เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2560
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตามประกาศสํานักงานปศุสัตวเขต 8
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
-----------------------------------------------------------กรมปศุสัตวโดยสํานักงานปศุสัตวเขต 8 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“กรม” มีความประสงคจะสอบราคา
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตามจํานวน 32 รายการดังนี้
หมวดรายการที่ 1 วัสดุเวชภัณฑ ผาตัดทําหมันสุนัขและแมว จํานวน 9 รายการ
1.1 ยากลอมประสาทไซลาซีน ชนิดฉีด ขนาด 25 มล. จํานวน 400 ขวด
1.2 ยาอะโทรปน ชนิดฉีด ขนาด 100 มล. จํานวน 70 ขวด
1.3 ยานิเคธาไมด ชนิดฉีด ขนาด 2 มล. จํานวน 100 หลอด
1.4 ยาอะดรีนาลีน ชนิดฉีด ขนาด 1 มล. จํานวน 400 หลอด
1.5 ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลิน และไดไฮโดรสเตรปโตมัยซิน ชนิดฉีดออกฤทธิ์นานขนาด 100 มล.
จํานวน 100 ขวด
1.6 ยาคลอเฟนิรามีน ชนิดฉีด ขนาด 100 มล. จํานวน 30 ขวด
1.7 ยาระงับความรูสึกเฉพาะที่ลิโดเคน ชนิดฉีด ขนาด 50 มล. จํานวน 100 ขวด
1.8 ยาฉีดสลบไทเลทามีน และโซลาซีแพม ขนาด 5 มล. จํานวน 90 ขวด
1.9 ยาฉีดคุมกําเนิดเมดรอกซี่โปรเจสเตอรโรนอะซีเตท ขนาด 3 มล. จํานวน 12,000 ขวด
หมวดรายการที่ 2 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ผาตัดทําหมันสุนัขและแมว
จํานวน 20 รายการ
2.1 คีมจับเข็มเย็บแผล ขนาด 20 ซม. จํานวน 40 อัน
2.2 คีมจับเสนเลือด ขนาด 18 ซม. จํานวน 30 อัน
2.3 เข็มเย็บแผลชนิดโคงปลายเหลี่ยม ขนาด 40 มม. จํานวน 71 โหล
2.4 แอลกอฮอลเช็ดผิงหนัง ขนาด 450 มล. จํานวน 200 ขวด
2.5 ผลิตภัณฑฆาเชื้อคลอโรไซลีนอล ขนาด 250 มล. จํานวน 140 ขวด
2.6 ยาทิงเจอรไอโอดีน ขนาด 450 มล. จํานวน 100 ขวด
2.7 สําลีสําหรับเช็ดผิวหนัง ขนาด 450 กรัม. จํานวน 200 มวน
2.8 ผาก็อซฆาเชื้อโรคแบบพับเปนชิ้น ขนาดกลองละ 10 หอ จํานวน 200 กลอง
2.9 ผาก็อซมวน ขนาด 100 หลา จํานวน 10 มวน
2.10 แผนปดแผลกันเชื้อโรค ขนาด 10 เมตร จํานวน 100 มวน
2.11 ใบมีดผาตัดเบอร 23 ขนาดกลองละ 100 ใบ จํานวน 100 กลอง
2.12 กระบอกฉีดยาแกว ขนาดความจุ 2 มล. จํานวน 250 อัน
2.13 กระบอกฉีดยาแกว ขนาดความจุ 5 มล. จํานวน 150 อัน
2.14 เข็มฉีดยาหัวพลาสติค เบอร 22 จํานวน 15,000 อัน
2.15 เข็มฉีดยาหัวพลาสติค เบอร 23 จํานวน 15,000 อัน
2.16 เข็มฉีดยาหัวพลาสติค เบอร 21 จํานวน 15,000 อัน
2.17 วัสดุเย็บแผลโพลีเอมิด แบบมวน เบอร 0 จํานวน 10 มวน
2.18 วัสดุเย็บแผลโครมิค แคทกัท แบบมวน เบอร 1 จํานวน 20 มวน
2.19 ถุงมือผาตัดปลอดเชื้อ เบอร 7 ½ จํานวน 6,000 คู
2.20 ผาคลุมผาตัด จํานวน 200 ผืน
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3.1 ลูกดอกยิงยาสลบสัตว ขนาด 3 มล. จํานวน 51 อัน
3.2 ลูกดอกยิงยาสลบสัตว ขนาด 5 มล. จํานวน 16 อัน
3.3 เข็มยิงยาสลบสัตว จํานวน 90 อัน
ตามรายละเอียดใบเสนอราคาที่แนบ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ จะตองเปนของแทของใหม ไมเคยใชงาน
มากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสาร
สอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
1 เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน 16 แผน
1.2 แบบใบเสนอราคา จํานวน 3 ชุด
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือมอบอํานาจ
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
(3) บัญชีวัสดุตัวอยาง
คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันที่ประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิความคุมกันเชนวานั้น
3 หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาโดยตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบ
เสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคา เปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
/…. (2) ในกรณี

-3(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ ปนหุนสวนพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพานิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ
1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดใหยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ
1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงิน
ที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูด ลบ หรือแกไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม
แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอหมวดรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สํานักงานปศุสัตวเขต 8 เลขที่ 63/1 ม. 2 ต. มะขามเตี้ย
อ. เมือง จ. สุราษฎรธานี 84000
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันเปดซองใบ
เสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอ
ราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ
เวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยที่เสนอราคา ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
/…สําหรับ
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โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อคผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ
4.5 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
กรรมการเปดซองสอบราคาซื้อ โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามแบบเอกสารสอบราคาที่ 2/2560
ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ไดตั้งแตวันวันประกาศสอบราคาเปนตนไปจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559
ในวันเวลาราชการ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองสอบใบ
เสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อเปนผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก และ กรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดวา
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูเริ่มให
มีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ สํานักงานปศุสัตวเขต 8 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.
เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองสอบ
ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง
ยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปด
ซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมในแตละหมวดรายการ
/…5.2 หากผูเสนอ

-55.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น
5.3 กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
สงเอกสารซองสอบราคาของกรมไปใหผูมีอาชีพขายโดยตรงหรือทางไปรษณีย
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
4.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
กรมมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
โดยกรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกรมจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปน
เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
5.6 ในกรณีทปี่ รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.6 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออก
จากประกาศรายชื่อตามขอ 4.6 และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีทผี่ ูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของ
ทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได
/…6.2 ในกรณี

-66.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของ
ทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสามารถจัดทําเปนหนังสือ ตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อ
ขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับกรมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาที่สอบไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานี้ไมเกิน
3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.5 (1)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ใน ขอ 1.5 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน ของราคาพัสดุทยี่ ัง
ไมรับมอบ
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม
นอยกวา 2 เดือน นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายจะตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณป พ.ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2560 แลวเทานั้น
9.2 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อ
แลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือ
ในเสนทางที่เรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
/…(2) จัดการ

-7(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
9.3 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนด ดังระบุในขอ 6 กรมอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) อาทิเชนคาความเสียหาย
กรณีผูเสนอราคาต่ําสุดซึ่งทางราชการเรียกใหเขามาทําสัญญาแจงไมมาทําสัญญา อันสงผลใหราชการตองซื้อกับ
ผูเสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกวา เปนตน รวมทั้งจะพิจารณาเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 กรมสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ( ถามี )
สํานักงานปศุสัตวเขต 8
1 ธันวาคม 2559

