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  กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทําโล่การ
ประกวดบุคคล องค์กร และสถาบันดีเด่น ประจําปี 2554 ระดับจังหวัด ของกรมส่งเสริมการเกษตร จาํนวน 270 
โล่ ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 โดยกําหนดส่งของภายใน 
 20 วัน นับถดัจากวันลงนามในสญัญา ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร และมคีุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดย
มีข้อแนะนํา และข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 เอกสารแนบทา้ยเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียดและเง่ือนไขการจัดจ้าง 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3 บทนิยาม  

(1) ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.4 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสว่นที่ 1 
(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 ข้อ 2 คณุสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 
      2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
       2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  

และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รบัผลของการสัง่ให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
         2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
สอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง ครั้งน้ี 
         2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิ และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  ข้อ 3 หลกัฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
   3.1 ส่วนที ่1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
    (1) ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
         (ก) ห้างหุน้ส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ทีม่ีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดซองสอบราคา บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชี
รายช่ือผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ และสาํเนาภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) 
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    (ข) บริษัทจาํกัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 
6 เดือน นับถึงวันเปิดซองสอบราคา หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  บัญชีรายช่ือผู้มีอํานาจ
ควบคุม (ถ้าม)ี และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และสําเนาภาพถ่ายใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
    (2) ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมใิช้นิติบุคคลให้
ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง สําหรับกรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้นําสําเนา
ภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) และหากมีใบทะเบียนพาณิชย์ ก็ให้นํามาแสดงด้วย 
    (3) ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมคา้ ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
    (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด  ที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
ตามแบบในข้อ 1.4 (1) 
  สําเนาภาพถ่ายที่นํามาประกอบการย่ืนซองเสนอราคาดังกล่าวข้างต้น จะต้องให้ผู้อํานาจทํานิติ
กรรมแทนนิติบุคคลเป็นผู้รับรองพร้อมทั้งประทับตราของบริษัท ห้าง ร้าน (ถ้ามี)  ทุกฉบับด้วยและจะต้องนํา
ต้นฉบับมาแสดงต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการดําเนินการ เมื่อร้องขอ  ทั้งน้ีสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยนับจากวันคัดสําเนาจนถึงวันเปิดซองใบเสนอราคา 
  3.2 ส่วนที่2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาหรือทําการอ่ืนแทน 
    (2) แคตตาล็อค หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถ้ามี) 
    (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ย่ืนพร้อมกับใบเสนอราคา ตามแบบ 
ในข้อ 1.4 (2) 

 ข้อ 4   การเสนอราคา 
                 4.1 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทัง้สิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมม่ีการขูดลบหรอืแก้ไขหากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
        4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงซองเดียว ราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถกูต้อง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
         ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
         4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานภายใน 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาณ กอง
การเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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          4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อค (ถ้ามี) และรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จัดจ้างไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา และกรมฯจะยึดไว้เป็นเอกสารราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อคที่แนบใหพิ้จารณา หากเป็นสําเนารูปถ่าย จะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอํานาจทํานิตกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตา
ล็อค ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาแสดงให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ 

4.5 ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาตามแบบที่ กวพ.  กําหนด 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถว้น และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบ
ราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

(เมื่อครบกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด) 
                    4.6 ผูเ้สนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผลึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 
กกจ.ส. 1/2554” และส่งถงึส่วนราชการภายในกําหนดระยะเวลาการย่ืนซองสอบราคา  โดยให้ส่งเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
                              4.7 เมื่อผู้เสนอราคาได้ย่ืนซองเสนอราคาแล้วเจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซอง พร้อมระบุ
วัน และเวลาทีร่ับซองแล้วจะออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนซอง และส่งมอบซองที่รับแล้วใหแ้ก่หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที 
และเมื่อหลังจากวันปิดรับซองสอบราคาแล้ว  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งมอบซองใบเสนอราคาพร้อมเอกสารทั้งหมด
ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 พรอ้มทั้งรายงานผลใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
เพ่ือคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 1.3 (1) ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.3 (2) และ 
คณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย 
ได้ว่า  ผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้
ริเริ่มให้มกีารกระทําดังกล่าว ผู้เสนอราคาทีถู่กตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทําการเปิดซองใบเสนอราคาพร้อมทั้งเอกสาร
ทั้งหมดตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และบญัชีเอกสารส่วนที่ 2 เฉพาะของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ในวันที ่9 สิงหาคม 2554 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
      การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค 3 ย่อมเป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเหน็ว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง 
และในกรณีทีป่ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

