 ผู'ชนะการสอบราคาจะต'องทําสัญญาจ'างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข'อ 1.3 กับสํานักงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได'รับแจ'ง และจะต'องวางหลักประกันสัญญาเป4นจํานวนเงิน
เทากับร'อยละห'า ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได' ให'สํานักงานยึดถือไว'ในขณะทําสัญญา โดยใช'หลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายให'แกกรม โดยเป4นเช็คลงวันทีท่ ี่ทําสัญญา หรือกอนหน'านั้นไมเกิน 3 วันทําการ
ของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข'อ 1.4 (2)
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(5) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย$ ที่ได'รับอนุญาตให'ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย$และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได'แจ'งชื่อเวียนให'สวนราชการตางๆ ทราบแล'ว โดยอนุโลมให'ใช'ตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในข'อ 1.4 (2)
หลักประกันนี้จะคืนให'โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู'ชนะการสอบราคา (ผู'รับจ'าง) พ'นจาก
ข'อผูกพันตามสัญญาจ'างแล'ว
8. อัตราค(าปรับ
หากผู'เสนอราคาไมสามารถทํางานให'แล'วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว'ในสัญญา และสํานักงานฯ ยังมิได'บอก
เลิกสัญญา ผู'เสนอราคาต'องชําระคาปรับให'กับสํานักงานฯ เป4นรายวัน ในอัตราร'อยละ 0.1 ของราคาพัสดุที่ยังไมได'รับ
มอบ นับถัดจากวันที่กําหนดแล'วเสร็จ ตามสัญญาหรือวันที่ได'ขยายให'จนถึงวันที่ทํางานแล'วเสร็จ (ราคาเสื้อตอ 1 ตัว
หาจากราคารวมทั้งสัญญาหารด'วยจํานวนเสื้อทั้งสัญญา)
9. การรับประกันความชํารุดบกพร(อง
ผู'ชนะการสอบราคา ซึ่งได' ทําข'อตกลงเป4นหนังสือ หรือทําสัญ ญา ตามแบบดังระบุในข'อ 1.3 แล'วแตกรณี
จะต'องรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่จัดจ'าง ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมน'อยกวา....3.....เดือน ....-... ปZ
นับถัดจากวันที่ผู'วาจ'างได'รับมอบ โดยผู'รับจ'างต'องรีบจัดการซอมแซมแก'ไขให'ใช'การได'ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันที่ได'รับแจ'งความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได'มาจากเงินงบประมาณประจําปZ การลงนามในสัญญาจะกระทําได
ต(อเมื่อสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7 ไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจําปF พ.ศ. 2559 แลวเท(านั้น
/... 10.2 เมื่อสํานักงาน
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10.2 เมื่อสํานักงานได'คัดเลือกผู'เสนอราคารายใดให'เป4นผู'รับจ'าง และได'ตกลงจ'างแล'ว ถ'าผู'รับจ'างจะต'องสั่ง
หรือนําสิ่งของดังกลาว เข'ามาจากตางประเทศและของนั้นต'องนําเข'ามาโดยทางเรือในเส'นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถให'บริการรับขนได'ตามที่รัฐมนตรีวาด'วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ' งการสั่ งหรื อนํ าสิ่ งของดั งกลาวเข' ามาจากตางประเทศ ตอสํ า นั ก งานคณะกรรมการสงเสริ ม
การพาณิ ช ยนาวี ภายใน 7 วั น นั บ ตั้ ง แตวั น ที่ ผู' รั บ จ' า งสั่ ง หรื อ ซื้ อ ของจากตางประเทศ เว' น แตเป4 น ของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว'นให'บรรทุกโดยเรืออื่นได'
(2) จั ด การให' สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กลาวบรรทุ ก เรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ์ เ ชนเดี ย วกั บ เรื อ ไทย
จากตางประเทศมายั งประเทศไทย เว'น แตจะได'รั บอนุ ญาตจากสํา นักงานคณะกรรมการสงเสริม การพาณิช ยนาวี
ให'บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะต'องได'รับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป4นของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว'นให'บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู'ขายจะต'องรับผิดชอบตามกฎหมายวาด'วยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
10.3 ผู'เสนอราคาซึ่งสํานักงานได'คั ดเลือกแล'ว ไมไปทําสัญญาหรือข'อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด
ดังระบุในข'อ 6 สํานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร'องจากผู'ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร'อง
ให'ชดใช'ความเสียหายอื่น (ถ'ามี) รวมทั้ง จะพิจารณาให'เป4นผู'ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแก'ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข'อกําหนดในแบบสัญญา ให'เป4นไปตามความเห็นของ
อัยการสูงสุด (ถ'ามี)
หมายเหตุ เมื่อผู'รับจ'างสงมอบงานทุกงวดงานผู'รับจ'างจะต'องสงเสื้อเพิ่มอีกจํานวน 1 ตัว เพื่อผู'วาจ'างจะทําการสุมเก็บเสื้อ
ที่สงมอบ จํานวน 1 ตัว ให'สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับรองวาตรงกับข'อกําหนดการ
จ'าง (โครงสร'างผ'านอก) จึงจะทําการตรวจรับและเบิกจายเงินให' กรณีมีคาใช'จายในการตรวจรับรอง ผู'รับจ'างจะเป4น
ผู'รับผิดชอบคาใช'จายทั้งหมด
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คุณสมบัติแนบทายเอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2559
ลงวันที่.....31 พฤษภาคม 2559.........
