
 
 
 
 
 

 

ประกาศ จังหวัดนครปฐม 
เรื่อง สอบราคาจ้างจัดท าบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  

โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ปี ๒๕๕๗ 
 

                        จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ๎างจัดท าบรรจุภัณฑ์ต๎นแบบ โครงการพัฒนาการ
ผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการสํงออก ปี ๒๕๕๗ จ านวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ
ท๎าย 
                        ผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 
                         ๑. เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎าง 
                         ๒. ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว 
                         ๓. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย  เว๎นแตํรัฐบาลของ        
ผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 
                         ๔. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํส านักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม        
ในการสอบราคาจ๎างครั้งนี้ 
 

                        ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแตํเวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป (พัสด)ุ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  ๑๓๑  ถนนทรงพล ต าบล
พระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  ต้ังแตํเวลา 
๐๙.๓๐ น. เป็นต๎นไป 
 

                        ผู๎สนใจติดตํอขอรับเอกสารสอบราคา ได๎ท่ี ฝ่ายบริหารท่ัวไป (พัสด)ุ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
๑๓๑ ถนนทรงพล ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได๎ท่ีเว็บไซต์ http://nakhonpathom.doae.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๒๕๓๙๙๒ ในวันและเวลาราชการ 
           
                                      ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

(นายสุรสิษฐ์ สุทธิเดชารัชต์)  
เกษตรจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน  

ผู๎วําราชการจังหวัดนครปฐม  
 

 

http://nakhonpathom.doae/


 เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ จ.๒/๒๕๕๗ 
สอบราคาจ้างจัดท าบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ                                                                                

โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ปี ๒๕๕๗ 
ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม 
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

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

                      จังหวัดนครปฐม ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา "จังหวัด" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ๎างจัดท าบรรจุภัณฑ์
ต๎นแบบ โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการสํงออก ปี ๒๕๕๗ โดยมี
ข๎อแนะน าและข๎อก าหนด ดังตํอไปนี้ 
 
                      ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                             ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                             ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                             ๑.๓ แบบสัญญาจ๎าง 
                             ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                   (๑) หลักประกันสัญญา 
                                   (๒) หลักประกันการรับเงินคําจ๎างลํวงหน๎า 
                                   (๓) หลักประกันผลงาน 
                             ๑.๕ บทนิยาม 
                                   (๑) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
                                   (๒) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
                             ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                   (๑) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ 
                                   (๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒  
 
                      ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                            ๒.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่ สอบราคาจ๎าง 
                            ๒.๒ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎ง
เวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                            ๒.๓ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ 
                            ๒.๔ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย 
เว๎นแตํรัฐบาล ของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 
 
                      ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                            ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว๎นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น ๒ สํวน คือ  
 
 



                          ๓.๑ สํวนที่ ๑ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                      (ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม(ถ๎ามี) พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                                      (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม(ถ๎ามี)และบัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 
พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                              (๒) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                              (๓) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข๎ารํวมค๎า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใชํ
สัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว๎ใน (๑) 
                              (๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ๎าน 
                              (๕) บัญชีเอกสารสํวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๑) 
                         ๓.๒ สํวนที่ ๒ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
                              (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอ านาจให๎
บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                              (๒) บัญชีเอกสารสํวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๒) 
 
                   ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไมํมีเงื่อนไข 
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ
จะต๎องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมํมีการขูดลบหรือแก๎ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง
จะต๎องลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคา พร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) ก ากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 
                       ๔.๒ ผู๎เสนอราคาจะต๎องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ๎างเหมาให๎ครบถ๎วน ในการ
เสนอราคา ให๎เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตํอหนํวย และหรือ
ตํอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต๎องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ 
ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีอากรอ่ืน และ
คําใช๎จํายทั้งปวงไว๎แล๎ว 
                            ราคาที่เสนอจะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา ๓๐ วัน นับแตํวันเปิดซองใบเสนอราคา 
โดย ภายในก าหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 
                       ๔.๓ ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล๎วเสร็จไมํเกิน ๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ๎าง หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจากจังหวัดให๎เริ่มท างาน  
                      ๔.๔ กํอนยื่นซอง สอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให๎ 
ถี่ถ๎วนและ เข๎าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 
 
 
 
 