4.8 ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคาที่ย่ืนต่อทางราชการแล้ว 
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  ข้อ 5  หลักเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณาราคา 
           5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี กรมจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมเป็นเกณฑ์ 
           5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ 2 หรอืย่ืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือ ย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ 
ผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็น
ประโยชน์ต่อกรมเท่าน้ัน 
           5.3 กรมฯสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปน้ี 
     (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
            การรับเอกสารสอบราคาของกรม หรือหลักฐานส่งไปรษณีย์ 
     (2) ไมก่รอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมอืช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึง 
            อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
     (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
           สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
     (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลาย 
           มือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                              5.4 ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดใน
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ และความแตกต่างน้ันไม่มีผลกับการไดเปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคา
รายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าสอบราคาโดยไม่ตัดสิทธ์ิผู้เข้าสอบราคารายน้ัน
ออก 

ในการพิจารณา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา อาจสอบถามข้อเท็จจริง จากผู้เสนอรายใด 
ก็ได้ แต่จะให้ผูเ้สนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญทีเ่สนอไว้แล้วมิได้ 

5.5 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง 
สอบราคา หรอืกรมฯมีสิทธ์ิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ กรมมสีิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 
            5.6 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาทีเ่สนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
และใหถ้ือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อ
ได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ ์หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสทิธิ
ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 
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          5.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.3 (2) กรมมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสทิธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายช่ือ ตามข้อ 4.6 และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
          ในกรณน้ีีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
  ข้อ 6  การทาํสญัญาจ้าง 
          6.1 เมือ่ผู้เสนอราคารายใดได้รับการพิจารณารับราคาแล้วหากเป็นรายที่ยังไม่เคยนํา
ต้นฉบับ และหรือสําเนาต้นฉบับที่แสดงการเป็นบุคคล หรอืนิติบุคคลออกโดยทางราชการไปมอบให้กรมส่งเสริม
การเกษตรจะต้องนําต้นฉบับ  และหรือสําเนาต้นฉบับของเอกสารดังกล่าวไปมอบให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม
การเกษตรตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดทําสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนด นับจากวันที่ได้ติดต่อแจ้งให้
ทราบ หากไมส่ามารถนําเอกสารต้นฉบับและหรือสําเนาต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ตามกําหนด กรมส่งเสริม
การเกษตรสงวนสิทธิไม่จัดทําสัญญากับผู้เสนอราคารายน้ัน โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรยีกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
ทั้งสิ้น และเมือ่ได้มีการตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ติดต่อแจ้งให้ผู้เสนอ
ราคาทราบ เพ่ือให้ไปติดต่อรับใบสั่งหรือทําสัญญาตามแบบของทางราชการ ภายในกําหนด 7 วันนับจากวันที่ได้
ติดต่อแจ้งให้ทราบ 
           6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบงานได้ ภายใน 5 วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงจ้าง กรมจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญา 
           6.3 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบงานได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ 
ของทางราชการ หรือกรมเห็นว่า ไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.2 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทํา
สัญญาจ้างตามแบบสัญญาที่ กวพ. กําหนด กับกรมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
      (1) เงินสด 
      (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรอืก่อนหน้าน้ัน  
                                       ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
       (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ 
       (4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
             เงินทนุ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน 
             เพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
             ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม ให ้      
                                  ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ.กําหนด 
        (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย ที่ได้จดทะเบียนไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 
   หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ 
สอบราคา (ผู้รบัจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสญัญาจ้างแล้ว 
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   ให้นําภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง ของผู้มีอํานาจทํานิติกรรม
แทนนิติบุคคลมาแสดงพร้อมกับการลงนามในสัญญา  สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจ
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจ  และผูร้ับมอบอํานาจจักต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนไป
แสดงในวันลงนามในสญัญาด้วย 
  6.4 หากผู้เสนอราคาได้ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงกับทางราชการภายในกําหนด กรมส่งเสริม
การเกษตรสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทําสญัญากับทางราชการเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
  ข้อ 7  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
           กรมส่งเสริมการเกษตรจะเบิกจ่ายให้ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
  ข้อ 8  การขยายเวลาทาํการตามสญัญาใหแ้ก่ผูร้บัจ้างจะพิจารณาใหต้ามจํานวนวันที่มีเหตุ
เกดิขึ้นจรงิ กรณี 
           (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง 
           (2) เหตุสุดวิสัย 
           (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
โดยผู้รับจ้างจักต้องแจ้งเหตุดังกล่าวตาม (2) และ (3) ให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 15 วัน นับแต่เหตุน้ันได้สิ้นสุดลง  
หากมิได้แจ้งภายในกําหนดเวลากําหนด ผู้รบัจ้างจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือขอต่ออายุสัญญาในภายหลังมิได้ 
 
