
เอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี    ๑ / ๒๕๕๕ 
ซ้ือวสัดุเวชภณัฑแ์ละวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์

ตามประกาศของสาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี ๕ 
ลงวนัท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 

 
                สาํนกัสุขศาสตร์สัตวแ์ละสุขอนามยัท่ี ๕  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “กรม” มีความประสงคจ์ะสอบราคา 
ซ้ือวสัดุเวชภณัฑแ์ละวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จาํนวน ๘ รายการ ตามรายการดงัน้ี 
                 

                วสัดุเวชภณัฑ ์จาํนวน ๔ รายการ   
                ๑.   ยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam เขม้ขน้ ขนาด ๕ ซีซี. จาํนวน ๒๐๐ ขวด 
                ๒.  ยาปฏิชีวนะออ๊กซ่ีเตตร้าซยัคลินและนีโอมยัซิน ชนิดผงละลายนํ้า ขนาด ๒๐ กรัม  
                      จาํนวน  ๓,๐๐๐ ซอง  
                ๓.  ยาซลัฟาไดเมททอ็กซินและไตรเมทโธพริม ชนิดผงละลายนํ้า ขนาด ๒๕ กรัม 
                      จาํนวน ๔,๕๐๐ ซอง         
                 ๔.  ยากล่อมประสาท Xylazine ขนาด ๒๕ ซี.ซี. จาํนวน ๒๐๐ ขวด  
                

                วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์จาํนวน ๔ รายการ   
                ๑.  เขม็ฉีดยาหวัพลาสติก เบอร์ ๒๓ ยาว ๑ น้ิว จาํนวน ๒๐๐ กล่อง 
                ๒.  กระบอกฉีดพลาสติก ขนาดบรรจุ ๓ มิลลิลิตร จาํนวน ๑๐๐ กล่อง 
                ๓.  เอน็สาํหรับเยบ็แผล ชนิด Absorbable เบอร์ ๒ ชนิดไม่ติดเขม็ จาํนวน ๑,๗๗๘ ซอง 
                ๔.  เอน็สาํหรับเยบ็แผล ชนิด Absorbable เบอร์ ๒/๐ จาํนวน ๒๐ มว้น 
 

ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเกบ็ อยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัที  
และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
               ๑.  เอกสารแนบทา้ยเอกสารสอบราคา 
                   ๑.๑ รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะ 
                   ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
                   ๑.๓  แบบสญัญาซ้ือขาย 
                   ๑.๔  แบบหนงัสือคํ้าประกนั 

๑) หลกัประกนัสญัญา                          (
๒) หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้                          (

                   ๑.๕ บทนิยาม 
๑) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั                          (
๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม                          (

 



