
ประกาศจังหวัดนครปฐม
เร่ือง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนปจจัยการผลิตพัฒนาคุณภาพกลวยไม
ตามโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยเพ่ือการสงออก คร้ังที่ 2

จังหวัดนครปฐมมีความประสงคจะ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนปจจัยการผลิตพัฒนาคุณภาพ
กลวยไม ตามโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยเพ่ือการสงออก ครั้งท่ี 2 ดังรายการ ดังนี้

1. สารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา ชื่อสามัญ แคปแทน 50%
ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม จํานวน 163 กระสอบ

2. สารเคมีปองกันกําจัดแมลง ชื่อสามัญ คารบาริล 85 %
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม จํานวน 62 ถุง

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ
๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย   เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคา   ใหแกสํานักงานเกษตร

จังหวัดนครปฐม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

5. ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีเปนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผู
ไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตอกรมสรรพากรและ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

6. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑8 กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒9 กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขท่ี ๑๓๑ ถนนทรงพล ตําบล
พระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2๕๕๖ ตั้งแต
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป

ผูสนใจ...
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ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อไดท่ี สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม   ฝายบริหารท่ัวไป
เลขท่ี ๑๓๑ ถนนทรงพล ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันท่ี ๑8 กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒9
กรกฎาคม 2๕๕๖ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๔- ๒๕๓๙๙๒
ตอ 26 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://www.nakhonpathom.doae.go.th หรือ www.
gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันท่ี ๑8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายศักดิ์ชัย วังทอง)
เกษตรจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน

ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ซ.6/๒๕๕๖
สอบราคาซ้ือวัสดุการเกษตรสนับสนุนปจจัยการผลิตพัฒนาคุณภาพกลวยไม

ตามโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยเพื่อการสงออก ครั้งท่ี 2
ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม
ลงวันท่ี ๑8 กรกฎาคม ๒๕๕๖

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

จังหวัดนครปฐม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุน
ปจจัยการผลิตพัฒนาคุณภาพกลวยไม ตามรายการ ดังนี้

1. สารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา ชื่อสามัญ แคปแทน 50%
ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม จํานวน 163 กระสอบ

2. สารเคมีปองกันกําจัดแมลง ชื่อสามัญ คารบาริล 85 %
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม จํานวน 62 ถุง

ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา

๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ

ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
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๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง

ใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑)

(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ขอ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข

ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบพัสดใุห ณ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขท่ี ๑๓๑ ถนนทรงพล ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
สารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา ชื่อสามัญ แคปแทน ๕๐% และสารเคมีปองกันกําจัดแมลง ชื่อสามัญ คารบาริล ๘๕%
ไปพรอมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ จังหวัดจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แค็ตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๒ วัน

๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวนอยางละ ๑ ตัวอยาง ซึ่งตัวอยางตอง
มีสภาพเหมือนพัสดุท่ีจะสงมอบ มีฉลากบนภาชนะบรรจุครบถวน เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา
และหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ จังหวัดจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยาง
ท่ีเหลือหรือไมใชแลว จังหวัดจะคืนใหแกผูเสนอราคา

๔.๖ กอนย่ืนซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคา ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนปจจัยการผลิตพัฒนาคุณภาพกลวยไม โดยระบุไวท่ี
หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ซ.6/๒๕๕๖" ย่ืนตอเจาหนาท่ี ในวันท่ี ๑8 กรกฎาคม ๒๕๕๖
ถึงวันท่ี ๒9 กรกฎาคม 2๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม เลขท่ี ๑๓๑ ถนนทรงพล ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา

แตละรายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบ-
เสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
และจังหวัดจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด
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คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุม สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขท่ี ๑๓๑ ถนนทรงพล ตําบลพระปฐม
เจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันท่ี 30 กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ท่ีไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอจังหวัดเทานั้น

๕.๓ จังหวดัสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน

การรับเอกสารสอบราคา ของจังหวัด
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง

อยางใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเปนสาระ

สําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน
(๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปล่ียนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ

ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ

จังหวัด มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได
จังหวัดมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๕.๕ จังหวดัทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังจังหวัดจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน
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๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๗ เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามขอ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได

5.7 ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะหสารเคมท่ีีสอบราคาในครั้งน้ีท้ังหมด
หลังการสงมอบ

๖. การทําสัญญาซ้ือขาย
๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง

ราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได

๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือจังหวัดเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการสอบราคา จะตองทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๐.๕ ของราคาสิ่งของท่ี สอบราคาไดใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้น

ไมเกิน ๓ วัน ทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน

ขอ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรอืบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูขาย)

พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน
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๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ

๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา
๑ เดือน นับถัดจากวันท่ีผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือจังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก เงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเทานั้น

๙.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อส่ิงของตาม สอบราคาซื้อ
แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทาง
ท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอ
ราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน
๗ วัน นับต้ังแตวันท่ีผูขายส่ังหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

(๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากจังหวัดเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปน
ผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ จังหวัดสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

จังหวัดนครปฐม

๑8 กรกฎาคม ๒๕๕๖


