
เอกสารสอบราคาซื้อ   เลขที่    2/๒๕60 
สอบราคาซ้ืออาหารสัตวน์้ํา  จาํนวน  ๖   รายการ 

ตามประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน์้ําอุตรดิตถ์ 
ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  ๒๕๕9 

************************ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ ซ่ึงต่อไปนี้เรียกวา่ “ศูนย์ฯ“มีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือ

อาหารสัตว์น้าํ  จํานวน ๖ รายการ  ตามรายการ ดงันี ้
๑. อาหารเมด็ลอยนํ้า สําหรับปลาดุกเล็ก   บรรจุถุงละ ๒๐ กก.  จํานวน   700  ถุง 
๒. อาหารเมด็ลอยนํ้า สําหรับปลาดุกกลาง    บรรจุถุงละ ๒๐ กก.  จํานวน   750  ถุง 
๓. อาหารเมด็ลอยนํ้า สําหรับปลาดุกใหญ่  บรรจุถุงละ ๒๐ กก.  จํานวน   65๐  ถุง 
๔. อาหารกุ้งกุลาดาํ (ผง)   บรรจุถุงละ ๑๐ กก.  จํานวน   650  ถุง 
๕. อาหารสตัว์นํ้าวัยอ่อนชนิดผง  บรรจุกล่องละ ๒๐ กก. จํานวน    ๘5   กล่อง 
๖. ปลาป่น      บรรจุกระสอบละ ๕๐ กก.  จํานวน    9๐   กระสอบ 

ซ่ึงวัสดุการเกษตรที่จะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบบันี้   โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี ้

๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ เงื่อนไขและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที ่
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม 

(๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม 

๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
(๑)  บัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุทีส่อบราคาซ้ือ  
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ทีถู่กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิง้งานของทางราชการ และได้แจ้ง 

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผูท้ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบิุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา

หรือไม่เป็นผู้ประทาํอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๕ 
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เปน็ผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น

แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเชน่วา่นั้น  
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือของศูนย์ฯ 
 
  
 
 
 



 

 
๓ หลักฐานการเสนอราคา  

                              ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน คือ 
                    ๓.๑   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็นติบิุคคล  
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ยื่นสาํเนาหนังสือรับรอง  

การจดทะเบียนนิตบิุคคล บัญชรีายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าหุ้นส่วน(ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็ผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา 
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีทีผู่้เข้าร่วมค้าฝา่ยใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝา่ยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑)  

(๔) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ 
อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  

(๕) สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
(๖) สําเนาใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ํา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๕(๑) 

                     ๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี ้
(๑)  หนังสือรับรองการข้ึนทะเบยีนสูตรอาหารกับกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์  
(๒) หนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอาหารเม็ดลอยน้ํา ทั้ง ๕ ชนิด (ยี่ห้อ และเบอร์ที่เสนอ 

ราคา) ซ่ึงรับรองว่ามีคุณภาพของอาหารตรงตามสูตรอาหารที่ได้มีการข้ึนทะเบียนสูตรอาหารนั้นกับกรมประมงหรือ
กรมปศุสัตว์ และสําเนาหนังสือใบรับรองต่างๆ ที่ กําหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศของศูนย์ ฯ 

(๓) หนังสือแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวน์้ําออกให้โดยส่วนราชการระบชุื่อ 
บริษัทหรือห้าง ร้าน ผู้เสนอราคา ที่ส่งตัวอย่างเข้าตรวจสอบที่แสดงว่าอาหารสัตว์น้ําทั้ง  ๔ ชนิด ระบุ ยี่ห้อ และเบอร์
ที่เสนอราคามีคุณภาพไม่ต่ํากว่าตามประกาศของศูนย์ ฯ  

(๔) หนังสือแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์น้าํและหนังสือแสดงผล 
การตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่ศูนย์ ฯ กําหนด ออกให้โดยส่วนราชการระบุชื่อบริษัทหรือห้าง ร้าน ผู้เสนอราคา ที่ส่ง
ตัวอย่างเข้าตรวจสอบที่แสดงว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ํา  (ปลาป่น) มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าตามประกาศของศูนย์ ฯ  
                            บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามข้อ ๑.๖ (๒) เอกสาร 
หลักฐานส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  ให้จัดใส่ไว้ในซองต่างหาก โดยระบุว่าเปน็ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ หน้าซองด้วย   
 
