
เอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี    4 / 2554 
ซ้ือครุภณัฑก์ารเกษตร  จาํนวน  3  รายการ 

ตามประกาศของสาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5  
ลงวนัท่ี    27   กรกฎาคม   2554 

 
         สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5 ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “สาํนกั” มีความประสงคจ์ะสอบราคาซ้ือครุภณัฑ์
การเกษตร   จาํนวน  3  รายการ ดงัน้ี    

1. รถฟาร์มแทรกเตอร์  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 40 แรงมา้ ขบัเคล่ือน 4 ลอ้              จาํนวน   1   คนั 
                          2.    ใบมีดดนัหนา้ดินหนา้รถฟาร์มแทรกเตอร์                                                   จาํนวน   1   ชุด 
                          3.   เคร่ืองตดัหญา้แบบโรตาร่ีติดทา้ยรถฟาร์มแทรกเตอร์                                   จาํนวน   1  ชุด 

 ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเกบ็ อยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัที และมี
คุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสญัญาซ้ือขาย 
1.4 แบบหนงัสือคํ้าประกนั (หลกัประกนัสญัญา) 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.6 แบบบญัชีเอกสาร 
(1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
(2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 

2. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่

เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไม่เป็น

ผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5 
2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั      ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้แต่รัฐบาลของผู ้

เสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
3. หลกัฐานการเสนอราคา 
       ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซองใบเสนอราคาเป็น 2 
ส่วน คือ 
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3.1 ส่วนท่ี 1 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบญัชี
รายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนงัสือ
บริคณห์สนธิ   บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ   ผูมี้อาํนาจควบคุมและบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่    พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
               (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลใหย้ืน่สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
ของผูน้ั้น สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้หุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้ง
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
               (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่สาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สญัชาติไทยกใ็หย้ืน่
สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1) 
               (4)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งแนบเอกสารในการยืน่เสนอราคา ดงัน้ี 

(ก) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
(ข) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

               (5)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.6(1) 
3.2 ส่วนท่ี 2 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1)   แคตตาลอ็คและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ 4.4 
(2) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามใน

ใบเสนอราคาแทน      พร้อมทั้งสาํเนาบตัรประจาํตวัของผูม้อบและผูรั้บมอบและรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(3) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.6 (2) 

4. การเสนอราคา 
4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และ

จะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จาํนวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวั
เลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ขหากมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ขเปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา
พร้อมทั้งประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย 
และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและ
ตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้ณ สาํนกัสุขศาสตร์สตัว์
และสุขอนามยัท่ี 5 จงัหวดัเชียงใหม่ 

ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคาโดยภายในกาํหนด
ยนืราคาผูเ้สนอราคา ตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนเสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน 30 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาซ้ือขาย  
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4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์  จาํนวน 1 ชุด 
ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพจิารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ี สาํนกัจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ  
             สาํหรับแคตตาลอ็กท่ีแนบใหพ้ิจารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรม
แทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคตตาลอ็ก  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํ
ตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วนั 
        4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ(ถา้มี) จาํนวน...-..... ตวัอยา่ง เพื่อใชใ้นการตรวจทอลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสญัญา ทั้งน้ี สาํนกัจะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัอยา่ง
ดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้สาํนกัจะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 

4.6 ก่อนยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะฯลฯใหถ่ี้ถว้น 
และเขา้ใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

4.7 ผูเ้สนอราคา จะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหนา้ซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา   โดยระบุท่ีหนา้ซองวา่     “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที ่  4 /2554”       ยืน่ต่อ        เจา้หนา้ท่ีรับซองสอบ
ราคาในวนัและเวลาราชการ ระหว่างวนัที ่   วนัที ่   27   กรกฎาคม  2554    ถึงวนัที ่  8   สิงหาคม  2554  ในวนัและเวลา
ราชการ   ณ  หอ้งฝ่ายบริหารทัว่ไป   สาํนกัสุขศาสตร์สัตวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5  โดยเจา้หนา้ท่ีจะออกใบรับใหผู้เ้สนอราคาไว้
เป็นหลกัฐาน 
          ผูเ้สนอราคาท่ีประสงคจ์ะยืน่ซองทางไปรษณียก์ใ็หก้ระทาํไดโ้ดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนจ่าหนา้ซอง ดงัน้ี 
                        ใบเสนอราคาตามเอกสารตามเอกสารสอบราคาที ่    4 /2554 
                     เรียน    ประธานคณะกรรมการสอบราคาซ้ือครุภณัฑก์ารเกษตร จาํนวน 3 รายการ 
                                 สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5 
                                  ถนนหว้ยแกว้  ตาํบลชา้งเผอืก 
                                  อาํเภอเมือง   
                                  จงัหวดัเชียงใหม่ 
                                  50300 
             ทั้งน้ี  โดยใหถื้อวนัและเวลาท่ี สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5  ลงรับจากไปรษณียเ์ป็นเวลารับซองสอบ
ราคา และจะตอ้งไดรั้บภายในกาํหนดวนัรับซองสอบราคา                                                                                           
 เม่ือพน้กาํหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเดด็ขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคา
ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้ 1.5(1) ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายช่ือผูเ้สนอ
ราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฎต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคา  มีผูเ้สนอราคา
กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้1.5(2) และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เช่ือวา่มี
การกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการเลือก สาํนกั จะพจิารณาลงโทษผู ้
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 ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู ้
เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม อาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
การวินิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นท่ีสุด 