 
                      ๔.๕  ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร๎อยจําหน๎าซองถึง    ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ๎างจัดท าบรรจุภัณฑ์ต๎นแบบ โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและการสํงออก  ปี ๒๕๕๗  โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา  "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา   เลขท่ี      
จ.๒/๒๕๕๗"  ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่ ในวันท่ี  ๑๒  มิถุนายน ๒๕๕๗  ถึงวันท่ี  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ น.          
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป (พัสด)ุ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  ๑๓๑  ถนนทรงพล ต าบลพระปฐม
เจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
                           เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล๎วจะไมํรับซอง สอบราคา   โดยเด็ดขาดคณะกรรมการ 
เปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคาแตํละรายวํา เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ตามข๎อ ๑.๕ (๑)  ณ วันประกาศ สอบราคาหรือไมํ  และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาท่ีมี 
สิทธิได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                           หากปรากฏตํอคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา กํอนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคา     
วํา มีผู๎เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ 
เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา   และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก    และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ท้ิงงาน  เว๎นแตํคณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ท่ี      
ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการและมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระท าดังกลําว 
                          ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผล- 
ประโยชนร์ํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา  หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลําวตํอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตํวันที่ได๎รับ
แจ๎งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให๎ถือเป็นที่สุด  
                         คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการ
คัดเลือก ดังกลําวข๎างต๎น ณ ห๎องประชุม ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ๑๓๑ ถนนทรงพล ต าบลพระปฐมเจดีย์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแตํเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต๎นไป  
                         การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห๎า  ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว๎นแตํปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวํา  การขยายระยะเวลาดังกลําวจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง  และใน
กรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด๎วยกับค าคัดค๎านของผู๎อุทธรณ์ และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ี  
ได๎ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่งให๎ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกลําวได๎ 
 
                     ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                          ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด๎วย ราคารวม 
                          ๕.๒ หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา     
ไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา   ไมํถูกต๎องตามข๎อ  ๔  แล๎ว  คณะกรรมการฯจะไมํรับ
พิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคา ในสํวนท่ีมิใชํสาระส าคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอจังหวัดเทํานั้น  
                          ๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผันในกรณีดังตํอไปนี้ 
                                (๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสาร สอบราคา ของจังหวัด 
 



     
                                (๒) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่งอยําง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น 
                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลงลายมือชื่อ
พร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) ก ากับไว๎ 
                           ๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือ
จังหวัด มีสิทธิ์ให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ จังหวัด
มีสิทธิที่จะไมํรับราคา หรือไมํท าสัญญา หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
                          ๕.๕ จังหวัดทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด
ก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคา โดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให๎ถือวําการ
ตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด  ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใด ๆ มิได๎  รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการ 
สอบราคา และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุ      
ที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระท าการโดยไมํสุจริต  เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ        
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต๎น  
                                ในกรณีท่ีผู๎เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจด าเนินงานตามสัญญาได๎ 
คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา  หรือจังหวัดจะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให๎เชื่อได๎วําผู๎เสนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตาม สอบราคาจ๎าง ให๎เสร็จสมบูรณ์   หากค าชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ จังหวัดมีสิทธิที่จะไมํรับ
ราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น  
                         ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวํา  ผู๎เสนอราคาท่ีมีสิทธิได๎รับ
การคัดเลือกตามท่ีได๎ประกาศรายชื่อไว๎ ตามข๎อ ๔.๕  เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น  
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 
๑.๕ จังหวัดมีอ านาจท่ีจะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาท่ีมีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อตามข๎อ ๔.๕ 
และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวํา   การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได๎
ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกลําวได๎ 
 
                    ๖. การท าสัญญาจ้าง 
                          ผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎องท าสัญญาจ๎างตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓   กับจังหวัดภายใน        
๓ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕ ของราคาคําจ๎างที่ 
สอบราคา ได๎ ให๎จังหวัดยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้ 
                          ๖.๑ เงินสด 
                          ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจํายให๎แกํจังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน  
๓ วัน ท าการ 
                          ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ    
๑.๔ (๑) 
 



 
                          ๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย     หรือบริษัทเงินทุน     
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทยซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ  ทราบแล๎ว   โดยอนุโลมให๎ใช๎ตาม
แบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข๎อ ๑ .๔ (๑) 
                          ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการ สอบ
ราคา (ผู๎รับจ๎าง) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างแล๎ว 
 
