
 

เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี  1/2560 
การสอบราคาซ้ือรถฟาร�มแทรกเตอร� ชนิดขับเคล่ือน 4 ล$อ ขนาด 47 แรงม$า จํานวน ๑ รายการ 

ตามประกาศ  กรมปศุสัตว�  
ลงวันท่ี   21   สิงหาคม   2560 
----------------------------------------- 

 
กรมปศุสัตว โดย ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง   ซ่ึงต!อไปนี้เรียกว!า  “กรม” มีความ 

ประสงคจะสอบราคาซ้ือรถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4 ล1อ ขนาด 47 แรงม1า   จํานวน 1  รายการ ตาม
รายการ  ดังนี้ 

๑. รถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4 ล1อ ขนาด 47 แรงม1า  จํานวน ๑ คัน 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต1องเป7นของแท1  ของใหม!  ไม!เคยใช1งานมาก!อน  ไม!เป7นของเก!าเก็บ  อยู!ในสภาพท่ีจะใช1งานได1
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว1ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข1อแนะนํา  และข1อกําหนด  
ดังต!อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท$ายเอกสารสอบราคา 
1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาซ้ือขาย 
1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 
     ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑)  ผู1เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนร!วมกัน 
   (๒)  การขัดขวางการแข!งขันราคาอย!างเป7นธรรม 
     ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารส!วนท่ี  ๑ 
   (๒)  บัญชีเอกสารส!วนท่ี  ๒ 

  ๒.  คุณสมบัติของผู$เสนอราคา 
     2.1  ผู1เสนอราคาต1องเป7นผู1มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
     2.2  ผู1เสนอราคาต1องไม!เป7นผู1ท่ีถูกระบุชื่อไว1ในบัญชีรายชื่อผู1ท้ิงงานของทางราชการและได1           

แจ1งเวียนชื่อแล1ว  หรือไม!เป7นผู1ท่ีได1รับผลของการสั่งให1นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป7นผู1ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

     2.3  ผู1เสนอราคาต1องไม!เป7นผู1มีผลประโยชนร!วมกันกับผู1เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ      
สอบราคา หรือไม!เป7นผู1กระทําการอันเป7นการขัดขวางการแข!งขันราคาอย!างเป7นธรรม ตามข1อ  ๑.๕ 

     2.4  ผู1เสนอราคาต1องไม!เป7นผู1ได1รับเอกสิทธิ์หรือความคุ1มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม!ยอมข้ึนศาลไทย              
เว1นแต!รัฐบาลของผู1เสนอราคาได1มีคําสั่งให1สละสิทธิ์และความคุ1มกันเช!นว!านั้น 

                   ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู1เสนอราคาจะต1องเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพร1อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว1นอก
ซอง ใบเสนอราคา เป7น 2 ส!วน คือ 
 
 



 

      ๓.๑  ส!วนท่ี  ๑  อย!างน1อยต1องมีเอกสารดังต!อไปนี้ 
    (๑) ในกรณีผู1เสนอราคาเป7นนิติบุคคล 
          (ก)  ห1างหุ1นส!วนสามัญหรือห1างหุ1นส!วนจํากัด   ให1ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง                 
การจดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ1นส!วนผู1จัดการ   ผู1มีอํานาจควบคุม   พร1อมรับรองสําเนาถูกต1อง 
         (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ให1ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล   หนังสือบริคณหสนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู1จัดการ  ผู1มีอํานาจควบคุม  และบัญชีผู1ถือหุ1น
รายใหญ!  พร1อมรับรองสําเนาถูกต1อง 
    (๒)  ในกรณีผู1เสนอราคาเป7นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช!นิติบุคคล ให1ยื่น        
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู1นั้น  สําเนาข1อตกลงท่ีแสดงถึงการเข1าเป7นหุ1นส!วน (ถ1ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู1เป7นหุ1นส!วน  พร1อมท้ังรับรองสําเนาถูกต1อง 
    (๓) ในกรณีผู1เสนอราคาเป7นผู1เสนอราคาร!วมกันในฐานะเป7นผู1ร!วมค1า ให1ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข1าร!วมค1า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู1ร!วมค1า  และในกรณีท่ีผู1เข1าร!วมค1าฝMายใดเป7น
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช!สัญชาติไทย ก็ให1ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู1ร!วมค1าฝMายใดเป7นนิติบุคคล  ให1ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว1ใน  (๑) 
     (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค!าเพ่ิม    
                         (๕)   บัญชีเอกสารส!วนท่ี  ๑  ท้ังหมดท่ีได1ยื่นพร1อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 
ข1อ ๑.๖  (๑)   
      ๓.๒  ส!วนท่ี  ๒  อย!างน1อยต1องมีเอกสารดังต!อไปนี้ 
    (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข1อ  ๔.๔ 
    (๒)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปOดอากรแสตมปPตามกฎหมายในกรณีท่ีผู1เสนอราคามอบ
อํานาจให1บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
             (๓)  บัญชีเอกสารส!วนท่ี  ๒  ท้ังหมดท่ีได1ยื่นพร1อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข1อ  
๑.๖ (๒) 

