1
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่.........................
การซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตามประกาศ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2552
.........................................................
กรมวิชาการเกษตร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง” มีความประสงคจะ
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิลแค็บ พรอม
หลังคาไฟเบอรกลาส จํานวน 1 คัน เพื่อใชราชการ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สํานักวิจยั และพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแทของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกา
เก็บ อยูใ นสภาพที่ใชงานไดทันที และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาํ หนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
ขอ 1 เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
ขอ 2 คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชือ่ แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
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ขอ 3 หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว
นอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจ ัดการผูมีอํานาจควบคุม พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาภาพถายใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม (ถามี)
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
และสําเนาภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดาตองมีสําเนา
ภาพถายใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) และหากมีใบทะเบียนพาณิชยก็ใหนํามาแสดงดวย
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูนวมคา ใหยนื่ สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา ฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน
(1)
สําเนาภาพถายที่นํามาประกอบการยื่นซองเสนอราคาดังกลาวขางตน จะตองใหผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคลเปนผูรับรอง พรอมประทับตราของบริษัท หาง ราน (ถามี) ทุกฉบับดวย
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ
1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อคและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาหรือทําการอื่นแทน
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ
1.6 (2)
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ขอ 4 การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอตองระบุตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไขหากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดว ยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
4.3 จะตองเปนแบบฟอรมใบสอบราคาของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง และ
จะตองกรอกขอความในใบเสนอราคาที่แนบทายประกาศนี้ใหครบถวน รายละเอียดตองเปนภาษาไทย ผูยื่นซอง
ตองมีตัวอยางหรือแคตตาล็อค (ตัวจริง) ถาใชสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอี ํานาจทํานิตกิ รรมแทนนิติ
บุคคล ใหนําแคตตาล็อคตัวจริงมาแสดงตอคณะกรรมการดวย หรือรูปแบบและรายละเอียดของสิ่งของที่เสนอขาย
อยางนอย 1 ชุด แนบพรอมกับการยืน่ ซองเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยืน่ ซอง แคตตาล็อคหรือรูปแบบ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทยี่ ื่นพรอมใบเสนอราคา ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงจะยึดไวเปนอ
เกสารของทางราชการ ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 กําหนดสงของภายในไมเกิน 15 วัน หลังถัดจากวันทําสัญญาหรือรับใบสั่ง ในกรณีที่
มีการติดตั้ง (ถามี) ผูเสนอราคาตองแยกกําหนดวันสงของภายในระยะกี่วัน ติดตั้งแลวเสร็จภายในระยะกีว่ ัน หลัง
ถัดจากวันสงมอบ ทั้งนี้ กําหนดวันสงของและติดตั้ง จะตองไมเกิน.....-.....วัน ผูซื้อหรือเจาหนาทีข่ องผูซื้อจะตอง
ตรวจรับพัสดุเฉพาะที่ถูกตองตามสัญญาหรือใบสั่งเทานั้น
4.5 กอนยื่นซองสอบราคา เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญาตามแบบที่ กวพ. กําหนด
รายละเอียดใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.6 ผูยื่นซองใบเสนอราคามีสิทธิเสนอราคาเพียงซองเดียวและตองปดผนึกซองใบเสนอ
ราคาใหเรียบรอย โดยจาหนาซองถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง ตามประกาศศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงวิชาการเกษตร เลขที่ 1/2552 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2552
ยื่นตอเจาหนาที่ ที่ฝายพัสดุ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ต,ควนมะพราว อ.เมือง จ.พัทลุง ตั้งแตวนั ที่
25 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2552 เวลาราชการ โดยเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ยื่นมาพรอมกับซองใบ
เสนอราคาตองแยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน และเมื่อยื่นซองตอเจาหนาที่แลวจะขอซองใบเสนอราคา
กลับคืนไมได
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4.7 เมื่อผูเสนอราคาไดยื่นซอง เสนอราคาแลวเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุ
วันและเวลาทีร่ ับซองแลวจะออกใบรับใหแกผูยื่นซอง และสงมอบซองที่รับแลว ใหแกหวั หนาเจาหนาที่พัสดุทนั ที
และเมื่อหลังจากวันปดรับซองสอบราคาแลว หัวหนาเจาหนาที่พัสดุสง มอบเอกสารทั้งหมดพรอมทั้งรายงานผลให
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาเพื่อคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคาแตละรายเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมและ
ประกาศรายชือ่ ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชือ่ วามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ ผู
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกและ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทงิ้ งาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิได
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินจิ ฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถอื เปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมฝายพัสดุ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ตําบลควนมะพราว
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 8 กันยายน 2552 ตัง้ แตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 3 ยอมไมเปนเหตุมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
