
เอกสารสอบราคาซื้อเลขที ่   ๒/ ๒๕๕๕ 
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 

ตามประกาศของสํานักงานปศสุัตว์เขต ๕ 
ลงวันที่  ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๕ 

 
                สาํนักงานปศุสัตว์เขต ๕  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์  
จํานวน ๒ รายการ ตามรายการดังน้ี 
 

. ๑ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร จํานวน  ๔๐,๐๐๐  ขวด  

. ๒ ยาฉีดคุมกําเนิด ขนาดบรรจุขวดละ ๓ มิลลิลิตร                จํานวน  ๑๓,๘๖๖  ขวด  
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 

               ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                   ๑.๑ รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะ 
                   ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
                   ๑.๓  แบบสญัญาซื้อขาย 
                   ๑.๔  แบบหนังสือค้ําประกัน 
                         (๑) หลกัประกันสัญญา 
                         (๒) หลกัประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                   ๑.๕ บทนิยาม 
                         (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                         (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                   ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                         (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                         (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 

               ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                   ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
                   ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ช่ือแล้วหรือไม่ เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                   ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                   ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน      ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                   ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของกรม 
 

              ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
                   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
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                    ๓.๑  ส่วนที ่๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                           (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลบัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสอืบริคณห์สนธิ   บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ   ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่    พรอ้ม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
                          (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคลให้ย่ืนสาํเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                           (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ย่ืนสาํเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณทีี่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิช่
สัญชาติไทยก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                           (๔)  ผูเ้สนอราคาจะต้องแนบเอกสารในการย่ืนเสนอราคา ดังน้ี 
                                 (ก)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                 (ข)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                           (๕)  บัญชีเอกสารสว่นที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
                    ๓.๒  ส่วนที ่๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                          (๑)  แคตตาล็อคและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                          (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน      พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบและผู้รับมอบและรบัรองสําเนา
ถูกต้องบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) 
 

                ๔. การเสนอราคา 
                    (๔.๑) ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มกีารขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                    (๔.๒) ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคา่ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุให้ ณ สํานักสุขศาสตร์สัตว์และสขุอนามัยที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่ 
                    ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                    (๔.๓) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย  
                    (๔.๔) ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรปูรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ
เวชภัณฑ์   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ  
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                    สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี
อํานาจทํานิติกรรม แทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  
ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                    (๔.๕) ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนทีจ่ะตกลงย่ืนซองสอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
                    (๔.๖) ผู้เสนอราคา จะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า   “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๒ / ๒๕๕๕ ”    
ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่   ในวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่   ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๕  ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น.   ณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป   สํานักงานปศุสัตว์เขต ๕  
           เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รบัซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น
ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
           หากปรากฎต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา  มีผู้
เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ1.5(2) และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการเลือก 
สํานัก จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้
เสนอราคารายน้ัน เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการ
กระทําดังกล่าว 
           ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
๔.๗  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
ดังกล่าวข้างต้น   ณ  ห้องประชุมเล็ก   สํานักสุขศาสตร์สตัว์และสุขอนามัยที่ ๕  ในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  
ต้ังแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
           การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มกีารขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้น
แต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง และในกรณทีี่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 

               ๕.   เกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                    ๕.๑   ในการสอบราคาคร้ังน้ี กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย        ราคาต่อรายการ           
                    ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แลว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานฯเท่าน้ัน 
 



 - 4 -

                    ๕.๓   กรม สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผันในกรณดัีงต่อไปนี้ 
                            ๑.  ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู้รบัเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของกรม   
                            ๒.  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด 
หรือ  ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                            ๓. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                            ๔. ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลีย่นแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ
พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)กํากับไว้ 
                    ๕.๔   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือกรม   
มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสทิธิทีจ่ะ
ไม่รับราคา หรอืไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                   ๕.๕   กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคา 
โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ
สํานักงานฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้รวมทั้งสํานัก จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา 
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่า 
การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรอืใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น 
                   ๕.๖   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
สํานัก มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือ ตามข้อ ๔.๗ 
และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
                   ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

               ๖.  การทําสญัญาซื้อขาย   
                    ๖.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕  วันทําการของทาง
ราชการนับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจาณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ
ในข้อ๑.๓ ก็ได้ 
                    ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการหรือกรม เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซื้อ
ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ๑.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕   ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้สํานักงานฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
                           (๑)  เงินสด 
                           (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สํานักสุขศาสตร์สตัว์และสุขอนามัยที่ ๕ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทํา      
                                 สญัญาหรือก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน ๓ วันทําการ 
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                           (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ                  
                                 ๑.๔ (๒)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั  
                                 เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ  
                                 พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ 
                                 แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 
                                 ของดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                            (๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑.๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

               ๗.  อัตราค่าปรับ 
                    ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒  ต่อวัน  ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้
รับมอบ 
 

               ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                    ผู้ชนะการสอบราคาซื้อได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -  ปี  ๑  
เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

               ๙.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                    ๙.๑  เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ีได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๕๕ 
                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อกรม ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณปี ๒๕๕๕ 
แล้วเท่าน้ัน 
                    ๙.๒  เมื่อกรม ได้คัดเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซือ้สิ่งของตามประกาศสอบ
ราคาซื้อแล้ว ถา้ผู้ขายจะต้องส่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผู้
เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                           (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                           (๒)  จดัการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวีให้บรรทกุ
สิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                           (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมพานิชยนาวี 
                   ๙.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งกรม ได้คัดเลือกแลว้ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ กรม อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหากอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้ง
งานตามระเบียบ   ของทางราชการ 



 - 6 -

                   ๙.๔ กรม สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
 
                                                                   สาํนักงานปศุสัตว์เขต ๕                                                         
         
       ลงช่ือ   สากล  ช่ืนกุล 
 
                                                                    ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๕ 


