ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
------------------------------------------จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยสํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มี ค วามประสงค จ ะสอบราคาซื้ อ วั ส ดุ
การเกษตร ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่กรมปศุสัตวกําหนด จํานวน 6 รายการ เพื่อใชปฏิบัติงานตามโครงการ
เขื่อนแควนอยบํารุ งแดน ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณป 2553 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในปงบประมาณ 2553 รายการละเอียดตามแบบใบเสนอราคาที่แนบ
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
2.ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกจังหวัดพิษณุโลก ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดรับและยื่นซองสอบราคา ระหวางวันที่ 20 -29 เมษายน 2553 ในวันและระหวางเวลาราชการ
ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ถนนสนามบิน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ 30 เมษายน 2553 ตั้งแตเวลา 10.00 น.เปนตนไป ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก
บาท ไดที่สํานักงานปศุสัตว
ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ จังหวัดพิษณุโลก ถนนสนามบิน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันที่ 20-29 เมษายน 2553
หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-5525-8654 ในวันและเวลาราชการ และที่ www.dld.go.th/pvlo_phs
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553

(นายชวพันธุ อันตรเสน)
ปศุสัตวจงั หวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ พล.ส. 0133/2553
การซื้อวัสดุการเกษตร
ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 19 เมษายน 2553
--------------------------------------จังหวัดพิษณุโลก โดยปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก มี
ความประสงคจะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใชปฏิบัติงานตามโครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดน ป 2553 กิจกรรม
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 6 รายการ ดังตอไปนี้
1. แรธาตุกอน ขนาด 2 กิโลกรัม
จํานวน 575 กอน
2. อาหารสุกร ขนาด 30 กิโลกรัม
จํานวน 112 กระสอบ
3. อาหารสัตวปก ขนาด 30 กิโลกรัม
จํานวน 50 กระสอบ
4. อาหารโคเนื้อ ขนาด 30 กิโลกรัม
จํานวน 18 กระสอบ
จํานวน 3 ชุด
5. ตาชัง่ ชนิดแขวน ขนาด 50 กิโลกรัม
6. ซองบังคับสัตว(เคลื่อนที่)สําหรับโค
จํานวน 3 ชุด
(ตามคุณลักษณะเฉพาะ ทายประกาศสอบราคานี้)
ซึ่งวัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใช
งานไดทันที และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด
ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน 6 ฉบับ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
6.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อ หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ ควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให ยื่น สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาใบจดทะเบียนการคา พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรว มคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการละเอียดของสินคา
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา มอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลง
ลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
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4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาตอ
หนวย และตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกัน ทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคาซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีอากรอื่น คาขนสงคาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
พิษณุโลก ตามที่กําหนด
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 30 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง
“ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา พล.ส. 0133 /2553” โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคาเลขที่ พล.ส. 0133 /2553” ยื่นตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ในวันที่ 20 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 29
เมษายน 2553 ระหวางวัน เวลาราชการ ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา
แลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา มีผู
เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวาการ
กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และสํานักงานฯจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ
หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ถนนสนามบิน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 30 เมษายน
2553 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
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การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สํานักงานฯ จะพิจารณาตัดสินจากผูเสนอราคาที่ถูกตองตามขอ 4 ที่มี
คุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ ซึ่งเสนอราคารวม ต่ําสุด ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไม
ยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผู
เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไปตามลําดับ ถามีผูเสนอราคารวมเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคา
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสํานักงานฯ
เทานั้น
5.3 สํานักงาน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของสํานักงาน
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือสํานักงาน
มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได สํานักงานฯมี
สิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 สํานักงานฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อ ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
/โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได...

-5โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน
ของสํานักงานฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสํานักงานฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได
วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เปนตน
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 วรรค 3 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
1.5 สํานักงาน มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว ออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.5
วรรค 3 และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทาง
ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ สํานักงานจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ 1.3 ก็ได
6.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทาง
ราชการ หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อ
ขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับสํานักงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหสํานักงาน ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก โดยเปน
เช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือ ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4(1)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ ค้ําประกันตาม
ประกาศของ ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4(1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแลว
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-67. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 6 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 3 เดือน นับถัดจาก
วันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง
9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินคาจัดซื้อพัสดุการเกษตร สําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินโครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดน
ป 2553 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในปงบประมาณ 2553
9.2 เมื่อสํานักงานฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือใน
เสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู
เสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาต เชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
9.3 ผูเสนอราคาซึ่ง สํานักงานฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนด ดังระบุไวในขอ 6 สํานักงานฯ อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 สํานักงานฯ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
…………………………………………..
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