4.8 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว
ขา้งตน้   ณ  หอ้งประชุมกลางชั้น 2   สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5  ในวนัที ่    9     สิงหาคม  2554   ตั้งแต่เวลา  
10.00  น. เป็นตน้ไป 
 การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค 5 ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เวน้แต่
ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ และในกรณีท่ี
ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้าํเนินการ
ไปแลว้จะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการอยา่งยิง่ ใหป้ลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
 
5 เกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี สาํนกัฯ  จะพิจารณาตดัสินดว้ย        ราคารวมตํา่สุด…………………        
          ผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น ตาม
ขอ้ 3 หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพจิารณาราคาของผูเ้สนอ
ราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาด หรือผดิหลงเพียงเลก็นอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วน
ท่ีมิใช่สาระสาํคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพจิารณาเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อสาํนกังานฯ เท่านั้น 

5.2 สาํนกั  สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
               1. ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือ  ทั้งหมดในใบ
เสนอราคา 
              2.เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิด
ความ 
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
              3.ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงโดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา(ถา้มี)
กาํกบัไว ้

5.3 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทาํสญัญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือสาํนกั   มีสิทธิใหผู้เ้สนอ
ราคา 
ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  สภาพ  ฐานะหรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้สาํนกั มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทาํ
สญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

5.4 สาํนกั ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดกไ็ด ้และอาจพิจารณา
เลือกซ้ือในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พจิารณาจดัซ้ือ
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5.5 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีได้
ประกาศรายช่ือไว ้ ตามขอ้ 4.7 เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา 
หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.5 สาํนกั มีอาํนาจท่ีจะตดั
รายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 4.7 และสาํนกั จะพิจารณาลงโทษผู ้
เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
           ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็น
ประโยชนแ์ก่ทางราชการอยา่งยิง่ ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
6 การทาํสัญญาซ้ือขาย 

6.1 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน  5  วนัทาํการของทางราชการนบัแต่วนัท่ี
ทาํขอ้ตกลงซ้ือ สาํนกั จะพิจาณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการทาํสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ 1.3 กไ็ด ้

6.2 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการหรือ
สาํนกังานฯ เห็นวา่ไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ 6.1 ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งทาํสญัญาซ้ือขายตามแบบ
สญัญาดงัระบุในขอ้1.3 กบัสาํนกั ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงิน
เท่ากบัร้อยละ 5   ของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาไดใ้หส้าํนกังานฯ ยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึง
อยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่ สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5 โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีทาํสญัญาหรือก่อน

หนา้นั้น 
        ไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 
(3) หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ้าประกนั ดงัระบุใน ขอ้ 1.4 (2) 
(4) หนงัสือคํ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุน

หลกัทรัพย ์ ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย ์ และประกอบธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนั
ของดงัระบุในขอ้ 1.4 (2) 

(5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา (ผูข้าย) พน้จากขอ้

ผกูพนัตามสญัญาซ้ือขายแลว้ 
7 อตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขายขอ้ 10 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.2  ต่อวนั ของราคาส่ิงของท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ 
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8 การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
            ผูช้นะการสอบราคาซ้ือไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสญัญาซ้ือขายตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.3 แลว้แต่กรณี
จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  1  ปี หรือระยะทางไม่
นอ้ยกวา่ 100,000 กิโลเมตร นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม
ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
9 ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 

9.1 เงินค่าพสัดุสาํหรับการซ้ือคร้ังน้ีไดม้าจากเงินงบประมาณ 2554 
เม่ือสาํนกั ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามประกาศสอบราคาซ้ือแลว้ ถา้ 

ผูข้ายจะตอ้งส่งหรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทย
เดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด    ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็น
ผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 

(1) แจง้การสัง่หรือนาํส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย
นาวภีายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสัง่หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ เช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศ
มายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวใีหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมพานิชยนาว ี
9.3  ผูเ้สนอราคาซ่ึงสาํนกั ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้น

ขอ้ 6 สาํนกั พจิารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหากอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

9.4  สาํนกั  สงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพิม่เติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของ
สาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 
                                                                                                    สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5                                          
         
 
                                                                                                                  27  กรกฎาคม  2554 


