
ข้อกําหนดและขอบเขตการจ้าง  (Terms of Reference: TOR) 
โครงการจ้างผลิตเสื้อหมอดินอาสา 

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

๑.หลักการและเหตุผล 
 
        ปัจจุบันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในประเทศไทยท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ
เกิดจากการใช้ท่ีดินอย่างไม่ถูกต้อง ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรท่ีเป็น
คนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างรุนแรง ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ท่ีดิน
และการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมตามสภาพของดินและสภาพการใช้ประโยชน ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาท่ีดินจึงได้กําหนดนโยบายและดําเนินการแก้ไขปัญหาใน
ลักษณะของการให้บริการเชิงรุกโดยมีเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ทําหน้าท่ีให้บริการในด้านการตรวจ
วิเคราะห์ดิน ให้คําปรึกษาด้านการพัฒนาท่ีดินและแจกจ่ายปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาท่ีดินแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีเข้ามาใช้บริการ ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกับดินของเกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากพ้ืนท่ีของประเทศไทยซึ่งมีประมาณ ๓๒๐.๖๙  ล้านไร่ โดย
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีดินท่ีมีปัญหาเสื่อมโทรมด้านการเกษตรกระจายอยู่ท่ัวประเทศมากกว่า ๑๗๒ ล้านไร่ เม่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบกับบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีมีจํากัดประมาณ ๓,๘๕๐  คนแล้ว พบว่า กรม
พัฒนาท่ีดินไม่สามารถให้บริการเกษตรกรและดูแลทรัพยากรดินได้อย่างทันเหตุการณ์และท่ัวถึง กรม
พัฒนาท่ีดินจึงได้พิจารณากําหนดนโยบายและพัฒนารูปแบบการทํางานโดยการให้เกษตรกรหรือ
ประชาชนในท้องถ่ินท่ีมีความสนใจในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรดิน และสมัครใจอาสา
ท่ีจะเข้ามาเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน ในลักษณะของ “อาสาสมัครเกษตรด้านการพัฒนา
ท่ีดิน” ท่ีเรียกว่า“หมอดินอาสา” โดยภายหลังจากท่ีได้รับการอบรมความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินจาก
กรมพัฒนาท่ีดินแล้ว หมอดินอาสาเหล่านี้จะทําหน้าท่ีประสานงานด้านการพัฒนาท่ีดินระหว่าง
ประชาชน เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ในการรับและแจ้งข่าวสารด้านการพัฒนาท่ีดิน 
และดําเนินการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินในการสาธิต ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานด้านการพัฒนาท่ีดิน โดยได้ดําเนินการนําร่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  เม่ือมีเกษตรกรสนใจขอรับ
บริการมากข้ึน จึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาในรูปแบบการดําเนินงานเป็นเครือข่ายในระดับต่างๆ 
เชื่อมโยงกัน คือ“หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจําตําบล หมอดินอาสาประจํา
อําเภอ และหมอดินอาสาประจําจังหวัด” ตามลําดับ เพ่ือให้การดําเนินการด้านการพัฒนาท่ีดินใน
ลักษณะของการพ่ึงพาตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมีหมอดินอาสาทุกประเภท
กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจํานวนหมอดินอาสา  ๘๐,๑๒๔ คน และในการ
ปฏิบัติงานต่างๆของหมอดินอาสาท่ีทุ่มเทท้ังแรงกาย แรงใจ และบางครั้งต้องจ่ายเงินส่วนตัวในการ
ติดต่อประสานงาน โดยมิได้รับค่าตอบแทนใดๆจากทางราชการ ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติงานของหมอดิน
อาสาเป็นทีม มีเอกลักษณ์เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน และเป็นแรงใจในการปฏิบัติงาน กรม
พัฒนาท่ีดินจึงเห็นสมควรจัดทําเสื้อเพ่ือให้หมอดินใส่ในการปฏิบัติงานเป็นทีม และใส่ในการติดต่อกับ
ราชการและเกษตรกรในท้องถ่ิน  
 