ขอ 5 หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จะพิจารณาราคารวม
ต่ําสุด เปนเกณฑตัดสิน
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5.2 หากผูเสนอราคารายใดมี คุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคานั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผก
ไปจากเงื่อนของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีทพี่ ิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง เทานั้น
5.3 ศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง สงวนสิทธิไมพจิ ารณาราคาของผูเสนอราคาโดย
ไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของศูนยวจิ ยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง
(2) ไมกรอกชือ่ นิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยาง
หนึง่ อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคาอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
(5) ใบเสนอราคาใชภาพถาย หรือไมใชใบเสนอราคาในเอกสารสอบราคาของ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุงมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 ศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพจิ ารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและเสนอ
ชื่อลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา
การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทนเปนตน
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ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ไดคณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาซื้อเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนทีร่ ับ
ฟงได ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุงมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีทปี่ รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวาผูเสนอราคา ที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกตามทีไ่ ดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.7 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ 1.5 (2) ศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกดังกลาว ออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.7 และศูนยวจิ ยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุงจะพิจารณาเสนอ
ชื่อลงโทษผูเสนอราคารายนัน้ เปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองสอบราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
ขอ 6.การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีทผี่ ูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายในหาวันทําการ
ของทางราชการ นับแตวนั ทีท่ ําขอตกลงซื้อ ศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง อาจพิจาณาจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังที่ระบุในขอ 4 ก็ได
6.2 กรณีผูชนะการสอบราคาไมสามารถจัดสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายในหาวันทําการ
ของราชการ หรือ ศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงเห็นวาไมสมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผู
ชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไวใน 4 กับศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงและตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของ
สอบราคาได ใหศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุงยึดถือไวขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันสัญญาอยางใดอยาง
หนึ่งตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง โดยเปนเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกินสามวันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ไวในขอ 1.4

7
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยหรือ
ประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสว นราชการ
ตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ ภายใน 15 วันถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
ขอ 7. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคา
7.1 เมื่อศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ไดคัดเลือกผูเสนอราคาขายรายใดใหเปน
ผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสัง่ หรือนําเขาสิ่งของดังกลาวมาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําเขาสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วันนับตั้งแต
วันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
ได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่สิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบั
อนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มใิ ชเรือไทย ซึ่งไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของโดย
เรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
7.2 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป 2552 การลงนาม
ในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ไดรบั อนุมัติเงินคาพัสดุดงั กลาวจากกรม
วิชาการเกษตรแลวเทานั้น
7.3 ศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิม่ เติมเงื่อนไขหรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
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ขอ 8 การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ
ในขอ 4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา 2 ป นับจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วันนับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
ขอ 9 การสงมอบและการปรับ
9.1 การสงมอบพัสดุที่ตกลง ผูขายจะตองแจงกําหนดวันเวลา สงมอบลวงหนาไมนอยกวา
สามวันทําการทางราชการ และสงมอบตอกรรมการตรวจรับที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ต.ควนมะพราว
อ.เมือง จ.พัทลุง 9300 โทรศัพท 074-840-130 สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
9.1 ในกรณีทผี่ ูขายสงมอบของลาชาเกินกําหนดที่ระบุไวในสัญญาหรือในใบสั่ง โดยไมมี
เหตุผลสมควร ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จะปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาของที่ยังไมสง
มอบ
ทั้งนี้ใหถือวาเงื่อนไขของประกาศสอบราคาฉบับนี้ มีผลใชบังคับเปนสวนหนึ่งของสัญญาหรือ
ใบสั่งดวย

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

