
 
ประกาศกรมปศุสัตว์  

เรื่อง  ประกวดราคาเช่าเครือ่งถ่ายเอกสารความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที 
ประจ าปีงบประมาณ 2560  จ านวน 2 รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

-------------------------------------- 

 กรมปศุสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 
แผ่นต่อนาที ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2 รายการ ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ 

   1.  การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที (แบบระบบถ่ายเอกสารอย่างเดียว)  
จ านวน  12  เครื่อง  (ปริมาณการถ่ายเอกสารประมาณ  1,620,000  แผ่นต่อปี) 

   2.  การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที  (แบบมีระบบส าหรับการ
ท างานมัลติฟังค์ชั่น)   จ านวน  29  เครื่อง  (ปริมาณการถ่ายเอกสารประมาณ  3,624,000  แผ่นต่อปี) 
 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุทีป่ระกวดราคาเช่าดังกล่าว 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมปศุสัตว์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา  
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 4.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 5.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ 
ห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด  
              6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
      7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
      8.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
            9.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่าย 
 
 

                                                                                                 /ก าหนดยื่นข้อเสนอ... 

 



- 2 - 

 

 ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่....................................... ตั้งแต่เวลา.....................น.  ถึง......................น.  

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ถึง วันที่
............................... ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th, http://finance.dld.go.th   หรือ 
www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2653-4444  ต่อ 1653  ในวันและ
เวลาราชการ 
 
                 ประกาศ ณ วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. 2559 
 
 
                                             (ลงชื่อ)........................................................ 
                                                     (......................................................) 
                                               ต าแหน่ง .......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dld.go.th/
http://finance.dld.go.th/


เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  
เลขที่  e-………/2559 

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

ตามประกาศกรมปศุสัตว์ 
ลงวันที่  ………………………2559 

 

----------------------------------------- 

 กรมปศุสัตว์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม”  มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2 รายการ ระยะเวลาการเช่า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e – bidding)  
ตามรายการ ดังนี้ 

   1.  การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที (แบบระบบถ่ายเอกสารอย่างเดียว)  
จ านวน  12  เครื่อง  (ปริมาณการถ่ายเอกสารประมาณ  1,620,000  แผ่นต่อปี) 

   2.  การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที  (แบบมีระบบส าหรับการ
ท างานมัลติฟังค์ชั่น)   จ านวน  29  เครื่อง  (ปริมาณการถ่ายเอกสารประมาณ  3,624,000  แผ่นต่อปี) 

ซ่ึงพัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3  แบบสัญญาเช่า 

                  1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 
                        (1)  หลักประกันการเสนอราคา  
                        (2)  หลักประกันสัญญา 
        1.5  บทนิยาม 
        (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
        (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
        (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
        (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
                  1.7  แบบหนังสือมอบอ านาจ 
                  1.8  ตารางการส่งมอบ 
  

                                                                                                     /2. คุณสมบัติ... 
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 2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                     2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

    2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ทิ้งงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 

2.3   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 
      2.4  ผู้เสนอราคาเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาเสนอได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      2.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด        
            2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
          2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

    2.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี มูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

         2.9  ผู้เสนอราคาเสนอต้องเป็นตัวแทนจ าหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่าย 

 3.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้เสนอราคาเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
         (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
         (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 

                                                                                                                /(3) ในกรณี2... 
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         (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเสนอเป็นผู้เสนอราคาเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ บุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
         (4)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
                                    (4.1)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือส าเนาใบทะเบียนการค้า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                               (4.2)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
           (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1)                                                                           
  3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
         (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  4.4 
      (2 )  หนังสือมอบอ านาจซึ่ งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ เสนอราคา 
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา ในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน     
       (3)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 

    (4)   เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
          (4.1)  เอกสารรับรองแสดงเป็นหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือได้รับการแต่งตั้งจาก

ตัวแทนจ าหน่าย ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศในเงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืน ๆ  ในข้อ 1   
        (4.2)  เอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจรับเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

        (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 

 4.  การเสนอราคา 
                   4.1  ผู้เสนอราคาตอ้งยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ
ผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                   4.2  ผู้ เ สนอราคาจะต้อง เสนอราคาเป็นเ งินบาท และเสนอราคาเ พียงราคา เดี ยว 
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 
ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ตามตารางการส่งมอบแนบท้ายประกาศ 

     ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                  4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2559  อันเป็นวัน
เริ่มต้นปีงบประมาณใหม ่ เนื่องจากเปน็การเช่าต่อเนื่องจากปีงบประมาณเดิม 
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      4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องถ่ายเอกสาร ทั้ง 2 รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
       ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง   
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
มีความประสงคจ์ะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วัน                 
                4.5  ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                4.6  ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่ นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ …………………….......…… ตั้งแต่เวลา …………..น. ถึง…………….น.  
                     เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด                                                                                             
                     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 
1.5 (1)  ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม ่ 
                     หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคาเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา  
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2)     และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาเสนอราย
นั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดังกล่าว 
เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว  
                   ผู้ เ สนอราคาเสนอที่ ถู กตัดรายชื่ อออกจากการ เป็นผู้ เ สนอราคา เพราะเหตุ เป็ น 
ผู้เสนอราคาเสนอที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาเสนอรายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
                   ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้ อุทธรณ์  และเห็นว่ า 
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                         (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                         (2 )  ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่า เ พ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ ามี ) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                         (3)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ที่ก าหนด 
                         (4)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
                         (5)  ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 5.  หลักประกันการเสนอราคา 
                ผู้เสนอราคาเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน 115,368.-บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)   

       5.1  หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ
ใน ข้อ 1.4 (1)   
               5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางธนาคาร 
               5.3  พันธบัตรรัฐบาลไทย                                                                                                               
               กรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการ
เสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง  ในวันที่
...............................ตั้งแต่เวลา .................... น. ถงึ .....................น.  
         หลักประกันการยื่นข้อเสนอตามข้อนี้ กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคาที่คัดเลือกไว้ 3 ล าดับแรก  จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
      การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

 6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                6.1  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ ราคาต่ าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม (ราคาต่อแผ่น X ประมาณการทั้งปี ของทั้ง 2 
รายการรวมกัน) 
   6.2  หากผู้เสนอราคาเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ 
 

                                                                                                               /ผิดหลงเพียง...    



 - 6 - 
 
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 
              6.3  กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                   (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
จัดซื้อจัดจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 
                   (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                     ( 3 )  เสนอรายละเ อี ยดแตกต่ างไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาเสนอรายอ่ืน 
            6.4  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิ เล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู ้ เ สนอราคา เสนอชี้แจงข้อ เท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาเสนอได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

   6.5  กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์ของ 
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถ ือว ่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู ้เสนอราคาเสนอจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคา
เป็นผู ้ทิ ้งงาน ไม่ว ่าจะเป็นผู ้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่น 
เสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น                   

     6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้ เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาเสนอที่มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ เสนอราคาเสนอรายอ่ืน หรือเป็น 
ผู้เสนอราคาเสนอที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 กรมมีอ านาจที่จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

      ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 7.  การท าสัญญาเช่า 
                  7.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วน 
ภายใน 5 วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงเช่า กรมจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้  
 
                                                                                                              /7.2 ในกรณี... 
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       7.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน 5 วันท าการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับกรมภายใน  
7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
                           (1)  เงินสด 
                        (2)  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 
3 วันท าการของทางราชการ 
                           (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ 
ในข้อ 1.4 (2) 
                           (4)   หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้
ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่ กวพ. ก าหนด 
                           (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

     หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
(ผู้ให้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว 

 8.  อัตราค่าปรับ 
                ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.05  ของราคาเช่าพัสดุตามสัญญาต่อ
วัน 

           9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญา เช่า 
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ เช่าที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ….…-……… เดือน ............-.......... ปี นับถัดจากวันที่ผู้เช่ารับมอบ โดยผู้เช่าต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน …...…-……วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง                                                                                               

          10.  ค่าเช่าและการจ่ายเงิน 
       กรมจะจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารทุกเดือน โดยคิดจากค่าถ่ายเอกสารต่อแผ่น หรือค่าเช่า
เครื่องต่อเดือน (ถ้ามี) ส าหรับค่าเช่าเครื่องเดือนแรกถ้าผู้ให้บริการส่งมอบเครื่องไม่ครบเดือนจะต้องคิดค่าเช่า
เครื่องเป็นรายวันในอัตราเฉลี่ยต่อเดือน  

     11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
       11.1  เงินค่าเช่าส าหรับการเช่าครั้งนี้ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 
                        การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากส านัก
งบประมาณ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศใชแ้ล้วเท่านั้น 
                                                                                                               /11.2 เมื่อกรม... 