๒. วัตถุประสงค์  
  ๒.๑ เพ่ือใหห้มอดินอาสาได้ใส่ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ๒.๒ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลท่ัวไปได้ทราบสัญลักษณ์และภารกิจของ   
                หมอดินอาสา 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
  ๓.๑ หมอดินอาสาประจําจังหวัด    จํานวน           ๘  คน 
 ๓.๒ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน   จํานวน   ๑๑,๕๑๙ คน 
 

๔.  ขอบเขตการดําเนินงาน 
  ผลิตเสื้อหมอดินอาสา จํานวน ๑๑,๕๒๗ ตัว ตามรายละเอียด ดังนี ้

หมอดินอาสา 
ขนาด 

ประจําจังหวัด  ประจําหมู่บ้าน 
รวม 

S - ๙ ๙ 
M -  ๖๕๑ ๖๕๑ 
L  ๒ ๔,๑๖๑ ๔,๑๖๓ 
XL  ๔ ๖,๒๙๓ ๖,๒๙๗ 
XXL ๒ ๔๐๕ ๔๐๗ 
รวม ๘ ๑๑,๕๑๙ ๑๑,๕๒๗ 

รายละเอียดเสื้อหมอดินมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
ลักษณะของเสื้อแจ๊กเก็ตแขนยาว 

- เป็นเสื้อเจ๊คเก็ตแขนยาว ๒ ชั้น (มีชั้นใน) มีปกเสื้อ และสาบเสื้อปิดซิฟ  ด้านบนและล่างติด 
สแน็บ๒ เม็ด (กระดุมสีดํา) 

- กระเป๋าเจาะด้านนอก ๒ ใบ ด้านใน ๑ ใบ 
- สาบเสื้อซ่อนซิฟ ด้านบนและล่างติดสแน็บ (กระดุมสีดํา) 
- ด้านหน้าปักโลโก้กรมพัฒนาท่ีดิน ด้านหน้าอกซ้ายและตัวอักษรด้านล่าง “กรมพัฒนาท่ีดิน” 

ปัก ๔ สี (ตามขนาดและสีท่ีกําหนด) 
- ด้านหลังปักโลโก้หมอดินอาสา ตรงกลางเสื้อปัก ๔ สี (ตามขนาดและสีท่ีกําหนด) 

โครงสร้างผ้าตัวนอก 
- ด้ายยืนใช้เส้นด้ายเบอร์ ๓๔ ควบ ๒ ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า ๕% 
- ส่วนผสมเส้นด้าย ๖๕%  Polyester ๓๕ % Cotton  ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า ๕% 

- ด้ายพุ่งใช้เส้นด้าย ๑๐๐ % Cotton เบอร์ ๑๒ ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า ๕% 

- การทอ ทอแบบลายขัด ด้ายยืนไม่น้อยกว่า  ๘๖ เส้นต่อนิ้ว  ด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า  ๔๕ 
เส้นต่อนิ้ว 

- มาตรฐานในการย้อมรับประกันสีไม่ตก 

- น้ําหนักผ้าไม่น้อยกว่า  ๒๔๐ กรัมต่อตารางเมตร 



โครงสร้างผ้าสําหรับทําปกและสาบ 
- ผ้าโทเร ด้ายยืนใช้เส้นด้ายเบอร์  ๑๖  ส่วนผสมเส้นด้าย ๖๕%  Polyester  ๓๕%  

Rayon   
ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า ๕ %  

- ด้ายพุ่งใช้เส้นด้ายเบอร์  ๑๖  ส่วนผสมเส้นด้าย  ๖๕%  Polyester   ๓๕ % Rayon ไม่
น้อยกว่าหรือมากกว่า ๕ %  

- การทอ ทอแบบลายขัด ด้ายยืนไม่น้อยกว่า ๘๗ เส้นต่อนิ้ว  ด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า  ๔๖ เส้น
ต่อนิ้ว 
ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า  ๕% 

