
 
 

 
 

ประกาศ จังหวัดนครปฐม 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าเกษตร

ปลอดภัย (ด้านพืช) 
  

             จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย   โครงการ
พัฒนาระบบการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช)  ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2555 ณ ลานเอนกประสงค์หน้า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ          
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้ 
            

              ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒๙  มิถุนายน   ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๙  กรกฎาคม   ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป (พัสดุ) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และก าหนดเปิดซอง       
ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
           

             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (พัสดุ) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม   
ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ nakhonpathom.doae.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐๓๔-๒๕๓๙๙๒   ในวันและเวลา
ราชการ 
  
                                                                  ประกาศ ณ วันที่        มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

(นายวิจิตร กมลวารินทร์)  
เกษตรจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  
 

 



 

เอกสาร สอบราคาจา้ง เลขที ่๒/๒๕๕๕ 
สอบราคาจา้งเหมาจดังานมหกรรมสนิคา้เกษตรปลอดภยั โครงการพฒันาระบบการจัดการสนิคา้เกษตรปลอดภยั 

(ดา้นพชื) 
ตามประกาศ จังหวดันครปฐม 
ลงวนัที ่๒๙ มิถนุายน ๒๕๕๕ 

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

                 จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรม
สินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) ณ ลานเอนกประสงค์หน้า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่  2-6 สิงหาคม 2555 โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                  ๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสาร 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. คุณสมบตัิของผูเ้สนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   
เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                       ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 
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                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   
ใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
                       ๓.๑ ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้าม)ีและบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                               (๔) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่จากผู้ครอบครองสิทธิ์ 
                               (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                               (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) 
                  
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด 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 และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือ
ต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
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                               ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้เริ่มท างาน  
                       ๔.๔ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 
                       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
สินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที๒่/๒๕๕๕" ยื่น
ต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป (พัสดุ) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
                               เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 
                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                               หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และจังหวัด
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                               ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปดิซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่
เวลา ๑0.๐๐ น. เป็นต้นไป  
                               การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
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                  ๕. หลักเกณฑแ์ละสทิธิในการพจิารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี ้จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น  
                       ๕.๓ จังหวดัสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสาร สอบราคา ของจังหวัด 
                               (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา 
                               (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                               (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือ
จังหวัด มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัด
มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ จังหวดัทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิก
การ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น  
                               ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ ๔.๕ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
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                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
                  
                  ๖. การท าสญัญาจา้ง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัด
ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าจ้างท่ี สอบราคา ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน ๓ วัน ท าการ 
                       ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                  
                  ๗. ค่าจา้งและการจา่ยเงนิ 
                       จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนด
ไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 
                               (๑) เมื่อปริมาณงานท่ีท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่
เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
                               (๒) เมื่อปริมาณงานท่ีท าส าเร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของ
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
                               (๓) เมื่อปริมาณงานท่ีท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่
ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็น
ค่า overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณ
งานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตาม
สัญญา 
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                               (๔) จังหวัดจะจ่ายเงินที่เพ่ิมข้ึน หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย
ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่จังหวัดจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
                               จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง เมื่อจังหวัด
หรือเจ้าหน้าที่ของจังหวัดได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก าหนดแห่ง
สัญญาทุกประการ จังหวัดจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
                               การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
 
                  ๘. อัตราคา่ปรบั 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                  
                  ๙. การรบัประกันความช ารดุบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยผู้รับจา้งต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                  
                  ๑๐. ข้อสงวนสทิธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงาน จ้าง ครั้งนี ้ได้มาจาก เงินงบประมาณ งบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
                               การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณ 
งบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ แล้วเท่านั้น 
                       ๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม สอบราคา
จ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                               (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อจังหวัดเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                               (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากจังหวัดเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                               (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
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                       ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                 ๑๑. การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
  
  

                                                 จังหวัดนครปฐม 

  
 
                                                                                 (นางสาวชรินทร์ เนตรแก้ว) 
                                                                                   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

                                                     ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย  

โครงการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย(ด้านพืช) 

วันที่  ๒ - ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ ลานเอนกประสงค์หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุร ี

 

ล าดับ รายการ จ านวน 

ที ่   หน่วย 

๑ จัดท าการประชาสัมพันธ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  ๒๕๕๕    

  ก่อนวันที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ประกอบด้วย   

  ๑.๑  ออกแบบและจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมติดตั้ง   ๑  ป้าย 

          ขนาด  ๒.๔ x ๔.๘ เมตร    

  ๑.๒  ออกแบบและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด ๑.๒ x๒. ๔ เมตร พร้อม ๒๐ ป้าย 

           โครงและติดตั้งตามที่ก าหนด   

  ๑.๓  ออกแบบและจัดท าใบปลิว ๔สี ขนาดครึ่ง A ๔ระบ ุก าหนดการกิจกรรมที่จัด 
  ๕,๐๐๐ 
แผ่น 

