
                                                          
                                         ประกาศ จังหวดันครปฐม 

           เรือ่ง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงและจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 
     โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพชืปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 
  

                   จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงและจําหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก  

                             ผู้มสีิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                             ๑. เป็นนิติบุคคล ผูม้ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 

                             ๒. ไม่เป็นผู้ทีถู่กระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

                         ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                             ๔. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้ 

 

                   กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๙  เมษายน ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ช้ัน ๑ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขที่ ๑๓๑ ถนนทรงพล 
ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ เมษายน 2๕๕๖  ต้ังแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ช้ัน ๑ สํานกังานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
เลขที่  ๑๓๑ ถนนทรงพล ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๗  เมษายน ๒๕๕๖  
ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน 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 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นายศักด์ิชัย  วังทอง 
(นายศักด์ิชัย วังทอง)  

เกษตรจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  

 
 



 

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ จ. ๑/๒๕๕๖ 
สอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงและจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและสง่ออก 
ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม 
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 

...................................................... 
                 จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรม
แสดงและจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายใน 
ประเทศและสง่ออก ระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2556 ณ ซุ้มจริยธรรม องคพ์ระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                               (๑) หลักประกันสัญญา 
                               (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                               (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                               (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                               (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                               (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                               (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
  
                  ๒. คณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ  
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ-
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย     
เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                       ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 
                  
                  ๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คอื  
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                       ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด   ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถา้มี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                       (ข) บริษทัจํากัด  หรือบรษิัทมหาชนจํากัด     ให้ย่ืนสาํเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้าม)ีและบญัชีผู้ถือหุ้น   
รายใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                               (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลทีม่ิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                               (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา   
ที่มิใช่สญัชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                               (๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจทํานิติกรรมกับ
จังหวัดนครปฐม 
                               (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                               (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
                  
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จาํนวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย  และ  
หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                              ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกนิ ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้เริ่มทํางาน  
                       ๔.๔ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 
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                       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงและจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย  โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก   โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  "ใบเสนอราคา  
ตามเอกสาร สอบราคา เลขที ่จ. ๑/๒๕๕๖" ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒๙  เมษายน 
๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ช้ัน ๑ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขที่ 
๑๓๑ ถนนทรงพล ตําบลพระปมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
                               เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 
                               คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา      
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ  ๑.๕  (๑)  ณ วันประกาศ        
สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                               หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๕  (๒)  และคณะ
กรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อ    
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสทิธิได้รับการคัดเลือก  และ
จังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผูร้ิเริ่มให้มกีารกระทําดังกล่าว 
                               ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ วันประกาศ สอบราคา   หรือเปน็ผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น  
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รบั
การคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น   ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม   สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
เลขที่ ๑๓๑ ถนนทรงพล ตําบลพระปฐมเจดีย์  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  ต้ังแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
                               การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุใหม้ีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า   การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
และในกรณีทีป่ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว   จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง     
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                  
                  ๕. หลกัเกณฑ์และสทิธิในการพจิารณาราคา 
                       ๕.๑  ในการ สอบราคา ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา      
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นซอง  สอบราคา  ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัด
เท่านั้น  
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                       ๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูร้ับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสาร สอบราคา ของจังหวัด 
                               (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดใน  
ใบเสนอราคา 
                               (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็นสาระ 
สําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                               (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือ
จังหวัด มีสิทธ์ิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้จังหวัด  
มีสิทธิที่จะไม่รบัราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 
                       ๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมด   
ก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน   หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรืออาจจะยกเลิกการ   
สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือ
ว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิก
การ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต    เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น  
                               ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญา
ได้  คณะกรรมการเปิดซอง   สอบราคา   หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานทีท่ําให้เชื่อได้ว่า    
ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสรจ็สมบูรณ ์หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะ
ไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า    ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ     
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา      
รายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาทีก่ระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ ๔.๕ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                               ในกรณีนี้หากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่า   การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
                  
