
 
 

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 

 

  ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี  โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์
จะสอบราคาจัดซื ้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  จ านวน 1 คัน  เพื่อใช้ในราชการ
ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
  3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่ เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด
กาญจนบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม      
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559  ถึงวันท่ี 6 ธันวาคม 
2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ช้ัน 2 เลขที่ 22 
หมู่ 12 ต าบลปากแพรก  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  และด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา    
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8  ธันวาคม 2559  เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  ช้ัน 2 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ ่ายบริหารงานทั ่วไป ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดกาญจนบุรี ช้ัน 2 ตั้งแต่วันที่  23 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น .
ดูรายละเอียดได้ที ่เว็ปไซด์ http://www.doe.go.th/kanchanaburi   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-3456-4309  หรือ 0-3456-4315 ต่อ 102,108  ในวันและเวลาราชการ 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่      พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
 

        
(นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ) 

จัดหางานจังหวัดกาญจนบรุี  ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุร ี

     
 
 

 

http://www.doe.go.th/kanchanaburi%20%20หรือ


รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) 
 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 
  1. ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
  2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  กระจกปรับข้ึนลงได้ 
  3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง  80 % 
  4. เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต 
  5. สีของตัวรถส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ก าหนด  
  6. กระจกประตู 4 บาน  ปรับข้ึนลงด้วยระบบไฟฟ้าและมีระบบเซ็นทรัลล็อค 4 ประตู  วิทยุ
พร้อมเครื่องเล่นซีดี 
  7. ล้อแม็กซ์และยาง ขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางเรเดียล  และยางอะไหล่ 1 เส้น ขนาดตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต 
  8. ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ 
  9. มีระบบสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง 
  10. มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS 
  11. ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสารสามารถท าความเย็นได้เพียงพอ 
  12. ไฟตัดหมอกหน้า/ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง/ไฟเบรกดวงที่ 3 
  13. กระจกมองข้างปรับและพับเก็บไฟฟ้า  
  14. เครื่องมือประจ ารถ/แม่แรง  จ านวน   1  ชุด  ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
  15. บันไดข้างขวา/ซ้าย 
  16. ถุงลมนิรภัยคู่ (คนขับ-ผู้โดยสาร) 
  17. เป็นกระบะส าเร็จรูป  พร้อมติดตั้งกระบะไลเนอร์ 
  18. มีระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง แบบคอยล์สปริง  และเหล็กกันโคลง  แหนบซ้อน 
  19. พ่นตรากรมการจัดหางานที่ประตูด้านซ้าย-ขวา  ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว 
และอักษรช่ือเต็มของส่วนราชการ  ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว  หรือช่ือย่อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
  20. รถยนต์ที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ (ทุกจังหวัด) 
  21. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ด าเนินการจดทะเบียน  พร้อมช าระเงินค่าจดทะเบียน  ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน  โดยผู้ขายจะต้องด าเนินการ เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ
ที่น ามาส่งนั้น โดยผู้ขายจะต้องส่งพร้อมกับป้ายทะเบียนที่สามารถใช้งานได้ทันทีภายใน 30 วัน นับถัดจาก   
วันลงนามในสัญญาซื ้อขายรถยนต์ และผู ้ขายจะต้องเสียค่าประกันภัยรถยนต์ตาม พรบ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ (รถยนต์ราชการยกเว้นภาษีประจ าปี) 
  22. ก าหนดส่งมอบภายใน 15 วันท าการ  หลังจากลงนามในสัญญาซื้อขาย 
  23. การส่งมอบรถยนต์ต้องส่งมอบในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที  มีอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
ครบถ้วน  และน้ ามันหล่อลื่นต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานในวันส่งมอบรถยนต์  และต้องผ่านการท าความสะอาด
อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
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24. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพในการช ารุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบไม่น้อยกว่า 
2 ปี  หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร  แล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อน  โดยการรับประกันจะต้องรับประกัน
ความช ารุดเสียหายในทุกกรณี  เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ  หรือเกิดจากการ    
ใช้งานผิดวิธี  การแก้ไขความช ารุดเสียหายที่รับประกันนี้  ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบถึงความช ารุดเสียหาย  หากไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้ขายจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ประเภทหรือชนิดเดียวกันไปให้ใช้งานจนกว่าจะซ่อม
ผลิตภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายแล้วเสร็จ 
  25. ผู้ขายจะต้องเติมน้ ามันเช้ือเพลิงให้อยู่ในระดับสูงสุดในวันส่งมอบรถ 

26. ภายหลังการขายเสร็จสมบูรณ์  ผู้ขายจะต้องให้บริการหล่อลื่นตามก าหนดระยะเวลาตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต  และให้บริการอื่นๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพดี  ทั้งนี้อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
หรือ 100,000 กิโลเมตร  แล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อน  โดยผู้ขายไม่คิดค่าแรงและค่าบริการ  โดยให้จังหวัด
น ารถยนต์เข้ารับบริการตามศูนย์บริการผู้ผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่         /2559 
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  1  รายการ 

ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี 
ลงวันท่ี         พฤศจิกายน  2559 

 
  ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี  โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“จังหวัด”  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 1 คัน  
เพื่อใช้ในราชการของส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ
อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้   
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 

  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
      1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) 
      1.2 แบบใบเสนอราคา 
      1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
      1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (1) หลักประกันสัญญา 
      1.5 บทนิยาม 
   (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
   (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

  2. คุณสมบัติของผู้เข้าสอบราคา 
   ๒.๑  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  
    ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น ในขณะที่
ยื่นซองสอบราคา 
    ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
    ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
   ๒.๕ ผู้ เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย 
ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวที่เสนอราคาโดยตรงมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา และกรณีที่
ได้รับมอบอ านาจต้องท าหนังสือมอบอ านาจมาแสดงด้วย  
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  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
      ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้      
นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี ้
     (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง       
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
          (ข) บริ ษัทจ ากัดหรือบริ ษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง            
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชี      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒) ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล             
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมการค้าให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)  
   (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหรือ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)  
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๕) หลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
รถยนต์ดังกล่าวที่เสนอราคาโดยตรงมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา 
   (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ            
๑.6 (๑) 

    ๓.๒ ส่วนท่ี ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี ้
   (๑) แคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
   (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา    
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน โดยจะต้องระบุอ านาจที่มอบให้ชัดเจน 
   (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 
1.6 (2) 
 

๔. การเสนอราคา  
      ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 
 

/๔.๒  ผู้เสนอ... 
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      ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือ เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้กับส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 
   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  3๐  วัน นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 
      ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน   15   วัน นับถัดจาก     
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
      ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือ แบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ   
ของพัสดุไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่ าวนี้ส านักงานจัดหางาน      
จังหวัดกาญจนบุรีจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
    ส าหร ับแคตตาล็อกที ่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนาร ูปถ่ายจะต้องร ับรอง    
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์              
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ      
ภายใน   ๓   วัน 
      ๔.๕ ก่อนยื ่นซองสอบราคา ผู ้เ สนอราคาควรตรวจดูร ่า งส ัญญา รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
      ๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง 
“ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร        
สอบราคาซื้อ เลขที่       /๒๕๕9” โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  23 พฤศจิกายน  
๒๕๕9  ถึงวันที่  6  ธันวาคม ๒๕๕9 (ในวันและเวลาราชการ) ณ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 

เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด โดยถือนาฬิกา
ของสถานที่รับซองสอบราคาเป็นเกณฑ์ 
   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ิได้รับคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา     
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และคณะกรรมการเปิดซอง        
สอบราคา เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้ เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้ เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ             
การคัดเลือก และส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

/ผู้เสนอ... 
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  ผู้เสนอราคาที่ ถูกตัดรายช่ืออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ  ห้องประชุมส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  ช้ัน 2  ในวันท่ี  8  ธันวาคม  ๒๕๕9     ตั้งแต่
เวลา   ๑๐.๐๐  น.   เป็นต้นไป   
   การยื่นอุทธรณ์ในวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัด จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมต่ าสุด 
       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้อ งตามข้อ ๔  แล้วคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง  
เพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั ้งนี ้  
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัด เท่านั้น 
      ๕.๓ จังหวัด สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การส่งเอกสารสอบราคาของจังหวัดไปให้ผู้มีอาชีพขายโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ 
   (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู ้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือช่ือ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
      ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 
 

/5.5……. 
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      ๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัด เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต
หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 

6. การท าสัญญาซื้อขาย 
      ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 1๕ วัน             
ท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าบันทึกข้อตกลงซื้อ ส านักงานฯจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
      ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 1๕ วัน   
ท าการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับจังหวัด ภายใน    ๗     วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้ส านักงานฯ
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

(1) เงินสด 
    (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  โดยเป็นเช็ค      
ลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
   (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (1) 

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

  ๗. อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ     ๐.๒๐     ต่อวัน    
 

  ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
      ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ   
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา      
ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม 
ภายใน   30   วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
      ๙.๑ เงินค่าครุภัณฑ์ส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากงบลงทุนที่ได้รับ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้เมื่อจังหวัดกาญจนบุรีได้รับ
อนุมัติเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น 

/9.2... 
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    ๙.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน า เข้ามาโดยทางเร ือ  ในเส ้นทางที ่ม ีเ รือ ไทยเดินอยู ่ และสามารถให้บริการร ับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
   (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อขายจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นๆ ได้ 
   (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น    
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย    
การส่งเสริมพาณิชย์นาวี 
      ๙.๓ ผู ้เสนอราคาซึ ่งจังหวัด ได้คัดเลือกแล้วไม่ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา    
ที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 5 จังหวัดจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) อาทิ เช่น   
ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาท าสัญญาแล้วไม่มาท าสัญญาอันส่งผลให้
ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
      ๙.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

 
 
 

จังหวัดกาญจนบุร ี
 
 

            พฤศจิกายน 2559 