 
 
 
 
 
 



 

                  ๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   และ เสนอราคา

ครบถ้วนทุกรายการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอ
ราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ 
ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงนิบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา 
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ๆ ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบ
พัสดุให้แล้วเสร็จ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ 
                             ราคาทีเ่สนอจะต้องกําหนดยืน่ราคาไม่น้อยกว่า 365 วนันบัแต่วันเปิดซองใบเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืน่ราคาผู้เสนอราคาต้องรับผดิชอบราคาที่ตนไดเ้สนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุในแตล่ะงวดไม่เกิน  ๗ วันทําการ นบัถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขาย 

๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพสัดุรวม ๖  รายการข้างต้น โดยแบง่การส่ง 
ตามหนังสือหรือใบสั่งซ้ือของศูนย์ฯ ภายใน ๗ วันนบัถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ/ใบสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง ระยะเวลาตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕9   เป็นตน้ไป  

๔.๔  ผู้เสนอราคาจะต้องสง่ตัวอย่างพัสดุทีส่อบราคา ดังนี้  
๔.๔.๑   อาหารสัตว์น้ํา รายการละ ๑  ถุง   
๔.๔.๒   วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ํา (ปลาปน่) รายการละ  ๑ กระสอบ 

พร้อมด้วยภาพถ่าย แคตาล็อก หรือแผ่นภาพชนิดของอาหารสัตว์น้าํไปพร้อมใบเสนอราคาเพือ่ประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลา่วนี้ ศูนย์ฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ ส่วนตัวอยา่งพัสดุให้ติดต่อขอรับคืนได้หลังจากเสร็จ
สิ้นการพิจารณาผลการสอบราคา 
                      ๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา (ถ้ามี)  รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 
                    ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  “ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา”  โดยระบุไว้หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 2/๒๕60 ” 
ยื่นต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3 พฤศจิกายน  ๒๕๕9   ถึงวันที่ 17  พฤศจิกายน  ๒๕๕9  ในวัน
และเวลาราชการ  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ เลขที่ ๓๔  หมู่ที่ ๑๐  ตําบลวังแดง อําเภอ 
ตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์   
                          ศูนย์ฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการยืน่ซองทางไปรษณีย์  
                          เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
                          คณะกรรมการฯ  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 



 

 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือ ในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
เชื่อว่า  มีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 
และศูนย์ฯจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้น  เป็นผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือ  เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มี
การกระทําดังกล่าว 
                           ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศการสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง ให้ถือเป็นที่สุด 
                          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาพร้อมทั้งเอกสารตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ เฉพาะของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม
ทักษิญ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ ในวันที่ 18  พฤศจิกายน  ๒๕๕9  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. 
เป็นต้นไป  

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้น
แต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่    
กรมประมง พิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ดังกล่าวได้       
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณา  

๕.๑ ในการสอบราคาคร้ังนี้  ศูนย์ฯ จะพิจารณาตัดสนิด้วยราคารวมแยกแต่ละรายการที่เสนอราคา 
ต่ําสุดและไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่กําหนด กรณีที่เสนอราคามาเท่ากันหลายราย คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะพิจารณาตัดสินดว้ยคุณภาพของอาหารสัตว์จากการตรวจสอบรับรองคุณภาพที่ดทีี่สุดเป็นเกณฑ ์ และในกรณีที่
ไม่สามารถตัดสินได้ให้คณะกรรมการพิจารณาเรียกผู้เสนอราคาแต่ละรายมาต่อรองราคาจนได้ราคาต่ําสุด 
                      ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาสอบราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ศูนย์ฯ  เท่านั้น 

๕.๓  ศูนย์ฯ  สงวนสิทธิไ์ม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี ้
(๑) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา อย่างใดอย่างหนึง่  

หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน็สาระ 

สําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
 
 
 
 
 
 



 