- น้ําหนักผ้าไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร 
 

โครงสร้างผ้าซับใน 
-  ๑๐๐% Polyester เส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่าเบอร์ ๖๘   เส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่าเบอร์ ๖๘  

จํานวนเส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เส้นต่อนิ้ว เส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า ๘๐ เส้นต่อนิ้ว 
มาตรฐานในการย้อมรับประกันสีไม่ตก 

คุณสมบัติการตัดเย็บ 
- เสื้อแจ๊คเก็ตตัดเย็บรูปแบบตามตัวอย่าง สีน้ําตาลอ่อน ตัดเย็บให้ได้มาตรฐานฝีเข็มไม่

น้อยกว่า 
๗-๘  ฝีเข็มต่อนิ้ว 

- ด้านหน้าซิฟฟันกระดูกแบบเเข็งแรง, ซิฟถึงคอปกเสื้อ, มีสาบปิดซิฟ 

- พ้ืนสีของเสื้อ สีน้ําตาลอ่อน   

- สีปกเสื้อและสาบเสื้อด้านใน (หมอดินอาสาประจําจังหวัดปกเสื้อและสาบเสื้อแต่งด้วยผ้า
สีน้ําเงิน หมอดินอาสาประจําหมู่บ้านปกเสื้อและสาบเสื้อแต่งด้วยผ้าสีเขียว) 

- สาบบนและสาบล่างติดสแน็บ ๒ เม็ด (กระดุมสีดํา) 

- ปักโลโก้อกซ้ายตราสัญลักษณ์ปักให้ได้มาตรฐานคมชัด รับประกันสีปักไม่หลุดไม่ลอกง่าย
ให้คงทนตามอายุเสื้อ 

- ด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะท้ัง ๒ ข้างซ้ายและขวา และด้านในข้างขวา ๑ ใบ 

- ด้านหลังเสื้อ ตัดต่อด้วยผ้า ๓ ชิ้น  ปักโลโก้ ตราสัญลักษณ์ ช่องกลางให้ได้ตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด 

- ด้านในเสื้อซับในท้ังตัวด้วยผ้าร่ม 

- แพ็คก้ิง แพ็คถุงพลาสติก ๑ ตัว ต่อ ๑ ถุง 



๕.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
                        ๕.๑   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง 
                        ๕.๒   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิง
งานของทางราชการ 

              ๕.๓   ต้องไม่เป็นผ ู้ม ีผลประโยชน์ร่วมก ันก ับผ ู้เสนอราคารายอ ่ืน และหร ือต้องไม ่
เป ็นผ ู้ม ีผลประโยชน �ร �วมก ันระหว่างผู้เสนอราคากับหน่วยงานหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางอย่างเป็นธรรม 
 ๕.๔  ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
              ๕.๕   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามทําสัญญาตามท่ี กวพ.กําหนด 
                 ๕.๖   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวด
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ี
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ินหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนท่ีกรมฯ เชื่อถือ 
             ๕.๗   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

                      ๕.๘   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่ งได้
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                      ๕.๙   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 

๖. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๓ ส่วน ดังนี ้
                     ๖.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
    ๖.๑.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ(ผู้เสนอราคาจัดทําข้ึนเอง) ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อม
รบัรองสําเนาถูกต้อง  



                            (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ(ผู้เสนอราคาจัดทําข้ึนเอง) ผู้มี
อํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
        ๖.๑.๒ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้
ยื่น                 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  
         ๖.๑.๓ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สําเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีผู้เข้าร่วมค้า 
ฝ่ายใด เปน็บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามท่ีระบุไว้ใน  (๑)  

  ๖.๑.๔ บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
               ๖.๒ ส่วนท่ี ๒ ต้องมีเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