                  ๖. การทําสญัญาจ้าง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ   ๑.๓  กับจังหวัดภายใน 
๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง
ที่ สอบราคา ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
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                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน ๓ วัน ทําการ 
                       ๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์ที่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนีจ้ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                  
                  ๗. ค่าจา้งและการจ่ายเงนิ 
                       จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด  
                       เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ดําเนินงานให้สะอาดเรียบร้อย 
 
                  ๘. อัตราคา่ปรบั 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                  
                  ๙. การรบัประกนัความชํารดุบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรอืทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณ ี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ วัน นับถัด  
จากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑ วัน  นับถัด    
จากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                  
                  ๑๐. ข้อสงวนสทิธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2556 ของกลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
                               การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556 ของกลุม่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 แล้วเท่านั้น 
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                       ๑๐.๒ เมือ่จังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้าง 
แล้ว  ถ้าผู้รับจา้งจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                               (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อจังหวัดเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                               (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากจังหวัดเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย 
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                               (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖  จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น  
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                 ๑๑. การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
  
  

จังหวัดนครปฐม 

  
 
 

๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการจ้างเหมาจดังาน 
“สัปดาห์วันเกษตรกรจังหวดันครปฐม และมหกรรมสนิค้าเกษตรปลอดภัย ทวารวดี 56”  

ระหว่างวนัที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2556  
ณ ซุ้มจริยธรม องค์พระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 
1. จัดเตรียมสถานที่และทําซุ้มเข้างานพร้อมตกแต่ง 

1.1 จัดทําซุ้มประตูทางเข้างาน จํานวน 1 ซุม้ โครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร สูง 5 เมตร  
1.2  ประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้ ตลอดจนพืชผักผลไม้เป็นหลัก  ให้ปกปิดโครงสร้างซุ้ม  
      ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบซุ้มทางเข้างานให้สวยงาม   
1.3  จัดทําป้ายช่ืองาน  ดังนี้ 

          “สัปดาห์วันเกษตรกรจังหวัดนครปฐม และมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ทวารวดี 56”  
ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2556  

ณ ซุม้จริยธรม องค์พระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จงัหวัดนครปฐม 
   1.4  มีไฟส่องซุ้มและป้ายใหเ้ห็นชัดเจนตลอดงาน 
      

2. กิจกรรมพิธีเปดิ 
2.1 ติดต้ังเวทีและจัดทําซุ้มเปิดงาน พร้อมตกแต่งสถานที่พิธีเปิดงานที่เหมาะสมกับงาน จํานวน 1 งาน 

โดยผู้รับจ้างต้องออกแบบ ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีเปิดงานให้เหมาะสมสวยงาม โดยเวทีมีขนาด
ความกว้างไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร ลึก 2.4 เมตร สูงไม่เกิน 0.5 เมตร พร้อมป้ายช่ืองานที่มีขนาดเหมาะสม
กับเวที)   

2.2 จัดระบบเสียง แสง ส ีประกอบพิธีเปิดงาน  
2.3 จัดโพเดี้ยม 2 ชุด ประดับตกแต่งให้สวยงาม 
2.4 เก้าอ้ีสําหรับประธาน/แขกรับเชิญ  จํานวน 1 ชุด และเก้าอ้ีสําหรับผู้ร่วมงาน จํานวน 100 ตัว 
2.5 จัดเครื่องดื่มและอาหารว่าง สําหรับประธาน แขกรับเชิญ ผู้ร่วมงานและผู้สื่อข่าว จํานวน100 ชุด 
2.6 จัดหาของชําร่วยสําหรับประธานและแขกรบัเชิญ จํานวน 100 ชุด 
 

3.  จัดพื้นที่แสดง จําหน่ายสนิค้า และกิจกรรมการประกวดสินค้าเกษตร 
3.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าเช่าเต็นท์ ขนาด 16x64 เมตร จํานวน 1 หลัง จากผู้ครอบครองสิทธ์ิ