  ๑.๔ จัดท าสปอตวิทยุความยาวประมาณ  ๑  นาที ส าหรับรถประชาสัมพันธ์ ๑ ชุด 

  ๑.๕ จัดหารถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  พร้อมเครื่องขยายเสียงที่มี  ๒ คัน 

          ประสิทธิภาพเหมาะสม   

  ๑.๖ ออกแบบและจัดท าป้ายรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร ๔ ป้าย 

  ๑.๗ ออกแบบและจัดท าป้ายสะพานลอย ขนาด ๑.๒x๑๒ เมตร ๔ ป้าย 
๒ จัดท าพิธีเปิดโครงการ  ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕    
  ณ ลานเอนกประสงค์หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร ์   
  ๒.๑ จัดท าพิธีเปิดโครงการในวันงานโดยให้มีเทคนิคพิเศษเหมาะสมกับเนื้อหา ๑ งาน 
  โครงการ   
  ๒.๒ จัดให้มีเวทีพิธีเปิดขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๖x๘ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๐.๕๐เมตร ๑ เวท ี
  พร้อมฉากหลังและเวทีให้มีความเหมาะสมกับงานสอดคล้องกับเนื้อหา   

  
 
 

 
 



๒.๓ จัดเตรียมสถานที่ส าหรับพิธีเปิด โดยจัดให้มีโต๊ะเก้าอ้ี ส าหรับประธาน ๑ งาน 

  แขกผู้มีเกียรติ และบุคคลทั่วไป  พร้อมจัดหาโพเดี้ยมส าหรับกล่าวรายงาน   
  ๒.๔ จัดหาระบบเครื่องเสียงและระบบแสงที่มีประสิทธิภาพพร้อมเจ้าหน้าที่ ๑ งาน 
  ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแล   
  ๒.๕ จัดหาอาหารว่าง  เครื่องดื่ม ส าหรับประธาน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ๑๐๐ ชุด 
  พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล    
  ๒.๖ จัดพิธีกรส าหรับพิธีเปิดงานที่มีชื่อเสียงและความสามารถในการด าเนิน ๑ คน 

  รายการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
  ๒.๗ จัดหาการแสดงเปิดงานที่เหมาะสมกับโครงการ ๑ ชุด 
  ๒.๘ ของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมงาน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ๑๐๐ ชุด 
  ๒.๙ ของที่ระลึกส าหรับแขกผู้ใหญ่ ประธาน ๔ ชุด 
๓ จัดท าโครงสร้างและจัดท าบูธจ าหน่ายสินค้าโครงการ    
  ระหว่างวันที่ ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  (๕ วัน)   
  ๓.๑ จัดให้มีเต็นท์โดมสีขาวขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๓๖ เมตร พร้อมผ้าใบข้าง  ๑ หลัง 
  เพ่ือจัดพ้ืนที่บูธร้านจ าหน่ายสินค้า   
  ๓.๒ จัดให้มีเต็นท์โดมสีขาวขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๒๔ เมตร พร้อมผ้าใบข้าง ๑ หลัง 
  ส าหรับเวทีพิธีการและร้านจ าหน่ายสินค้า   
  ๓.๓ จัดหาบูธมาตรฐานขนาด ๒x๒ เมตร พร้อมป้ายชื่อ ๙๖ บูธ 
  ๓.๔ จัดหาเก้าอ้ี ๒๔๐ ตัว 
  ๓.๕ จัดหาโต๊ะหน้าขาวขนาด ๑.๕x๐.๗๕ เมตร ๑๒๐ ตัว 
  ๓.๖ จัดเตรียมพัดลมระบายอากาศภายในจุดจัดกิจกรรม ๑ งาน 
  ๓.๗ จัดหาการแสดงบนเวที ๔ วัน ๑ งาน 
  ๓.๘ จัดตกแต่งซุ้มทางเข้างาน ๑ งาน 
  ๓.๙ จัดให้มีพิธีกรส่งเสริมการขาย ๔ วัน ๑ คน 
๔ จัดหาเครื่องผลิตกระแสไฟ ขนาด ๑๕๐ KVA พร้อมเชื้อเพลิง ๑ งาน 
๕ จัดให้มีอุปกรณ์เสริมและอุปกร์ไฟฟ้าให้รองรับระบบเครื่องเสียงและในส่วน ๑ งาน 
  ของกิจกรรมออกร้านจ าหน่ายสินค้า   
๖ จัดให้มีการบันทึกเทป ซีดี และภาพนิ่ง และจัดท ารายงานสรุปผล ๑ งาน 
๗ จัดหาสถานที่จัดงาน(ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  รัตนาธิเบศร์)  ๑ งาน 
  และยื่นหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่จากผู้ครอบครองสิทธิ์    
  พร้อมเอกสารการเสนอราคา   
๘ จัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๕ วัน ๒ คน 
๙ จัดหาเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด ๕ วัน ๒ คน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