งานสอบราคาจางผลิตเสื้อหมอดินอาสาประจําจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน
------------------------1. ขอบเขตการดําเนินงาน
ผลิ ต เสื้ อ จํ า นวน 3,975 ตั ว งบประมาณ 1,788,750 บาท (ขนาดเสื้ อ ผู' ว( า จ' างจะแจ' งผู' รั บ จ' า ง
หลังจากที่ลงนามในสัญญา 1 วัน)
2. รายละเอียดเสื้อหมอดินมีคุณสมบัติดังนี้
ลักษณะของเสื้อแจ(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'กรมพัฒนาที่ดิน ด'านหน'าอกซ'ายและตัวอักษรด'านล(าง “กรมพัฒนาที่ดิน”และอักษร
ตามที่กําหนดด'านล(าง ป=ก 4 สี (ตามขนาดและสีที่กําหนด)
- ด'านหลังป=กโลโก'หมอดินอาสา ตรงกลางเสื้อ ป=ก 4 สี (ตามขนาดและสีที่กําหนด)
โครงสรางผาตัวนอก
- 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.
โครงสรางผาสําหรับทําปกและสาบ
- 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.
โครงสรางผาซับใน
- 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

-2คุณสมบัติการตัดเย็บ
- เสื้อแจ2คเก็ตตัดเย็บรูปแบบตามตัวอย(าง สีน้ําตาลอ(อน ตัดเย็บให'ได'มาตราฐานฝXเข็มไม(ต่ํากว(า
7-8 ฝXเข็ม ต(อ/นิ้ว
- ด'านหน'าซิฟฟ=นกระดูกแบบเเข็งแรง,ซิฟถึงคอปกเสื้อ ,มีสาบป9ดซิฟ
- พื้นสีของเสื้อ สีน้ําตาลอ(อน
- สีปกเสื้อและสาบเสื้อด'านใน (หมอดินประจําจังหวัดปกเสื้อและสาบเสื้อแต(งด'วยผ'าสีฟ[า
หมอดินอาสาอื่น 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<าเจาะทั้ง 2 ข'างซ'ายและขวา และด'านในข'างขวา 1 ใบ
- ด'านหลังเสื้อ ตัดต(อด'วยผ'า 3 ชิ้น
- ป=กโลโก' ตราสัญลักษณE ช(องกลางให'ได'ตามมาตรฐานที่กําหนด
- ด'านในเสื้อซับในทั้งตัวด'วยผ'าร(ม
- แพ็คกิ้ง แพ็คถุงพลาสติก 1 ตัว ต(อ 1 ถุง
หมายเหตุ เมื่อผู'รับจ'างส(งมอบงานทุกงวดงานผู'รับจ'างจะต'องส(งเสื้อเพิ่มอีกจํานวน 1 ตัว เพื่อผู'ว(าจ'าง
จะทํ า การสุ( ม เก็ บ เสื้ อ ที่ ส( ง มอบ จํ า นวน 1 ตั ว ให' ส ถาบั น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ สั ง กั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม รับรองว(าตรงกับข'อกําหนดการจ'าง (โครงสร'างผ'านอก) จึงจะทําการตรวจรับและเบิกจ(ายเงินให'
กรณีมีค(าใช'จ(ายในการตรวจรับรอง ผู'รับจ'างจะเป1นผู'รับผิดชอบค(าใช'จ(ายทั้งหมด