            ๔.  การเสนอราคา 
     4.1  ผู1เสนอราคาต1องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว1ในเอกสารสอบราคานี้             

โดยไม!มีเง่ือนไขใดๆ  ท้ังสิ้น  และจะต1องกรอกข1อความให1ถูกต1องครบถ1วน  ลงลายมือชื่อของผู1เสนอราคาให1
ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต1องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม!มีการขูดลบหรือแก1ไข หากมีการขูดลบ 
ตก เติม แก1ไข เปลี่ยนแปลง จะต1องลงลายมือชื่อผู1เสนอราคาพร1อมประทับตรา (ถ1ามี) กํากับไว1ด1วยทุกแห!ง 

      4.2  ผู1เสนอราคาจะต1องเสนอราคาเป7นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ 
ราคารวมและหรือราคาต!อหน!วย และหรือต!อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว1ท1ายใบเสนอราคาให1ถูกต1อง ท้ังนี้ 
ราคารวมท่ีเสนอจะต1องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ1าตัวเลขและตัวหนังสือไม!ตรงกันให1ถือตัวหนังสือเป7น
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค!าภาษีมูลค!าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน   ค!าขนส!ง  ค!าจดทะเบียน และ
ค!าใช1จ!ายอ่ืนๆ ท้ังปวง  จนกระท่ัง   ส!งมอบพัสดุให1 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง ต.นาท!ามเหนือ  
อ.เมือง จ.ตรัง 
     ราคาท่ีเสนอ จะต1องเสนอกําหนดยืนราคาไม!น1อยกว!า  90 วัน นับแต!วันเปOดซองใบเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู1เสนอราคาต1องรับผิดชอบราคาท่ีตนได1เสนอไว1 และจะถอนการเสนอราคามิได1 
 
 
 



 

                             4.3  ผู1เสนอราคาจะต1องเสนอกําหนดเวลาส!งมอบพัสดุ ไม!เกิน  30  วัน  นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

      4.4  ผู1เสนอราคาจะต1องส!งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ 
เฉพาะของ รถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4 ล1อ ขนาด 47 แรงม1า  จํานวน ๑ คัน ไปพร1อมใบเสนอราคา
เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล!าวนี้ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง จะยึดไว1  เป7นเอกสารของ
ทางราชการ 
      สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให1พิจารณา  หากเป7นสําเนารูปถ!ายจะต1องรับรองสําเนา
ถูกต1อง  โดยผู1มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปOดซองสอบราคา มีความประสงค                
จะขอดูต1นฉบับแคตตาล็อก  ผู1เสนอราคาจะต1องนําต1นฉบับมาให1 คณะกรรมการเปOดซองสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน 3 วัน 
                             4.5  ก!อนยื่นซองสอบราคา ผู1เสนอราคาควรตรวจดูร!างสัญญา รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให1ถ่ีถ1วนและเข1าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก!อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา  
ตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

        4.6  ผู1เสนอราคาจะต1องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปOดผนึกซองเรียบร1อย จ!าหน1าซอง 
ถึงประธานกรรมการเปOดซองสอบราคาซ้ือรถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4 ล1อ ขนาด 47 แรงม1า  
โดย ระบุไว1ท่ีหน1าซองว!า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี1/2560”   ยื่นต!อเจ1าหน1าท่ี ใน
วันท่ี  21 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี  31 สิงหาคม  2560  ระหว!างเวลา   08.30 น. ถึง  16.30  น.  
ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง  ต.นาท!ามเหนือ  อ.เมือง จ.ตรัง  92190 

        เม่ือพ1นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล1ว  จะไม!รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
        คณะกรรมการเปOดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู1เสนอราคา 

แต!ละรายว!า  เป7นผู1เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนร!วมกันกับผู1เสนอราคารายอ่ืน  ตามข1อ  ๑.๕ (๑)  ณ  วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม! และประกาศรายชื่อผู1เสนอราคาท่ีมีสิทธิได1รับการคัดเลือกก!อนการเปOดซองใบเสนอราคา 

