
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
เรื่อง  ประกวดราคาจัดทําหมอนผ้าห่ม 

--------------------- 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความประสงค์จัดทําหมอนผ้าห่ม จํานวน 33,000 ใบ  
รายละเอียดคุณสมบัติหมอนผ้าห่ม ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
 2. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยและต้องมีสําเนาแสดงหลักฐานการเป็น
นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย และหนังสือแสดงหลักฐานผู้มีอํานาจลงนาม ส่งมาพร้อมซองเสนอราคา 
 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการเสนอราคาครั้งนี้ 

 การยื่นซองเสนอราคา 
 1. ให้ผู้ประสงค์เสนอราคายื่นซองเสนอราคาได้ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2565 
ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
 2. ในการยื่นซองเสนอราคาให้ผู้เสนอราคา จัดเตรียมซอง จํานวน 3 ซอง ดังนี้ 

2.1  ซองเสนอราคาหมอนผ้าห่ม โดยให้ปิดผนึกซองพร้อมประทับตราผู้เสนอราคา 
2.2  ซองรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและประสิทธิภาพของหมอนผ้าห่ม 

 2.3  ซองสําเนาแสดงหลักฐานการเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย และหนังสือ
แสดงหลักฐานผู้มีอํานาจลงนาม 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะเปิดซองตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3 เมื่อมีการย่ืนเอกสาร
เพื่อพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักฐานเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเปิดซองตาม
ข้อ 2.1 

 การเปิดซองเสนอราคา 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะทําการเปิดซอง ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์    
กรมป่าไม้ จํากัด ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้เสนอราคามานําเสนอ
สินค้าหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันดังกล่าวด้วย 
 ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีเอกสิทธ์ิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา    
รายใดก็ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่าข้อเสนอที่เสนอมานั้นยังไม่เหมาะสม  
 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ภายในบริเวณกรมป่าไม้) โทรศัพท์ 0 2579 4899    
ในวันและเวลาทําการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.025798899.com 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

        (นายวิชิต  สนธิวณิช) 
   ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความประสงค์จัดทําหมอนผ้าห่ม จํานวน 33,000 ใบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

 1. หมอนผ้าห่ม ขนาดสําเร็จเมื่อพับเป็นหมอน 15 x 15 นิ้ว (กว้างxยาว) โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบ 
และนําเสนอไม่น้อยกว่า 2 แบบ 
 - ผ้าช้ินหน้า เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ ไมโครไฟเบอร์ สกรีนโลโก้หรือสัญลักษณ์สหกรณ์ ช่ือสหกรณ์    
และลวดลาย ไม่น้อยกว่า 2 สี  
 - ผ้าช้ินหลัง เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ ไมโครไฟเบอร์ พร้อมพิมพ์ลวดลายหรือสกรีน  
 2. ผ้าห่ม เมื่อกางออก ขนาด 100 x 160 ซม. (กว้างxยาว) 
  - เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ ไมโครไฟเบอร์ พร้อมพิมพ์ลวดลาย โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบ          
และนําเสนอไม่น้อยกว่า 2 แบบ จํานวน 1 ด้าน อีกด้านใช้สีพ้ืน 
  - ไสใ้นประกอบด้วยใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า 100 กรมั 
 3. ซิปไนลอนรอบด้านเบอร์ 5 คุณภาพซิปที่ใช้ต้องแข็งแรงใช้งานได้ดีโดยไม่ติดขัด 
 4. ตัดเย็บประณีต มีความสวยงาม คงทนต่อการใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานการตัดเย็บสินค้า 
 5. บรรจุภัณฑ์พร้อมส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ต่อ 1 ใบ จํานวน 
33,000 ใบ โดยผู้รับจ้างต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สื่อถึงเทศกาลปีใหม่ และนําเสนอไม่น้อยกว่า 2 แบบ  
 เงื่อนไขการสง่สินค้า 
 1. ต้องจัดส่งตัวอย่างให้สหกรณ์เห็นชอบก่อนการผลิต 
 2. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบของภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 หลังจากคณะกรรมการได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มดําเนินการจัดส่ง โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาพื้นที่เก็บและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 3. การจัดส่ง 
  3.1 การจัดส่งสินค้าให้เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 6 – 26 ธันวาคม 2565 ให้กับผู้รับปลายทางตามที่
สหกรณ์กําหนดทั้งแบบรายบุคคล จํานวนประมาณ 6,000 คน และ รายกลุ่มจํานวนประมาณ 1,650 กลุ่ม 
จํานวนประมาณ 19,000 ใบ (ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบจัดหากล่องบรรจุ) รวมจัดส่งทั้งสิ้นจํานวนประมาณ 
25,000 ใบ ซึ่งสหกรณ์จะจัดทําข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ และจํานวนในการจัดส่งของผู้รับแต่ละรายให้กับผู้รับจ้าง  
  ทั้งนี้ จํานวนการจัดส่งแบบรายบุคคลและรายกลุ่มอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการแจ้งความ
ประสงค์ของสมาชิก โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชน หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
และผู้รับจ้างจะต้องจัดทํารายงานการจัดส่ง พร้อมทั้งแนบหลักฐานการจัดส่งให้กับสหกรณ์เมื่อจัดส่งให้กับผู้รับ
เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตามที่จ่ายจริง  
  ผู้รับจ้างเป็นผู้ดําเนินการในการบรรจุสินค้า การขนส่งไปยังบริษัทขนส่งเอกชน หรือบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  3.2 การจัดส่งสินค้าจํานวน 4,000 ใบ ให้จัดส่งที่สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด     
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด 
  3.3 การจัดส่งสินค้าส่วนที่เหลือทั้งหมด ให้จัดส่งที่สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด   
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด 
   3.4 กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์แล้วไม่มีผู้รับ ของจะถูกส่งคืนมายังสหกรณ์ฯ ทางสหกรณ์ฯ จะเป็น
ผู้ดําเนินการจัดการติดตาม และส่งของรอบใหม่เอง  
 4. วัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างเสนอหากสหกรณ์ตรวจสอบพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องตามข้อกําหนด 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี 
  