                           ๖.๒.๑  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา
ในการเสนอ ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน  
       ๖.๒.๒  หลักประกันซองในการยื่นเสนอราคา  
                           ๖.๒.๓  นําตัวอย่างผ้าสีตามตัวอย่างชิ้นละอย่างน้อย  ๑  ตารางเมตร มา
เพ่ือให้คณะกรรมการฯ  ตรวจสอบ เพ่ือนําตัวอย่างส่งไปให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอรับรองว่า
ตรงกับข้อกําหนดการจ้าง (โครงสร้างผ้านอก)  (มอบให้สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕  กรมพัฒนาท่ีดิน 
นับจากวันเสนอราคาแล้วภายใน  ๕ วันทําการ) 

๖.๒.๔  ต้องแนบใบรับรองคุณภาพเส้นด้ายยืน เบอร์  ๓๔ ควบ  ๒  จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม  (หากไม่มีใบรับรองจะไม่รับพิจารณา) 

๖.๒.๕  แนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานการตัดเย็บเสื้อผ้า  พร้อมท้ังสําเนา
สัญญาท่ีมีมูลค่าการจ้างต่อ  ๑  สัญญา  ไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
(หากไม่มีใบรับรองจะไม่รับพิจารณา) 
            

       ๖.๓  ส่วนท่ี  ๓  ต้องมีเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี ้
                                 ๖.๓.๑  ใบเสนอราคา 
๗. เกณฑ์ในการพิจารณา 
                    ๗.๑  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  กรมฯ 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคารวม 
  ๗.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ กรมฯเท่านั้น 

                     ๗.๓  กรมฯสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                           (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ 
                           (๒)    ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
                           (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน 

                     ๗.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมฯมีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                    ๗.๕   กรมฯทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมฯเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังกรมฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                    ในกรณีท่ีผู้เสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมฯจะให้ 
ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ กรมฯมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

                    ๗.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาท่ี
มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมฯมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือก
รายดังกล่าวออก และกรมฯจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 

                     ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 



๘.ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
 

๙.งบประมาณ  
  จํานวน ๕,๑๘๗,๑๕๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 

๑๐.กําหนดส่งมอบงานและการชําระเงิน การแบ่งจ่าย แบ่งเป็น ๔ งวด ดังนี ้ 
   งวดท่ี ๑ เบิกจ่ายร้อยละ ๒๕ เม่ือผู้รับจ้างจัดส่งมอบเสื้อหมอดิน จํานวน  ๒,๘๘๒  ตัว  ดังนี ้

 
 

 
งวดท่ี ๒  เบิกจ่ายร้อยละ ๒๕ เม่ือผู้รับจ้างส่งมอบเสื้อหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน จํานวน   ๒,๘๘๒  ตัว 
งวดท่ี ๓  เบิกจ่ายร้อยละ ๒๕ เม่ือผู้รับจ้างส่งมอบเสื้อหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน จํานวน   ๒,๘๘๒  ตัว 
งวดท่ี ๔  เบิกจ่ายร้อยละ ๒๕ เม่ือผู้รับจ้างส่งมอบเสื้อหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน จํานวน   ๒,๘๘๑  ตัว 

 
หมายเหตุ    เม่ือผู้รับจ้างส่งมอบงานทุกงวดงานผู้รับจ้างจะต้องส่งเสื้อเพ่ิมอีกจํานวน ๒ ตัว 

เพ่ือผู้ว่าจ้างจะทําการสุ่มเก็บเสื้อท่ีส่งมอบ จํานวน ๒ ตัว ให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับรองว่าตรงกับข้อกําหนดการจ้าง (โครงสร้างผ้านอก) จึงจะทําการ
ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ กรณีมีค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
 
๑๑. อัตราค่าปรับ 
                  หากผ ู้เสนอราคาไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร ็จตามระยะเวลาท ่ีกําหนดไว้ในส ัญญา 
และ กรมพัฒนาท่ีดินยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้เสนอราคาต้องชําระค่าปรับให้กับกรมพัฒนาท่ีดินเป็
นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาพัสดุท่ียังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันท่ีกําหนดแล้วเสร็จ ตาม
สัญญาหรือวันท่ีได้ขยายให้จนถึงวันท่ีทํางานแล้วเสร็จ (ราคาเสื้อต่อ ๑ ตัว หาจากราคารวมท้ัง
สัญญาหารด้วยจํานวนเสื้อท้ังสัญญา) 
 