      หากปรากฏต!อคณะกรรมการเปOดซองสอบราคาก!อนหรือในขณะท่ีมีการเปOดซอง               
ใบเสนอราคาว!า มีผู1เสนอราคากระทําการอันเป7นการขัดขวางการแข!งขันราคาอย!างเป7นธรรมตามข1อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ   เชื่อว!ามีการกระทําอันเป7นการขัดขวางการแข!งขันราคาอย!างเป7นธรรม  คณะกรรมการฯ               
จะตัดรายชื่อผู1เสนอราคารายนั้นออกจากการเป7นผู1เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู1เสนอราคาท่ีมีสิทธิได1รับการ
คัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู1เสนอราคาดังกล!าวเป7นผู1ท้ิงงาน  เว1นแต!คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได1ว!าผู1
เสนอราคารายนั้นเป7นผู1ท่ีให1ความร!วมมือเป7นประโยชนต!อการพิจารณาของทางราชการและมิได1เป7นผู1ริเริ่มให1มี
การกระทําดังกล!าว    
               ผู1เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป7นผู1เสนอราคา เพราะเหตุเป7นผู1เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนร!วมกันกับผู1เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป7นผู1เสนอราคาท่ีกระทําการ อันเป7น
การขัดขวางการแข!งขันราคาอย!างเป7นธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกล!าวต!อปลัดกระทรวงภายใน  ๓ วัน นับแต!
วันท่ีได1รับแจ1งจากคณะกรรมการเปOดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงให1ถือเป7นท่ีสุด 

   คณะกรรมการเปOดซองสอบราคาจะเปOดซองใบเสนอราคาของผู1เสนอราคาท่ีมีสิทธิได1รับการ 
คัดเลือกดังกล!าวข1างต1น  ณ ห1องประชุมศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวตรัง  ในวันท่ี 1  กันยายน  2560 ต้ังแต!
เวลา  10.00 น. เป7นต1นไป  
 
 
 
 



 

   การยื่นอุทธรณตามวรรคห1า  ย!อมไม!เป7นเหตุให1มีการขยายระยะเวลาการเปOดซองใบเสนอ 
ราคาเว1นแต!ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว!าการขยายระยะเวลาดังกล!าวจะเป7นประโยชนแก!ทางราชการอย!างยิ่ง 
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด1วยกับคําคัดค1านของผู1อุทธรณ และเห็นว!าการยกเลิกการเปOดซองใบ
เสนอราคาท่ีได1ดําเนินการไปแล1วจะเป7นประโยชนแก!ทางราชการอย!างยิ่ง ให1ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปOด
ซองใบเสนอราคาดังกล!าวได1 
           5. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                            5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ กรม จะพิจารณาตัดสินด1วยราคารวม  
                          5.2  หากผู1เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม!ถูกต1องตามข1อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม!ถูกต1อง หรือไม!ครบถ1วนตามข1อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม!ถูกต1องตามข1อ ๔ แล1ว คณะกรรมการเปOด
ซองสอบราคาจะไม!รับพิจารณาราคาของผู1เสนอราคารายนั้น  เว1นแต!เป7นข1อผิดพลาด หรือผิดหลง             
เพียงเล็กน1อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส!วนท่ีมิใช!สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณี          
ท่ีพิจารณาเห็นว!าจะเป7นประโยชนต!อกรมเท!านั้น 
        5.3  กรมสงวนสิทธิไม!พิจารณาราคาของผู1เสนอราคาโดยไม!มีการผ!อนผัน  ในกรณี
ดังต!อไปนี้ 

