
 

ประกาศ จังหวัดนครปฐม 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจของ

เจ้าหน้าที่/เกษตรกรแกนน าและกลุ่มสถาบันเกษตรกร  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก  

 
                       จังหวัดนครปฐม  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ  กิจกรรมศึกษา 
ดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจของเจ้าหน้าที่/เกษตรกรแกนน าและกลุ่มสถาบันเกษตรกร   โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและส่งออก   โดยจะด าเนินการจ้างเหมารถยนต์โดยสาร-
ปรับอากาศ  ขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น  ชนิดไม่น้อยกว่า 50  ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์  และเชื้อเพลิงตลอดการเดินทาง 
จ านวน 3 คัน ออกเดินทางจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ไปแหล่งเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และเดินทางกลับ ระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันท่ี18-21 มิถุนายน 2557 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

                       ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง และได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือผู้ประกอบการ
ท่ีให้บริการเช่ารถโดยตรง 

                       ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  

                       ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                       ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ส านักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
                       ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3  มิถุนายน  2557   ถึงวันที่ 13  มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป (พัสดุ) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ๑๓๑ ถนนทรงพล ต าบล
พระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 

                       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ท่ี ฝ่ายบริหารท่ัวไป (พัสด)ุ  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
๑๓๑  ถนนทรงพล  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่  6  มิถุนายน 2557  ถึงวันที่  13 
มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ nakhonpathom.doae.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๒๕๓๙๙๒ ในวันและเวลาราชการ 

                        
                                ประกาศ ณ วันที่ 3  มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

 

(นายธานี ธัญญาโภชน)์  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  
 



 

เอกสาร สอบราคาจ้าง  เลขที่ จ.1/๒๕๕๗ 
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจของ

เจ้าหน้าที่/เกษตรกรแกนน าและกลุ่มสถาบันเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศและส่งออก 

ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม 
ลงวันที่  3  มิถุนายน 2557 

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

                      จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ  กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจของเจ้าหน้าที่/เกษตรกรแกนน าและกลุ่มสถาบัน
เกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก โดยมีข้อแนะน า
และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                     ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                         ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                         ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                         ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                         ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                               (๑) หลักประกันสัญญา 
                               (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                               (๓) หลักประกันผลงาน 
                         ๑.๕ บทนิยาม 
                               (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                               (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                         ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                               (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                               (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
 

                     ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง และได้รับอนุญาตประกอบการ
ขนส่งหรือผู้ประกอบการที่ให้บริการเช่ารถโดยตรง 
                          ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                          ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                          ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

                      ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                           ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
 



 
 
 
                          ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                     (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล   ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา  
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) 
                                (๖) ส าเนาภาพถ่ายรถยนต์โดยสารพร้อมส าเนาคู่มือการจดทะเบียน   แนบมาพร้อม
หลักฐานการเสนอราคา 
                          ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์  ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) 
 

                     ๔. การเสนอราคา 
                          ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด 
ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                         ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย และหรือ ต่อ
รายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี ้   ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีอากรอ่ืน 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                               ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 

                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  ๕  วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้เริ่มท างาน 
 

                     ๔.๔ ก่อนยื่นซอง สอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 



 
 
 
                       ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะ 
กรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
ของเจ้าหน้าที่/ เกษตรกรแกนน าและกลุ่มสถาบันเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศและส่งออก โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี  จ.1/2557 "            
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 13  มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
ณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป (พัสด)ุ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ๑๓๑ ถนนทรงพล ต าบล พระปฐม-เจดีย์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปิด
ซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคา  ที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคาหรือไม่ และประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมี
สิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่
มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมตามข้อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ  
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เ พราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผล- 
ประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
                            คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การ
คัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ๑๓๑ ถนนทรงพล ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
  

                           การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา   
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนิน  
การไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

                   ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 

                        ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                        ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น  
                        ๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                             (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสาร สอบราคา ของจังหวัด 
                             (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมดใน 
ใบเสนอราคา 



 
 
                             (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                             (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา  หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือ
จังหวัด มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  จังหวัด        
มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด           
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรืออาจจะยกเลิกการ 
สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือ      
ว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิก 
การ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หาก            
มีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น  
                             ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา          
ได้ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา    หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า            
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่              
จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
                        ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า   ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา  
รายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ ๔.๕ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                              ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า    การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 

                   ๖. การท าสัญญาจ้าง 
                        ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน                          
๓  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  ของราคา
ค่าจ้าง ที่ สอบราคา ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                        ๖.๑ เงินสด 
                        ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   
๓ วัน ท าการ 
                        ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
 

                        ๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว    โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 



 
 
                         ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

                   ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                        จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
 

                  ๘. อัตราค่าปรับ 
                        ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

                  ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคา   ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ        
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมโดยเร็ว หรือจัดหารถยนต์โดยสารประเภทเดียวกับท่ีสอบราคามาทดแทนเพื่อให้สามารถเดินทาง
ไปตามก าหนดการที่ได้ก าหนดไว้ 
 

                ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                      ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงาน จ้าง ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืช
ปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557  
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  แล้วเท่านั้น 
                      ๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง 
แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                             (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อจังหวัดเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                             (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากจังหวัดเจ้าท่า   ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย 
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                             (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
                      ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                      ๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข      หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 



 
 

           ชรินทร์ เนตรแก้ว 
         (นางสาวชรินทร์  เนตรแก้ว) 

      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย และระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

จังหวัดนครปฐม 



 

เงื่อนไขจ้างเหมารถยนตโ์ดยสารปรับอากาศ 
 

1. รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น  ชนิดไม่น้อยกว่า 50  ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์  
และเชื้อเพลิงตลอดการเดินทาง   จ านวน  3  คัน   ออกเดินทางจากส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม         
ไปแหล่งเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเดินทางกลับ  ระยะเวลา 4 วัน   ตั้งแต่           
วันท่ี  18 - 21 มิถุนายน 2557 (ตามก าหนดการ) 

2. ผู้เสนอราคาต้องจัดรถยนต์ท่ีมีสภาพดี ห้องน้ าและห้องโดยสารสะอาด มีเครื่องมืออุปกรณ์บนรถครบถ้วน
ถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมาใช้บริการในงานนี้ 

3. พนักงานขับรถและพนักงานบริการบนรถมีความพร้อมในการให้บริการ พูจาสุภาพ ขับรถเร็วไม่เกิน              
ที่กฎหมายก าหนด 

4. ผู้เสนอราคาต้องถ่ายภาพรถยนต์พร้อมป้ายทะเบียนแนบมาพร้อมทุกคัน  
5. ผู้เสนอราคาได้ จะต้องน ารถยนต์คันที่ถ่ายภาพมาให้บริการรับ-ส่งตามสัญญา ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลง 

ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย 
6. กรณีท่ีคณะกรรมการมีข้อสงสัยสามารถจะเรียกตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรถยนต์คันดังกล่าวได้ 
7. จังหวัดขอทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หากคณะกรรมการฯ  ตรวจสอบแล้ว   เห็นว่า

สภาพรถยนต์ของผู้เสนอราคารายดังกล่าวมีลักษณะเก่า  ไม่ปลอดภัย  และไม่มีความสะดวกสบาย
อาจก่อให ้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการได้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