 

 

 

 

 

 

เสื้อหมอดินอาสาประจําจังหวัด       ๘   ตัว 
เสื้อหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน  ๒,๘๗๔  ตวั 



 

คณะกรรมการร่าง TOR  ๑. ...................................................................  ประธานกรรมการ   
  (นางปราณี   สีหบัณฑ์) 
 
 

                               
                              ๒. .......................................................................กรรมการ   

 

    (นางอุษา  จักราช) 
 
 

                              ๓. ....................................................................  กรรมการ 
                                            
                                           (นางสุกัญญา  ทวีกิจ) 

๑๒.หน่วยงานรับผิดชอบดําเนินงาน 
 ฝ่ายบริหารท่ัวไป  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕ สถานท่ีติดต่อ 

- เลขท่ี ๑๑๙/๓ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
- โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๖๖๖๗  โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๖๖๖๗ 
- E-Mail :r๐๕_๒@Ldd.go.th 

 
 
 
 

 

 

 

 



เอกสารประกวดราคาจ้างโดยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี   ๑๔/๒๕๕๙ 

ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อหมอดินอาสา  
ตามประกาศ  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ลงวันท่ี       พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

           สํานักงานพัฒนาท่ีดนิเขต ๕  กรมพัฒนาท่ีดิน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรมฯ" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อหมอดินอาสา  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตาม
รายการดังนี้  
 
 
                      
                         
 

จํานวน  ๑๑,๕๒๗ ตัว งบประมาณ  ๕,๑๘๗,๑๕๐ บาท  (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพัน
หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  จัดส่ง ณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕ กรมพัฒนา
ท่ีดิน  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี ้

 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนกิส์ 
                          ๑.๓     แบบสัญญาจ้าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

เสื้อหมอดินอาสา 
ขนาด 

ประจําจังหวัด  ประจําหมู่บ้าน 
รวม 

S - ๙ ๙ 
M -  ๖๕๑ ๖๕๑ 
L  ๒ ๔,๑๖๑ ๔,๑๖๓ 
XL  ๔ ๖,๒๙๓ ๖,๒๙๗ 
XXL ๒ ๔๐๕ ๔๐๗ 
รวม ๘ ๑๑,๕๑๙ ๑๑,๕๒๗ 



                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

          ๑.๗     เอกสารแนบท้าย 
        เอกสารแนบท้าย.pdf 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                        ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง 
                        ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิง
งานของทางราชการ 

              ๒.๓ ต้องไม่เป็นผ ู้ม ีผลประโยชน์ร่วมก ันก ับผ ู้เสนอราคารายอ ่ืน และหร ือต้องไม่
เป ็นผ ู้ 

ม ีผลประโยชน �ร �วมก ันระหว่างผู้เสนอราคากับหน่วยงานหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒) 
     ๒.๔  ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๒.๕   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูถู้กประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้า
เสนอราคาและห้ามทําสัญญาตามท่ี กวพ.กําหนด 
                            ๒.๖   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ี
ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ินหน่วยงานอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนท่ีกรมฯ เชื่อถือ 
              ๒.๗   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

                      ๒.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                      ๒.๙  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงนิแต่ละครั้งซึ่ง
มีมูลค่า ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังนี ้
                     ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
    ๓.๑.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

๒ 



   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ (ผู้เสนอราคาจัดทําข้ึนเอง) ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง  
                            (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ (ผู้เสนอราคาจัดทําข้ึนเอง) ผู้มี
อํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
        ๓.๑.๒ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้
ยื่น                 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบัตร ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  
         ๓.๑.๓ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีผู้เข้าร่วมค้า 
ฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดา ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามท่ีระบุไว้ใน  (๑)  

  ๓.๑.๔ บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
               ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ ต้องมีเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