      - 8 - 
 
     11.2 เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่าสิ่งของตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ให้เช่า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้     
                       (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของทีใ่ห้เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า  ภายใน 
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                       (2)  จัดการให้สิ่งของที่ให้เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                       (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
    11.3  ผู้เสนอราคาซึ่งกรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
              11.4  กรมปศุสัตว์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
 
 

กรมปศุสัตว์ 
 
 
 

วันที.่.......................... 2559 
 
 
 
 
 



ใบเสนอราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
 

เรียน  อธิบดีกรมปศุสัตว์    

 1.  ข้าพเจ้า................................................................................................... .(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)  
อยู่เลขที่.......................ถนน..................................................ต าบล/แขวง................... .................................
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์...........................................
โดย................................................. .........................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารเช่า
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและ
ยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว  รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่
เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2.  ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารเช่าด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์   ดังต่อไปนี้  
ล าดับ

ที ่
รายการ ราคา 

ต่อแผ่น 

ภาษ ี

มูลค่าเพ่ิม 

(ถ้ามี) 

จ านวน รวมเป็น
เงิน 

(ต่อแผ่น) 

ก าหนด 

ส่งมอบ 

1. 

 

 

 

 

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่
น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที (แบบระบบ
ถ่ายเอกสารอย่างเดียว) ระยะเวลา 
การเช่าตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2559  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
ยี่ห้อ………………………........................... 
............................................................. 
ผลิตภัณฑ์ประเทศ………………............. 

  12 เครื่อง   

2. การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่
น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาท ี(แบบมี
ระบบส าหรับการท างานมัลติฟังค์ชั่น) 
ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2560 
ยี่ห้อ………………………........................... 
............................................................. 
ผลิตภัณฑ์ประเทศ………………............. 

  29 เครื่อง   

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้ งปวง 
ไว้ด้วยแล้ว 
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3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา........................วัน นับแต่วันเสนอราคา และกรมปศุสัตว์  
อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป  
ตามเหตุผลอันสมควรที่กรมปศุสัตว์ร้องขอ 
 4.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
       4.1   ท าสัญญาตามแบบสัญญาเช่าแนบท้ายเอกสารเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
กับกรมปศุสัตว์ ภายใน 7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
  4.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารเช่าด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้แก่กรมปศุสัตว์ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ 5  
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้กรมปศุสัตว์ ริบหลักประกัน 
การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่กรมปศุสัตว์  
และกรมปศุสัตว์มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือกรมปศุสัตว์อาจเรียกประกวดราคา
ใหม่ก็ได้  
  5.  ข้าพเจ้ายอมรับว่ากรมปศุสัตว์  ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 6.  บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้กรมปศุสัตว์ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
  ส าหรับตัวอย่างที ่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ ่งกรมปศุส ัตว์ส ่งคืนให้  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 
 7.  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งค า
เสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.................................................. ..................................................เพ่ือเป็นหลักประกัน
การเสนอราคาเป็นเงินจ านวน..........................................บาท มาพร้อมนี้ 
 8.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด
แล้ว และเข้าใจดีว่ากรมปศุสัตว์ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น 
 9.  ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 

                                     เสนอมา ณ วันที่......... เดือน............................. พ.ศ. ...............  

 

                                    ลงชื่อ ....................................................  
                          (...................................................) 
                        ต าแหน่ง...................................................... 
                                 ประทับตรา (ถ้ามี) 



 
 

ข้อก าหนดในการวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
  หากมีการวิจารณ์หรือเสนอแนะ  ให้บริษัท/ห้าง/ร้าน หรือผู้เสนอราคา ส่งเรื่องดังกล่าวโดย
ระบุชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ชื่อ-นามสกุล ผู้วิจารณ์ พร้อมเลขที่ประกาศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  และรายละเอียดที่วิจารณ์ ให้ชัดเจน ส่งถึงกรมปศุสัตว์    โดย 
  1. ท าเป็นหนังสือส่งภายในระยะเวลาที ่ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2559  ถึงวันที่      
24 สิงหาคม 2559  ในเวลาราชการ  08.30 – 16.30 น.   โดยกรมปศุสัตว์จะถือวันที่ และเวลาประทับตราใน
หนังสือเป็นส าคัญ 
  2. ทางโทรสารหมายเลข  0-2653-4915  ส่งภายในระยะเวลาที่ประกาศ วันที่ 19 
สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.  โดยกรมปศุสัตว์จะถือวันที่ 
และเวลาของเครื่องโทรสารที่ปรากฏบนหนังสือเป็นส าคัญ แล้วจะต้องส่งต้นฉบับหนังสือตามทันที 
  3. ทาง E-mail : e_procure@dld.go.th ภายในระยะเวลาที่ประกาศ วันที่ 19 สิงหาคม 
2559 เวลา 08.30 น.  ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น.  โดยกรมปศุสัตว์จะถือวันที่ และเวลาที่
ปรากฏบน  E-mail เป็นส าคัญ 
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