                     ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          จังหวัดจะจํายเงินคําจ๎าง เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติและสํงมอบงานให๎แล๎วเสร็จตามสัญญา 
 
                     ๘. อัตราค่าปรับ 
                           คําปรับตามแบบสัญญาจ๎างข๎อ ๑๗ ให๎คิดในอัตราร๎อยละ ๐.๒ ของคําจ๎างตามสัญญาตํอวัน 
 
                     ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                         ผู๎ชนะการสอบราคา ซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ๎างตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๓ 
แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของงานจ๎างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา ๖   เดือนนับถัด
จากวันที่จังหวัดได๎รับมอบงาน โดยผู๎รับจ๎างต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 
 
                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                         ๑๐.๑ เงินคําจ๎างส าหรับงาน จ๎าง ครั้งนี้ ได๎มาจาก งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
การลงนามในสัญญาจะกระท าได๎ตํอเมื่อจังหวัดได๎รับอนุมัติเงินคําจ๎างจาก   เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
แล๎วเทํานั้น 
                         ๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎รับจ๎าง และได๎ตกลงจ๎างตาม สอบราคา      
จ๎าง แล๎ว  ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ๎างดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้นต๎องน าเข๎ามา        
โดยทางเรือในเส๎นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูํ   และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอกรมเจ๎าทําภายใน             
๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
                                (๒) จัดการให๎สิ่งของดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือท่ีมีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทย        
จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากจังหวัดเจ๎าทํา ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชํ         
เรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                               (๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวี 
 
 



 
                         ๑๐.๓ ผู๎เสนอราคาซึ่งจังหวัดได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญา  หรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุไว๎ ในข๎อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณา         
ให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                        ๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงาน อัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 
 
                  ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวํางระยะเวลาการด าเนินงานผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได๎ก าหนดไว๎โดยเครํงครัด  

 
จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการจัดจ้างออกแบบและจัดท าบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก 

กิจกรรมพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมย่อยสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
 

1. กระสอบพลาสติกสาน (ส าหรับบรรจุปุ๋ยอินทรีย์)  2 ชั้น ชั้นในเป็นถุงพลาสติกใสเหนียว 
ป้องกันความชื้นได๎ หนาไมํน๎อยกวํา 70 ไมครอน ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติกสานสีขาว มีความทนทาน
และแข็งแรง  ไมํฉีกขาดงําย  ขนาด 18 x 30 นิ้ว   พร๎อมพิมพ์โลโก๎และข๎อความสินค๎า  2  สี  1  หน๎า   
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุํมพัฒนายั่งยืน จ านวน 3,000 ใบ 
                     2.   ถุงพลาสติกใส  (PP)  พับข๎าง  ซีลหัวบน ขนาด  7x11 นิ้ว  พร๎อมป้ายหัวแผง  ขนาด 
14x10.5 เซนติเมตร กระดาษอาร์ตการ์ด  หนาไมํน๎อยกวํา 350 แกรม พิมพ์โลโก๎และข๎อความสินค๎า  4 สี             
1 ด๎าน ขัดเงาไดคัท ส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุํมแปรรูปผลไม๎ต าบลศาลายา จ านวน  10,000  ชุด 
                     3.  ขวดแก๎วแบนใสพร๎อมหัวปั๊ม ขนาด 85 ml  พร๎อมฉลากสินค๎า พิมพ์สติกเกอร์ใส  
ขนาด 3x4 เซนติเมตร พิมพ์โลโก๎และข๎อความสินค๎า 4 สี ไดคัท ส าหรับปิดฉลากบนขวด หน๎า-หลัง ส าหรับ
วิสาหกิจชุมชนกลุํมพัฒนาชุมชนดอนสามสิบ จ านวน 1,800  ชุด   
  4.  ถุงแว๏คคั่ม (ถุงสุญญากาศ) ขนาด 5x12 นิ้ว พร๎อมสายคาด วัสดุท าจากกระดาษอาร์ตมัน               
หนาไมํน๎อยกวํา 160 แกรม ขนาด 7.5x37  เซนติเมตร พิมพ์โลโก๎และข๎อความสินค๎า 4 สี  1 ด๎าน ขัดเงา                 
ไดคัท ส าหรับวิสาหกิจชุมชนบ๎านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จ านวน 6,000  ชุด   
                   5.  กลํองกระดาษลูกฟูก  ส าหรับกลุํมวิสาหกิจชุมชนผู๎ปลูกฟักข๎าวบ๎านปลักไม๎ลาย จ านวน               
1,000 ชุด ประกอบด๎วย 
                        5.1  กลํองกระดาษกลํองแป้งหลังเทา หนา 310 แกรม ขนาด 113x290x148 mm.            
ประกบลูกฟูก CA ลอน B ความหนา 2 ชั้น พิมพ์โลโก๎และข๎อความสินค๎า 4 สี ขัดเงา ไดคัท   
                        5.2  ไส๎ใน ชิ้นที่ 1 ขนาด 90x280 mm กระดาษลูกฟูก CA  ลอน B 3 ชั้น 
                        5.3  ไส๎ใน ชิ้นที่ 2 ขนาด 90x104 mm กระดาษลูกฟูก CA  ลอน B 3 ชั้น 
  6.  กลํองกระดาษ (กลํองแป้งหลังเทา หนาไมํน๎อยกวํา 450 แกรม) ขนาดกลํอง 65x60 
เซนติเมตร  พิมพ์โลโก๎และข๎อความ 4 สี ไดคัท ปะกระจก ปะข๎าง จ านวน 1,100 ชุด ส าหรับวิสาหกิจชุมชน
เกษตรชุมชน               บ๎านหลวง  
  7.  ถุงพลาสติกใสทนความร๎อน ( PP) ซีลก๎นถุง พับข๎าง  พิมพ์โลโก๎และข๎อความสินค๎า  4  สี                 
จ านวน 2 ขนาด รวม 200 กิโลกรัม ส าหรับวิสาหกิจชุมชนวังตะกู   
                        7.1  ถุงขนาด 7x11 นิ้ว  จ านวน 100 กิโลกรัม 
                        7.2  ถุงขนาด 9x13 นิ้ว  จ านวน 100 กิโลกรัม 
 