(๑)  ไม!ปรากฏชื่อผู1เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู1รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของกรม 
                               (๒)  ไม!กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู1เสนอราคาอย!างหนึ่งอย!างใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                             (๓) เสนอรายละเอียดแตกต!างไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป7น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให1เกิดความได1เปรียบเสียเปรียบแก!ผู1เสนอราคารายอ่ืน 
                               (๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก1ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู1เสนอราคามิได1ลง
ลายมือชื่อพร1อมประทับตรา (ถ1ามี) กํากับไว1 
                         ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปOดซองสอบราคา                   
หรือ กรม มีสิทธิให1ผู1เสนอราคาชี้แจงข1อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข1อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข1องกับผู1เสนอราคาได1
กรมมีสิทธิท่ีจะไม!รับราคาหรือไม!ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล!าวไม!มีความเหมาะสม หรือไม!ถูกต1อง 
                      ๕.๕  กรมทรงไว1ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม!รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็
ได1 และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคา โดยไม!พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได1 สุดแต!จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเป7นสําคัญ  และ
ให1ถือว!าการตัดสินของกรมเป7นเด็ดขาด ผู1เสนอราคาจะเรียกร1องค!าเสียหายใด ๆ มิได1 รวมท้ังกรมจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู1เสนอราคาเป7นผู1ท้ิงงาน ไม!ว!าจะเป7นผู1เสนอราคาท่ีได1รับการคัดเลือกหรือไม!ก็
ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได1ว!าการเสนอราคากระทําการโดยไม!สุจริต เช!น การเสนอเอกสารอันเป7นเท็จ หรือใช1ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป7นต1น 
                         5.6  ในกรณีท่ีปรากฏข1อเท็จจริงภายหลังจากการเปOดซองสอบราคาว!า ผู1เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได1รับการคัดเลือกตามท่ีได1ประกาศรายชื่อไว1  ตามข1อ ๔.6  เป7นผู1เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนร!วมกันกับผู1เสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป7นผู1เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป7นการขัดขวางการแข!งขันราคาอย!าง
เป7นธรรม ตามข1อ ๑.๕ กรมมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู1เสนอราคาท่ีมีสิทธิได1รับการคัดเลือกดังกล!าว ออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข1อ ๔.6  และกรมจะพิจารณาลงโทษผู1เสนอราคารายนั้นเป7นผู1ท้ิงงาน 
 



 

                     ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว!า  การยกเลิกการเปOดซองใบเสนอราคาท่ีได1
ดําเนินการไปแล1ว  จะเป7นประโยชนแก!ทางราชการอย!างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปOดซองใบเสนอราคา
ดังกล!าวได1 

          6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       6.1   ในกรณีท่ีผู1ชนะการสอบราคาสามารถส!งมอบสิ่งของได1ครบถ1วนภายใน ๕ วันทําการ 
ของทางราชการ  นับแต!วันท่ีทําข1อตกลงซ้ือ กรมจะพิจารณาจัดทําข1อตกลงเป7นหนังสือ แทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข1อ ๑.๓ ก็ได1 
                       6.2  ในกรณีท่ีผู1ชนะการสอบราคาไม!สามารถส!งมอบสิ่งของได1ครบถ1วนภายใน ๕ วันทํา
การ ของทางราชการ หรือกรมเห็นว!าไม!สมควรจัดทําข1อตกลงเป7นหนังสือ ตามข1อ 6.1 ผู1ชนะการสอบราคา
จะต1องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข1อ ๑.๓ กับกรมภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีได1รับแจ1งและ
จะต1องวางหลักประกันสัญญาเป7นจํานวนเงินเท!ากับร$อยละ 5 ของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได1ให1กรมยึดถือไว1
ในขณะทําสัญญา โดยใช1หลักประกันอย!างหนึ่งอย!างใดดังต!อไปนี้  
                         (๑)  เงินสด 
                         (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ!าย ให1แก!กรม โดยเป7นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก!อนหน1านั้นไม!เกิน 
๓  วันทําการ 
                        (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน ข1อ  
๑.๔ (๑)    
                        (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห!งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีได1รับอนุญาตให1ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห!งประเทศไทย ซ่ึงได1แจ1งชื่อเวียนให1ส!วนราชการต!าง ๆ ทราบแล1ว โดย
อนุโลมให1ใช1 ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข1อ ๑.๔(๑) 
                        (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
              หลักประกันนี้จะคืนให1 โดยไม!มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู1ชนะการสอบราคา 
(ผู1ขาย) พ1นจากข1อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล1ว 

           ๗.  อัตราค@าปรับ 
                         ค!าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข1อ ๑๐ ให1คิดในอัตราร1อยละ ๐.1 ต!อวัน 

           ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพร@อง 
               ผู1ชนะการสอบราคา ซ่ึงได1ทําข1อตกลงเป7นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบดังระบุใน
ข1อ ๑.๓แล1วแต!กรณี จะต1องรับประกันความชํารุดบกพร!องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม!น1อย
กว!า ๑ ปB นับถัดจากวันท่ีผู1ซ้ือรับมอบ โดยผู1ขายต1องรีบจัดการซ!อมแซมแก1ไขให1ใช1การได1ดีดังเดิมภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันท่ีได1รับแจ1งความชํารุดบกพร!อง 
          ๙.  ข$อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
               ๙.๑ เงินค!าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได1มาจากเงินงบประมาณประจําป\ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การลงนามในสัญญาจะกระทําได1 ต!อเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ!ายประจําป\งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
มีผลบังคับใช1 และได1จัดสรรงบประมาณรายจ!ายประจําป\งบประมาณ พ.ศ.2561 จากสํานักงบประมาณแล1ว
เท!านั้น 
 
 



 

 


