
ประกาศจังหวัดนครปฐม 

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนบัสนุนปัจจัยการผลิตพัฒนาคุณภาพกล้วยไม ้
  

                   จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนนุปัจจัยการผลติพัฒนาคุณภาพ
กล้วยไม้ ตามรายการ ดังนี้ 
              1.  สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อรา ช่ือสามัญ แคปแทน 50% 
                    ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรมั                                            จํานวน    182 กระสอบ  
              2.  สารเคมีป้องกันกําจัดแมลง ช่ือสามัญ คาร์บาริล 85 %                                                    
                    ขนาดบรรจ ุ 1 กิโลกรัม                                             จํานวน      70 ถุง  
                       
 

                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

                          ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                          ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถกูระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

                          ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                       ๔. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา   ใหแ้ก่สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซื้อครั้งนี้ 
 

                   กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๗ มถิุนายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๗  มถิุนายน ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา  
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขที่ ๑๓๑ ถนนทรงพล ตําบล
พระปฐมเจดีย์  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๘ มถิุนายน ๒๕๕๖ ต้ังแต่
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
                           

                          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม   ฝา่ยบริหารทั่วไป 
เลขที่ ๑๓๑ ถนนทรงพล ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที ่๑๗ มิถนุายน ๒๕๕๖  ถึงวันที่   
๒๗   มิถุนายน  ๒๕๕๖  ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www. 
nakhonpathom.doae.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔ ๒๕๓๙๙๒ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ
  

  

                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

(นายศักด์ิชัย วังทอง)  
เกษตรจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  
 



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ซ.๔/๒๕๕๖ 
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนบัสนุนปจัจัยการผลติพฒันาคณุภาพกล้วยไม ้

ตามประกาศ จังหวดันครปฐม 
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

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

                 จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้ ตามรายการ ดังนี้ 
                 1.  สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อรา ช่ือสามัญ แคปแทน 50%    
                      ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม                                      จํานวน   182 กระสอบ                     
                 2.  สารเคมีป้องกันกําจัดแมลง ช่ือสามัญ คาร์บาริล 85 %     
                      ขนาดบรรจุ  1 กิโลกรัม                                       จํานวน      70 ถุง             
   

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท ้ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
                  
                  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                (๑) หลักประกนัสัญญา 
                                (๒) หลักประกนัการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
  
                  ๒. คณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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                  ๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง    
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คอื 
                       ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                     (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอํานาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ    
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา    
ที่มิใช่สญัชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) 
                  
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้  ราคารวม     
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทัง้ปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ
ให ้ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขที่ ๑๓๑ ถนนทรงพล ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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                                ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก   และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อรา ช่ือสามัญ แคปแทน ๕๐% และสารเคมีป้องกันกําจัดแมลง ช่ือสามัญ คาร์บาริล ๘๕%    
ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา    หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง   
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๒ วัน 
                       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จํานวนอย่างละ ๑ ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างต้อง   
มีสภาพเหมือนพัสดุที่จะส่งมอบ มีฉลากบนภาชนะบรรจุครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา 
และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตั่วอย่างดังกล่าว  ตัวอย่าง    
ที่เหลือหรือไมใ่ช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
                       ๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 
                       ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนปัจจัยการผลิตพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้   โดยระบุไว้ที่    
หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ซ.๔/๒๕๕๖" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖      
ถึงวันที่  ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานเกษตร  
จังหวัดนครปฐม เลขที่ ๑๓๑ ถนนทรงพล ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
                                เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา      
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ  
ราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบัการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ-   
เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และ  
คณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด  
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา    และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก    
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคา  
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมอืเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ   และมิได้เป็นผู้ริเริ่มใหม้ีการกระทํา
ดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
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                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขที ่๑๓๑ ถนนทรงพล  ตําบลพระปฐม
เจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
                                การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคห้า  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ 
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
                  
                  ๕. หลกัเกณฑ์และสทิธิในการพจิารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา     
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไป  
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ   ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์     
ต่อจังหวัดเท่านั้น 
                       ๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชผีู้รับเอกสาร  สอบราคา หรอืในหลักฐาน   
การรับเอกสารสอบราคา ของจังหวัด 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา   หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง    
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ที่เป็นสาระ 
สําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ     
ช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา  หรือในการทําสญัญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
จังหวัด  มีสิทธ์ิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเทจ็จริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้     
จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด     
ก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และใหถ้ือว่า  
การตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิก   
การสอบราคา   และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน    ไมว่่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม       
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต   เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบั
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  
ณ   วันประกาศสอบราคา     หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    
ตามข้อ  ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า    การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้        
                      5.7 ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์สารเคมีที่สอบราคาในครั้งนี้ทั้งหมด
หลังการส่งมอบ 
                  
                  ๖. การทําสญัญาซื้อขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ   จังหวัดจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญา     
ดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิง่ของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ   
ทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑  ผู้ชนะการสอบราคา  จะต้องทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๐.๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบราคาได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น    
ไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน    
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตาม
แบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)    
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                  
                  ๗. อัตราคา่ปรบั 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
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                  ๘. การรบัประกนัความชํารดุบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือทําสัญญาซือ้ขายตามแบบดังระบุในข้อ  
๑.๓  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑  เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                  
                  ๙. ข้อสงวนสทิธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                              การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อส่ิงของตาม สอบราคาซื้อ 
แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทาง 
ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอ 
ราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําส่ิงของที่ซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 
๗ วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                (๒) จัดการให้สิง่ของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย    เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากจังหวัดเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่   
มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น    
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ จังหวัดสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
   

จังหวัดนครปฐม 

  
 
 

๑๗ มิถนุายน ๒๕๕๖ 
 
 



 

รายละเอียดการจัดซื้อวัสดกุารเกษตร  
สนับสนุนปัจจยัการผลิตพัฒนาคณุภาพกลว้ยไม้ 

ตามโครงการพฒันาการผลติและการตลาดพชืปลอดภัยเพื่อการส่งออก 
 

1.  สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อรา ช่ือสามัญ แคปแทน 50%  
     ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม                                            จํานวน    182 กระสอบ 
2. สารเคมีป้องกันกําจัดแมลง ช่ือสามัญ คารบ์าริล 85 %       
     ขนาดบรรจุ  1 กิโลกรัม                                             จํานวน      70 ถุง 
 
 

  
สถานทีจ่ดัส่ง 

 
     -   สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  เลขที่  131 ถนนทรงพล ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