                           ๓.๒.๑ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอ
ราคา 
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน  
        ๓.๒.๒  หลักประกันซองในการยื่นเสนอราคา  
                           ๓.๒.๓  นําตัวอย่างผ้าสีตามตัวอย่างชิ้นละอย่างน้อย  ๑  ตารางเมตร มา
เพ่ือให้คณะกรรมการฯ  ตรวจสอบ เพ่ือนําตัวอย่างส่งไปให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอรับรองว่า
ตรงกับข้อกําหนดการจ้าง (โครงสร้างผ้านอก)  (มอบให้สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕  กรมพัฒนาท่ีดิน 
นับจากวันเสนอราคาแล้วภายใน  ๕ วันทําการ  
 

๓.๒.๔  ต้องแนบใบรับรองคุณภาพเส้นด้ายยืน เบอร์  ๓๔ ควบ  ๒  จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม  (หากไม่มีใบรับรองจะไม่รับพิจารณา) 

         ๓.๒.๕  แนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานการตัดเย็บเสื้อผ้าพร้อมท้ังสําเนา
สัญญาท่ีมีมูลค่าการจ้างต่อ  ๑ สัญญา ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
(หากไม่มีใบรับรองจะไม่รับพิจารณา) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑   ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และ

๓ 



จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้
เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ัง
ปวงไว้แล้ว 
                                  ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วัน
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได ้
                         ๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจ้างแล้วเสร็จไม่
เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
                         ๔.๔  ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอ
ราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๕   ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี          มิถุนายน ๒๕๕๙  ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. 
 

                          เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดย
เด็ดขาด 
                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน
หรือในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้เสนอราคา และกรมฯจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มใหมี้การกระทําดังกล่าว 
                          ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอ
ราคา ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็น ผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์
คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                          ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได ้

๔ 



                          ๔.๖     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ  
(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  
ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
                                   (๔)    ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
                                   (๕)    ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการ
เสนอราคาด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th 
 
 
 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                        ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
จํานวน ๒๕๙,๓๕๗.๕๐ บาท (สองแสนห้าหม่ืนเก้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) 
                        ๕.๑  หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือ 
คํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                        ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  ๕  กรมพัฒนาท่ีดิน  
โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร              
                       ๕.๓   พันธบัตรรัฐบาลไทยกรณีท่ีผู้ เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือ
พันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันท่ี     มิถุนายน  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมฯจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้คํ้า
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ี
คัดเลือกไว้ ๓ ลําดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้วการคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

              ๖.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                     ๖.๑  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  กรมฯ 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคารวม 
  ๖.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร

๕ 



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ กรมฯเท่านั้น 

                     ๖.๓  กรมฯสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                           (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ 
                           (๒)    ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
                           (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน 

                     ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมฯมีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                    ๖.๕   กรมฯทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมฯเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังกรมฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                    ในกรณีท่ีผู้เสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมฯจะให้ 
ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ กรมฯมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

                    ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาท่ี
มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมฯมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือก
รายดังกล่าวออก และกรมฯจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 

                     ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๖ 



 

                 ๗.     การทําสัญญาจ้าง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา  
ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมฯยึดถือไว้
ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมฯ โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้า
ประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หรือบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้
ส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
 
 
 

                          ๗.๕     พันธบตัรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 งวดท่ี ๑ เบิกจ่ายร้อยละ ๒๕ เม่ือผู้รับจ้างจัดส่งมอบเสื้อหมอดินอาสา จํานวน  ๒,๘๘๒  ตัว  ดังนี ้

 
 

 
งวดท่ี ๒  เบิกจ่ายร้อยละ ๒๕ เม่ือผู้รับจ้างส่งมอบเสื้อหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน จํานวน ๒,๘๘๒  
ตัว                 
งวดท่ี ๓  เบิกจ่ายร้อยละ ๒๕ เม่ือผู้รับจ้างส่งมอบเสื้อหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน จํานวน ๒,๘๘๒  
ตัว 
งวดท่ี ๔  เบิกจ่ายร้อยละ ๒๕ เม่ือผู้รับจ้างส่งมอบเสื้อหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน จํานวน  ๒,๘๘๑ 
ตัว 
 