  ข้อ 9  อัตราคา่ปรบั 
           หากผู้เสนอราคาได้ส่งมอบงานล่วงเลยเวลาที่กําหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ
ดําเนินการปรับตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 
ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท นับถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา 
จนถึงวันที่ส่งของถ้วนตามสัญญา 
  ข้อ 10 ข้อสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
              10.1 เงินค่าจ้างคร้ังน้ีได้มาจากเงินงบประมาณ ปี 2554  การลงนามในสญัญาจะ
กระทําได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินดังกล่าวแล้ว 
             10.2 เมื่อกรมได้คดัเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบ
ราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
         (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสัง่หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
         (2) จัดการให้สิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุก
ของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
   10.3 กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถา้มี) 



   10.4 ห้ามผู้รบัจ้างโอนสิทธ์ิเรียกร้องวงเงินค่าจ้างที่พึงจะได้รับจากผู้ว่าจ้างให้แก่
บุคคลภายนอกเป็นผู้รับเงินแทน 
   10.5 กรมส่งเสริมการเกษตรสงวนสิทธ์ิผ่อนปรนผู้เสนอราคา หากพิจารณาเห็นว่า 
คุณสมบัติที่ไมค่รบถ้วนน้ันไม่เป็นสาระสําคัญโดยไม่ตัดออกจากการพิจารณา 
   10.6 การดําเนินการจัดหาพัสดุใช้ในราชการกรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้สิทธิพิเศษแก่
ผู้เสนอสิ่งของที่มีแหล่งกําเนิด หรือผลิตในประเทศไทย หรือกิจการของคนไทย โดยถอืปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการที่กําหนดไว้ 
   

ข้อ 11  การปฏบิตัติามกฎหมายระเบียบ 
             ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินการ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
              ผูส้นใจจะขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องน้ี  สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียน
ประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2579-3699 โทรสาร 0-
2579-3016 ในเวลาราชการได้ทุกวัน และดูรายละเอียดได้ที่ www.doae.go.th และ 
www.person.doae.go.th/  
 

 
------------------------------------- 

         
ลงวันที่  25   เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ หมายเลข 1 
รายละเอียดของโลการประกวดบุคคล องคกร และสถาบันดีเดน ประจําป 2554 ระดับจังหวัด 

ของกรมสงเสริมการเกษตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. โลรูปทรงรี ขนาดกวาง 8 น้ิว x สูง 8 น้ิว x หนา   
    0.6 น้ิว วัสดุทําจากไมสักสีธรรมชาติเงา ขอบโลเทเปอร       
      บวกลบไมเกิน 0.1 มิลลิเมตร 

2. ภายในเปนแผนโลหะสีเงินทราย ทรงรีเสนผาศูนยกลาง     
   17 ซม. ติดหางจากขอบแผนไม 1.5 ซม. และขอบลายไทย     
     สีเขียวเขม ขนาดกวาง 1 ซม.บวกลบ ไมเกิน 0.1 มิลลิเมตร  

3. ภายในวงกลมแผนโลหะแปะตราสัญลักษณกรมสงเสริม    
    การเกษตรสีทอง พ้ืนสีเขียวเขม ขนาดเสนผาศูนยกลาง    
   3 ซม. บวกลบไมเกิน 0.1 มิลลิเมตร 

ดานหนาของโล 

ดานหลังของโล 

 ดานหลังโล สามารถต้ังโตะได เปนแผนไมสักสี 
ธรรมชาติเงา ต้ังอยูบนฐานไมสักสีธรรมชาติเงา   

4. ตัวหนังสือเปนอักษรสีเขียวเขม รายละเอียดขอความ รูปแบบ 
และขนาดตัวอักษร (ตามรายละเอียดแนบทายหมายเลข 3) 

  

6. ต้ังบนฐานไม ขนาด ยาว 7 น้ิว 2 หุน X สูง 1 น้ิว 1 หุน X ลึก  
    2 น้ิว 2 หุน 

  

หมายเหตุ  ขอดูไดที่ ฝายทะเบียนประวัติและ 
                   บําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาที่ 
                   กรมสงเสริมการเกษตร 