 - 2 -

                   ๑.๖ แบบบญัชีเอกสาร 
                         (๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                         (๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
               ๒.  คุณสมบติัของผูเ้สนอราคา 
                   ๒.๑  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                   ๒.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีน
ช่ือแลว้หรือไม่ เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                   ๒.๓ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕ 
                   ๒.๔ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั      ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้
แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                   ๒.๕ ผูเ้สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือของกรม 
              ๓.  หลกัฐานการเสนอราคา 
                   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซองใบ
เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                    ๓.๑  ส่วนท่ี ๑  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                           (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลบญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                (ข)   บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนงัสือบริคณห์สนธิ   บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ   ผูมี้อาํนาจควบคุมและบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่    พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 
                          (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลใหย้ืน่สาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้หุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผู ้
เป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                           (๓) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่สาํเนาสญัญาของการ
เขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่
สญัชาติไทยกใ็หย้ืน่สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) 
                           (๔)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งแนบเอกสารในการยืน่เสนอราคา ดงัน้ี 
                                 (ก)  สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
                                 (ข)  สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                           (๕)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) 
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                    ๓.๒  ส่วนท่ี ๒   อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                          (๑)  แคตตาลอ็คและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
                          (๒) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอาํนาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน      พร้อมทั้งสาํเนาบตัรประจาํตวัของผูม้อบและผูรั้บมอบและรับรองสาํเนา
ถูกตอ้งบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) 
                ๔. การเสนอราคา 
                    (๔.๑) ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จาํนวนเงินท่ีเสนอตอ้ง
ระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ขหากมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ขเปล่ียนแปลงจะตอ้ง
ลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมทั้งประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
                    (๔.๒) ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอ
จะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคา
รวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทัง่
ส่งมอบพสัดุให ้ณ สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี ๕ จงัหวดัเชียงใหม่ 
                    ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๙๐ วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคาโดย
ภายในกาํหนดยนืราคาผูเ้สนอราคา ตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนเสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
                    (๔.๓) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา
ซ้ือขาย  
                    (๔.๔) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ วสัดุ
เวชภณัฑ ์  และวสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ี 
กรมจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ  
                    สาํหรับแคตตาลอ็กท่ีแนบใหพ้จิารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจ
ทาํนิติกรรม แทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคตตาลอ็ก  ผู ้
เสนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วนั 
                    (๔.๕) ก่อนยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะฯลฯให้
ถ่ีถว้นและเขา้ใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
                    (๔.๖) ผูเ้สนอราคา จะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหนา้ซองถึง ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุท่ีหนา้ซองวา่   “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  ๑ / ๒๕๕๕ ”    
ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี   ในวนัท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๕  ถึงวนัท่ี   ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น.   ณ  ฝ่ายบริหารทัว่ไป   สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี ๕  
           เม่ือพน้กาํหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเดด็ขาด 
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           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่เป็น
ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้ ๑.๕ (๑) ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
           หากปรากฎต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคา  มีผู ้
เสนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้1.5(2) และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา เช่ือวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
เลือก สาํนกั จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะวนิิจฉยั
ไดว้า่ ผูเ้สนอราคารายนั้น เป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเ้ป็นผู ้
ริเร่ิมใหมี้การกระทาํดงักล่าว 
           ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นท่ีสุด 
๔.๗  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก 
ดงักล่าวขา้งตน้   ณ  หอ้งประชุมเลก็   สาํนกัสุขศาสตร์สัตวแ์ละสุขอนามยัท่ี ๕  ในวนัท่ี  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๕  
ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นตน้ไป 
           การยืน่อุทธรณ์ตามวรรคหา้ ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เวน้
แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการอยา่งยิง่ และในกรณีท่ี
ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดาํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการอยา่งยิง่ ใหป้ลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดงักล่าวได ้
               ๕.   เกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณาราคา 
                    ๕.๑   ในการสอบราคาคร้ังน้ี กรมจะพิจารณาตดัสินดว้ย        ราคาต่อรายการ           
                    ๕.๒ หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ครบถว้น ตามขอ้ ๓ หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาด หรือผดิหลงเพียงเลก็นอ้ย หรือผดิพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญัทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อ
สาํนกังานฯเท่านั้น 
                    ๕.๓   กรม สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                            ๑.  ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของกรม   
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                            ๒.  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือ  
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                            ๓. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระสาํคญั หรือ
มีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
                            ๔. ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงโดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือพร้อม
ประทบัตรา(ถา้มี)กาํกบัไว ้
                    ๕.๔   ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทาํสญัญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือสาํนกั   
มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  สภาพ  ฐานะหรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้กรมมีสิทธิ
ท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทาํสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
                   ๕.๕   กรม ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดกไ็ด ้
และอาจพจิารณาเลือกซ้ือในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา 
โดยไม่พจิารณาจดัซ้ือเลยกไ็ดสุ้ดแต่พจิารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญัและใหถื้อวา่การตดัสิน
ของสาํนกังานฯ เป็นเดด็ขาด ผูเ้สนอราคาเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิไดร้วมทั้งสาํนกั จะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุท่ี
เช่ือไดว้า่ การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
                   ๕.๖   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ ๔.๗ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ 
วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 
๑.๕ สาํนกั มีอาํนาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 
๔.๗ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
                   ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้
จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
               ๖.  การทาํสญัญาซ้ือขาย   
                    ๖.๑  ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน  ๕  วนัทาํการของทาง
ราชการนบัแต่วนัท่ีทาํขอ้ตกลงซ้ือ กรมจะพิจาณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการทาํสญัญาตามแบบสัญญาดงั
ระบุในขอ้๑.๓ กไ็ด ้
                    ๖.๒ ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัทาํการของทาง
ราชการหรือกรม เห็นวา่ไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ ๖.๑ ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งทาํสญัญาซ้ือ
ขายตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้๑.๓ กบักรมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนั
สญัญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕   ของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาไดใ้หส้าํนกังานฯ ยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญา 
โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
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                           (๑)  เงินสด 
                           (๒)  เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่ สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี ๕ โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีทาํ      
                                 สญัญาหรือก่อนหนา้นั้น ไม่เกิน ๓ วนัทาํการ 
                           (๓)  หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนั ดงัระบุใน ขอ้   
                                 ๑.๔ (๒)  หนงัสือคํ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั  
                                 เงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ  
                                 พาณิชย ์และประกอบธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได ้
                                 แจง้ช่ือเวียนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนั 
                                 ของดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 
                            (๔) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑.๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา (ผูข้าย) พน้จากขอ้
ผกูพนัตามสญัญาซ้ือขายแลว้ 
               ๗.  อตัราค่าปรับ 
                     ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขายขอ้ ๑๐ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๒  ต่อวนั  ของราคาส่ิงของท่ียงัไม่ได้
รับมอบ 
               ๘.  การรับประกนัความชาํรุดบกพร่อง 
                    ผูช้นะการสอบราคาซ้ือไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสญัญาซ้ือขายตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓ 
แลว้แต่กรณีจะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  -  ปี  ๑  
เดือน นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน ๗ วนั นบัถดั
จากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
               ๙.  ขอ้สงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                    ๙.๑  เงินค่าพสัดุสาํหรับการซ้ือคร้ังน้ีไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี ๒๕๕๕ 
 การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต่้อเม่ือกรม ไดรั้บอนุมติัเงินค่าพสัดุจากเงินงบประมาณปี ๒๕๕๕  แลว้เท่านั้น 
                    ๙.๒  เม่ือกรม ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้ายและไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามประกาศสอบราคา
ซ้ือแลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งส่งหรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือใน
เสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด   
ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 
                           (1)  แจง้การสัง่หรือนาํส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมพาณิชยนาวภีายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสัง่หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                           (๒)  จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ เช่นเดียวกบัเรือไทย
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวใีห้
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                           (๓)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม
พานิชยนาว ี
                   ๙.๓   ผูเ้สนอราคาซ่ึงกรม ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกาํหนด
ดงัระบุไวใ้นขอ้ ๖ กรม อาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหากอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน
ตามระเบียบ   ของทางราชการ 
                   ๙.๔ กรม สงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตามความเห็น
ของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
                                                                                  สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี ๕                                                     
         
 
                                                                                               ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 