หมายเหตุ   
- บรรจุภัณฑ์ต๎นแบบจะต๎องมีโลโก๎กรมสํงเสริมการเกษตร  โลโก๎จังหวัดนครปฐม  และโลโก๎วิสาหกิจ

ชุมชน             บนบรรจภุัณฑ์ท่ีผูร๎ับจ๎างออกแบบ 
 
 

                  
 
 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ๎างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ๎างที่มิใชํงานกํอสร๎าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อ 1.  โครงการ จัดจ๎างท าบรรจุภัณฑ์ต๎นแบบ โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการ 
2.                         สํงออก กิจกรรมพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมยํอยสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ต๎นแบบตาม 
3.                        โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม  ประจ าปีงบประมาณ   2557 /หนํวยงาน 
4.                      เจา๎ของโครงการ  จังหวัดนครปฐม โดยส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 

2.  วงเงินงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร  350,000.- บาท 
 

3.  วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ๎างอิง)   11  มิถุนายน  2557  
     เป็นเงิน 348,000.- บาท  (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ๎วน)  ดังรายการตํอไปนี้ 
         3.1  กระสอบพลาสติกสาน (ส าหรับบรรจุปุ๋ยอินทรีย)์ 2 ชั้น ชั้นในเป็นถุงพลาสติกใสเหนียว ป้องกันความชื้นได๎    
                หนาไมํน๎อยกวํา 70 ไมครอน ชั้นนอกเป็นกระสอบพลาสติกสานสีขาว มีความทนทานและแข็งแรง  
                 ไมํฉีกขาดงําย ขนาด 18 x 30 นิ้ว พร๎อมพิมพ์โลโก๎และข๎อความสินค๎า 2 สี  1 หน๎า ส าหรับวิสาหกิจ  

                      ชุมชนกลุมํพัฒนายัง่ยืน จ านวน 3,000 ใบ ๆ ละ 16.50 บาท เป็นเงิน 49,500.- บาท 
              3.2   ถุงพลาสติกใส  (PP)  พับข๎าง ซีลหัวบน ขนาด  7x11 นิ้ว พร๎อมป้ายหัวแผง ขนาด 14x10.5 เซนติเมตร  
                      กระดาษอารต์การด์ หนาไมํน๎อยกวํา 350 แกรม พิมพ์โลโก๎และข๎อความสินค๎า 4 สี 1 ด๎าน ขัดเงา 
                      ไดคัท ส าหรบัวิสาหกิจชมุชนกลุมํแปรรปูผลไม๎ต าบลศาลายา จ านวน 10,000 ชุด ๆ ละ 5.-บาท 
                      เป็นเงิน 50,000. บาท 
              3.3   ขวดแก๎วแบนใสพร๎อมหัวปั๊ม ขนาด 85 ml พร๎อมฉลากสินค๎า พิมพ์สติกเกอร์ใส  ขนาด 3x4 เซนติเมตร 
                       พิมพ์โลโก๎และข๎อความสินค๎า 4 สี ไดคัท ส าหรับปิดฉลากบนขวด หน๎า-หลัง ส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
                      กลุํมพัฒนาชุมชนดอนสามสิบ จ านวน 1,800 ชุด ๆ ละ 27.50 บาท เป็นเงิน 49,500.- บาท  