ภายในสถานทีจ่ัดงาน 
3.2 จัดหาและติดต้ังเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร จํานวน 4 หลัง 
3.3 จัดหาและติดต้ังบูธ ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร (เฉพาะโครงสร้าง ไมม่ผีนังกั้น มแีผน่ติดป้ายช่ือ)

พร้อมป้ายช่ือรา้น จํานวน 72 บูธ (สําหรับผูป้ระกอบการจําหน่ายสินค้า) โดยติดต้ังให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 12.00 น. 

3.4 จัดหาและติดต้ังบูธ ขนาดกว้าง 6 เมตร ลึก 3 เมตร (เฉพาะโครงสร้าง ไมม่ผีนังกั้น มแีผน่ติดป้ายช่ือ) 
พร้อมป้ายช่ือนิทรรศการ จํานวน 4 บูธ  สาํหรับจัดนิทรรศการใหค้วามรู้แก่ผู้ชมงาน โดยติดต้ังให้
แล้วเสร็จก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. 

3.5  จัดหาโต๊ะหน้าขาวประจําบูธ และใช้ภายในกิจกรรมการประกวดสินค้า ขนาด 1.5 x 0.75 เมตร  
      จํานวน 100 ตัว  
3.5 จัดหาเก้าอ้ีประจําบูธ และใช้ภายในกิจกรรมการประกวดสินค้าเกษตร จาํนวน 250 ตัว 
 

/3.7  ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง… 
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           3.7  ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 40 วัตต์ จํานวน 1 หลอด ปลั๊กจ่ายไฟ  
                 จํานวน 1 จุด สําหรับบูธจําหน่ายสินค้า  และติดต้ังระบบไฟส่องสว่างบริเวณภายในงานและ 
                 บริเวณรอบ ๆ งาน ตลอดจนรับผิดชอบจัดหามิเตอร์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าให้เพียงพอตลอดการ 

       จัดงาน โดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าทั้งหมด 
3.8  จัดหากิจกรรมส่งเสริมการขายภายในงาน จํานวน 4 วัน  
3.9  จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ราวแขวนสิ่งประกวดที่เหมาะสมกับกิจกรรมการประกวดกล้วยไม้เด่ียว   
       จํานวน 15 ราว (สําหรบัแขวนกล้วยไม้กระถาง 900 ต้น)  ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  
       เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และให้พร้อมใช้งานในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556  เวลา 08.30 น. 
3.10  จัดหาเครื่องเสียงสําหรับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ภายในงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่  
       ควบคุมตลอดการจัดงาน จํานวน 4 วัน  
3.11  จัดหาพัดลมระบายอากาศแบบไอน้ํา จํานวน 5 ตัว ตลอด 4 วัน 
3.12  จัดทําจุดบริการน้ําด่ืมพร้อมอุปกรณ์ ภายในงานจํานวน 2 จุด จํานวน 4 วัน 
3.13  จัดหาพนักงานทําความสะอาดบริเวณงาน จํานวน 4 วัน  จัดให้มีอุปกรณ์ในการกําจัดขยะ 

 เช่น ไม้กวาด ที่โกยขยะ และถุงดําใส่ขยะ  
          3.14  จัดหาพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์และสินค้าภายในงาน จํานวน 4 วัน ต้ังแต่วันที่ 9 

พฤษภาคม 2556 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.00 น. โดยผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนเข้าปฏิบัติงาน รวมจํานวน 4 วัน 
 

4 งานรื้อถอน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดการรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานหลงัเสร็จสิ้นการจดังาน  รวมทั้งรับผิดชอบต่อความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสถานที่จัดงานจากการติดต้ังและรื้อถอน 

 
5 การประสานงานและอํานวยความสะดวก 
      ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการ ประสานงาน อํานวยความสะดวกตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงาน          
       ไม่น้อยกว่า 3 คน  

 
 
 
 