เอกสารแนบ หมายเลข 2 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลองใสโล 

1. กลองกระดาษแข็งสีเขียวมีขอบสีขาว 
    ขนาด 1 กลอง ตอ 1 โล  

2. ฝาดานในสีขาว และฐานรองโลบุผาสําลีสีเขียว  
    มีริบบิ้นสีขาวยึดระหวางฝากลอง และตัวกลอง 
   ใหสามารถเปดคางไวได และมีรองลึกเทาตัวโล     
     เพ่ือยึดไมใหโลเคล่ือนที่ไปมา 1 กลองตอ 1 โล   

หมายเหตุ  ขอดูไดที่ ฝายทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาที่ กรมสงเสริมการเกษตร 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 3) 
  

 

                                                     (ตรากรมสงเสริมการเกษตรทรงนูน
            ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 เซนติเมตร) 

 
           กรมสงเสริมการเกษตร                                         (ตัวหนังสือขนาด 0.4  เซนติเมตร) 
                              ขอมอบโลประกาศเกยีรติคุณนี้เพื่อแสดงวา                      
      นาย............................................................                       (ตัวหนังสือหนา ขนาด 0.5 เซนติเมตร) 
              (รายช่ือบุคคลใหเปล่ียนตามประเภทการประกวด) 
                       ไดรับคัดเลือกเปน.......................................................                   .(ตัวหนังสือขนาด 0.4  เซนติเมตร) 
                                        (เปล่ียนตามประเภทการประกวด 
               ตามเอกสารแนบหมายเลข 4) 
                                   .....................................................................                  
    ระดับจังหวัด                                      (ตัวหนังสือหนา ขนาด 0.6  เซนติเมตร 
         ชองหางระหวางบรรทัดบน-ลาง  
         ชองละ 1 ซม.) 
-   ขอใหมีความสุข ความเจริญ ดวยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ                (ตัวหนังสือขนาด 0.5 เซนติเมตร) 
 

                                  
                                     ..........................................                          (ตัวหนังสือหนา ขนาด 0.5  เซนติเมตร) 
            (นายอรรถ  อินทลักษณ)                                  
         อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร                                
   
 
หมายเหตุ   ขอดูตัวอยางไดท่ีฝายทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาท่ี กรมสงเสริมการเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 4) 
ประเภทของโล่บุคคล องค์กร และสถาบันดีเดน่ ประจําปี 2554 

 
1. โล่เกษตรอําเภอ จํานวน 57 โล่ 

                                             
           กรมส่งเสริมการเกษตร                                 
                              ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณน้ีเพ่ือแสดงว่า                    
      นาย............................................................                      
                       ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร                      
                                   (เกษตรอําเภอ) ดีเด่น ประจําปี 2554                                
    ระดับจังหวดั                                      
   ขอให้มีความสุข ความเจรญิ ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ     
 

                                         ....................................................                         
            (นายอรรถ  อินทลักษณ์)                                 
       อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
                            

******************************************** 
 
2. โล่เกษตรตาํบล จํานวน 75 โล่ 

                                               
           กรมส่งเสริมการเกษตร                                  
                              ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณน้ีเพ่ือแสดงว่า                     
      นาย............................................................                       
                       ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจําอําเภอ  
                                   (เกษตรตําบล) ดีเด่น ประจําปี 2554                              
    ระดับจังหวดั                                       
   ขอให้มีความสุข ความเจรญิ ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ      
 

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

            (นายอรรถ  อินทลักษณ์)                                
       อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร                              
   
 
 
 



 
3. โล่เคหกิจเกษตรดเีด่น  จํานวน 62  โล ่

                                          
           กรมส่งเสริมการเกษตร                               
                              ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณน้ีเพ่ือแสดงว่า                    
      นาย............................................................                       
                       ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจําอําเภอ  
                                ทีม่ีผลงานด้านเคหกิจเกษตร ดีเด่น ประจําปี 2554          
    ระดับจังหวดั                                    
   ขอให้มีความสุข ความเจรญิ ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ     
 

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

            (นายอรรถ  อินทลักษณ์)                                 
       อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

********************************************* 
 
4. ศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  จํานวน 76 โล่ 

 

                                               
           กรมส่งเสริมการเกษตร                                  
                              ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณน้ีเพ่ือแสดงว่า                    
     ศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล...................   
                    อําเภอ................................จังหวัด.................................            
          ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร     
                                          ประจําตําบลดีเด่น ประจําปี 2554                          
    ระดับจังหวดั                                       
   ขอให้มีความสุข ความเจรญิ ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ     
 

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

            (นายอรรถ  อินทลักษณ์)                                 
       อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร                             

 

****************************************** 
 