            3.4   ถุงแว๏คค่ัม (ถุงสุญญากาศ)  ขนาด  5x12 นิ้ว พร๎อมสายคาด วัสดุท าจากกระดาษอาร์ตมัน  
                    หนาไมํน๎อยกวํากวํา 160 แกรม  ขนาด 7.5x37 เซนติเมตร  พิมพ์โลโก๎และข๎อความสินค๎า 4 สี 1 ด๎าน 
                     ขัดเงา  ไดคัท ส าหรับวิสาหกิจชุมชนบ๎านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จ านวน 6,000 ชุด 
                    ราคาชุดละ 8.25 บาท เป็นเงิน 49,500.- บาท 

         3.5  กลํองกระดาษลูกฟูก ส าหรับกลุํมวิสาหกิจชุมชนผู๎ปลูกฟักข๎าวบ๎านปลักไม๎ลายประกอบด๎วย 
                    - กลํองกระดาษกลํองแป้งหลังเทา หนา 310 แกรม ขนาด 113x290x148 mmประกบลูกฟูก CA  
                      ลอน B ความหนา 2 ชั้น พิมพ์โลโก๎และข๎อความสินค๎า 4 สี ขัดเงา ไดคัท  

                   3.5.1  ไส๎ใน ชิ้นที่ 1 ขนาด 90x280 mm กระดาษลูกฟูก CA  ลอน B 3 ชั้น 
                   3.5.2  ไส๎ใน ชิ้นที่ 2 ขนาด 90x104 mm กระดาษลูกฟูก CA  ลอน B 3 ชั้น  

                     จ านวน 1,000 ชุด ๆ ละ 50.- บาท เป็นเงิน 50,000.- บาท   
        3.6. กลํองกระดาษ (กลํองแป้งหลังเทา หนาไมํน๎อยกวํา 450 แกรม) ขนาดกลํอง 65x60 เซนติเมตร   
              พิมพ์โลโก๎และข๎อความ 4 สี ไดคัท ปะกระจก ปะข๎าง ส าหรับวิสาหกิจชุมชนเกษตรชุมชนบ๎านหลวง     
              จ านวน 1,100 ชุด ๆ ละ 45.- บาท เป็นเงิน 49,500.- บาท 
        3.7  ถุงพลาสติกใสทนความร๎อน (PP) ซีลก๎นถุง พับข๎าง พิมพ์โลโก๎และข๎อความสินค๎า 4 สี  จ านวน 2 ขนาด 
               ส าหรับวิสาหกิจชุมชนวังตะกู  ดังนี้ 
                   3.7.1  ถุงขนาด 7x11 นิ้ว   จ านวน 100 กก. ๆ ละ 250.- บาท เป็นเงิน 25,000.- บาท  
                   3.7.2  ถุงขนาด 9x13 นิ้ว   จ านวน 100 กก. ๆ ละ 250.- บาท เป็นเงิน 25,000.- บาท                                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ชื่อ              

4. แหลํงที่มาของราคากลาง (ราคาอ๎างอิง)  
 ใบเสนอราคาจากผู๎มีอาชีพจัดท าบรรจุภัณฑ์ ประกอบด๎วย 

4.1  ร๎านคัลเลอร์รูม เลขที่ 642/37 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  
4.2  ร๎านวุฒิอาร์ค  เลขท่ี 3/11  ถนนคตกฤต  ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัด 

  นครปฐม  
 

5. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ๎างอิง) ทุกคน  
 นายศิริชัย  เลี้ยงอ านวย       นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
 นางสาวบุษกร ฟิตประยูร     นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรช านาญการ 
 นายสุรเชษฐ์  อยูํสวัสดิ์        นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรช านาญการ 

                                                 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