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วันตามสัญญา  โดยส่งมอบ ณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  
๕ กรมพัฒนาท่ีดิน 

เสื้อหมอดินอาสาประจําจังหวัด       ๘   ตัว 
เสื้อหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ๒,๘๗๔  ตวั 

๗ 



                  หมายเหตุ   เม่ือผู้รับจ้างส่งมอบงานทุกงวดงานผู้รับจ้างจะต้องส่งเสื้อเพ่ิมอีก
จํานวน ๒ ตัวเพ่ือผู้ว่าจ้างจะทําการสุ่มเก็บเสื้อท่ีส่งมอบ จํานวน ๒ ตัว ให้สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับรองว่าตรงกับข้อกําหนดการจ้าง (โครงสร้างผ้า
นอก) จึงจะทําการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ กรณีมีค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง ผู้รับจ้างจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                        หากผ ู้เสนอราคาไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร ็จตามระยะเวลาท ่ีกําหนดไว้ใน
ส ัญญา และ กรมพัฒนาท่ีดินยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้เสนอราคาต้องชําระค่าปรับให้กับกรมพัฒนา
ท่ีดินเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาพัสดุท่ียังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันท่ีกําหนดแล้
วเสร็จ ตามสัญญาหรือวันท่ีได้ขยายให้จนถึงวันท่ีทํางานแล้วเสร็จ (ราคาเสื้อต่อ ๑ ตัว หาจากราคา
รวมท้ังสัญญาหารด้วยจํานวนเสื้อท้ังสัญญา) 
 

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา
สัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงาน
จ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๓  เดือน  นับถัดจากวันท่ีกรมฯได้รับมอบงาน โดยผู้รับ
จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความ
ชํารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ กรมฯได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น 
 

                          ๑๑.๒   เม่ือกรมฯได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามท่ีได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนํา
สิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทาง
ท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
ดังนี ้
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

� � 



                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งกรมฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๑๑.๔   กรมฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
  
 
 
 

  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
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เอกสารแนบท้าย  
   
ผลิตเสื้อหมอดินอาสา จํานวน ๑๑,๕๒๗ ตวั ตามรายละเอียด ดังนี ้
 

หมอดินอาสา 
ขนาด 

ประจําจังหวัด  ประจําหมู่บ้าน 
รวม 

S - ๙ ๙ 
M -  ๖๕๑ ๖๕๑ 
L  ๒ ๔,๑๖๑ ๔,๑๖๓ 
XL  ๔ ๖,๒๙๓ ๖,๒๙๗ 
XXL ๒ ๔๐๕ ๔๐๗ 
รวม ๘ ๑๑,๕๑๙ ๑๑,๕๒๗ 

 
รายละเอียดเสื้อหมอดินมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
ลักษณะของเสื้อแจ๊กเก็ตแขนยาว 

- เป็นเสื้อเจ๊คเก็ตแขนยาว ๒ ชั้น (มีชั้นใน) มีปกเสื้อ และสาบเสื้อปิดซิฟ ด้านบนและล่างติด
สแน็บ ๒ เม็ด (กระดุมสีดํา) 

- กระเป๋าเจาะด้านนอก ๒ ใบ ด้านใน ๑ ใบ 
- สาบเสื้อซ่อนซิฟ ด้านบนและล่างติดสแน็บ (กระดุมสีดํา) 
- ด้านหน้าปักโลโก้กรมพัฒนาท่ีดิน ด้านหน้าอกซ้ายและตัวอักษรด้านล่าง “กรมพัฒนาท่ีดิน” 

ปัก ๔ สี (ตามขนาดและสีท่ีกําหนด) 
- ด้านหลังปักโลโก้หมอดินอาสา ตรงกลางเสื้อปัก ๔ สี (ตามขนาดและสีท่ีกําหนด) 

โครงสร้างผ้าตัวนอก 
- ด้ายยืนใช้เส้นด้ายเบอร์ ๓๔ ควบ ๒ ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า ๕% 
- ส่วนผสมเสน้ด้าย ๖๕%  Polyester ๓๕ % Cotton  ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า ๕% 

- ด้ายพุ่งใช้เส้นด้าย ๑๐๐ % Cotton เบอร์ ๑๒ ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า ๕% 

- การทอ ทอแบบลายขัด ด้ายยืนไม่น้อยกว่า  ๘๖ เส้นต่อนิ้ว  ด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า  ๔๕ 
เส้นต่อนิ้ว 

- มาตรฐานในการย้อมรับประกันสีไม่ตก 

- น้ําหนกัผ้าไม่น้อยกว่า  ๒๔๐ กรัมต่อตารางเมตร 
 
 
 
 



โครงสร้างผ้าสําหรับทําปกและสาบ 
- ผ้าโทเร ด้ายยืนใช้เส้นด้ายเบอร์  ๑๖  ส่วนผสมเส้นด้าย ๖๕%  Polyester  ๓๕%  

Rayon  ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า ๕ %  

- ด้ายพุ่งใช้เส้นด้ายเบอร์  ๑๖  ส่วนผสมเส้นด้าย  ๖๕%  Polyester   ๓๕ % Rayon  
ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า ๕ %  

- การทอ ทอแบบลายขัด ด้ายยืนไม่น้อยกว่า ๘๗ เส้นต่อนิ้ว  ด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า  ๔๖ เส้น
ต่อนิ้วไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า  ๕% 

- น้ําหนักผ้าไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร 
 

โครงสร้างผ้าซับใน 
-  ๑๐๐% Polyester เส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่าเบอร์ ๖๘   เส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่าเบอร์ ๖๘  

จํานวนเส้นด้ายยืนไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เส้นต่อนิ้ว เส้นด้ายพุ่งไม่น้อยกว่า ๘๐ เส้นต่อนิ้ว 
มาตรฐานในการย้อมรับประกันสีไม่ตก 

คุณสมบัติการตัดเย็บ 
- เสื้อแจ๊คเก็ตตัดเย็บรูปแบบตามตัวอย่าง สีน้ําตาลอ่อน ตัดเย็บให้ได้มาตรฐานฝีเข็มไม่

น้อยกว่า  ๗-๘  ฝีเข็มต่อนิ้ว 

- ด้านหน้าซิฟฟันกระดูกแบบเเข็งแรง, ซิฟถึงคอปกเสื้อ, มีสาบปิดซิฟ 

- พ้ืนสีของเสื้อ สีน้ําตาลอ่อน   

- สีปกเสื้อและสาบเสื้อด้านใน (หมอดินอาสาประจําจังหวัดปกเสื้อและสาบเสื้อแต่งด้วยผ้า
สนี้ําเงิน หมอดินอาสาประจําหมู่บ้านปกเสื้อและสาบเสื้อแต่งด้วยผ้าสเีขียว) 

- สาบบนและสาบล่างติดสแน็บ ๒ เม็ด (กระดุมสีดํา) 

- ปักโลโก้อกซ้ายตราสัญลักษณ์ปักให้ได้มาตรฐานคมชัด รับประกันสีปักไม่หลุดไม่ลอกง่าย
ให้คงทนตามอายุเสื้อ 

- ด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะท้ัง ๒ ข้างซ้ายและขวา และด้านในข้างขวา  ๑  ใบ 

- ด้านหลังเสื้อ ตัดต่อด้วยผ้า ๓ ชิ้น  ปักโลโก้ ตราสัญลักษณ์ ช่องกลางให้ได้ตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด 

- ด้านในเสื้อซับในท้ังตัวด้วยผ้าร่ม 

- แพ็คก้ิง แพ็คถุงพลาสติก ๑ ตัว ต่อ ๑ ถุง 



-  
  



 









 
 

 
 
 
 