 
(๓) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ 

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว ้
                              ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ 
ศูนย์ฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ศูนย์ฯ มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๕.๕ ศูนย์ฯ  ทรงไว้ซ่ึงสิทธิจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวนที่น้อยลงหรือมากกว่าที่ได้ประกาศสอบราคา หรือในขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของศูนย์ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้รวมทั้งศูนย์ฯ  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่
ได้รับคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็น
เท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผู้เสนอราคาที่มสีิทธิไ์ด้รับ
คัดเลือกตามที่ได้รับประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาํการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
ศูนย์ฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มสีิทธไิด้รับคัดเลอืกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๖ และ
ศูนย์ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ทิ้งงาน ในกรณีนี้หาก ศูนย์ฯ พิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาทีไ่ด้ดําเนนิการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่  ศูนย์ฯ   มีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกลา่วได ้
                 ๖. การทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ 

๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะตอ้งทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสญัญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับศูนย์ฯ  
ภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงนิเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคา
สิ่งของที่สอบราคาได้ให้ ศูนย์ฯ ยึดไว้ในขณะทําสญัญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี ้

(๑)     เงินสด 
  (๒)  เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายให้ ศูนย์ฯ โดยเป็นเช็คลงวนัทีท่ี่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านัน้ไม่เกิน    

๓   วันทําการของทางราชการ 
  (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน 

ข้อ ๑.๔ (๑) 
(๔)     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบรรษัท 

เงินทุนหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนในส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้า
ประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

(๕)    พันธบัตรรัฐบาลไทย    
         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน   ๑๕   วันนบัถัดจากวันที่ผูช้นะการสอบราคา (ผู้ขาย) 

พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่แล้ว    
 
 
 
 
 
 



 

 
                 ๗. การจ่ายเงิน  
                      ศูนย์ฯ จะทํารายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายเงินค่าวัสดุให้กับผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) ที่ลงนามใน
สัญญาจะซ้ือจะขายแล้ว ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และ
กรมบัญชีกลางจะทํารายการจ่ายตรงให้กับผู้ขายผ่านธนาคารให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ลงนามตรวจรับพัสดุครบถ้วนทุกรายการ ตามรายการที่ศูนย์ ฯ จะออกใบสั่งซ้ือ หรือหนังสือแจ้งการส่ง
มอบวัสดุ ให้ผู้ขายส่งมอบในแต่ละคร้ัง  
                 ๘.   อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐   ต่อวันของราคาพัสดทุี่ยัง
ไม่ได้รับมอบภายในกําหนดเวลา 
                 ๙.  การรับประกันความชํารุดและบกพร่อง 

ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ  
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ 
วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบไว้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายต้องรีบจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ให้ใช้การได้ดี
และมีคุณภาพดีตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กําหนด ภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                       ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีความเห็นตรงกันว่าพัสดุที่รับมอบในแต่ละคร้ังอาจมี
รายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงกับที่กําหนดในเอกสารสอบราคา และมีความเห็นให้ส่งหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์
คุณภาพอาหารก่อนตรวจรับพัสดุ ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งวัสดุการเกษตรชุดดังกล่าวให้กับหน่วยงานสังกัดกรม
ประมง หรือหน่วยงานที่รับตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ําตรวจสอบว่ามีรายละเอียดคุณลักษณะตรงตามที่
กําหนดในเอกสารสอบราคาหรือไม่ก่อนพิจารณาลงนามตรวจรับพัสดุชุดดังกล่าวและเบิกจ่ายเงินให้ โดยผู้ขายต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกิดข้ึนทั้งหมด และผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากศูนย์ฯ  มิได้  
                 ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  

๑๐.๑      เงินค่าพสัดุสาํหรับการซ้ือคร้ังนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาํปี ๒๕60 
                       การลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายจะกระทําหลังจากผู้ชนะการสอบราคาได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทํา
สัญญาจะซ้ือจะขายแล้วเท่านั้น 
                        วงเงินงบประมาณในการสอบราคาคร้ังนี้เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,761,160.-บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดแสนหกหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)    
                       ๑๐.๒   เม่ือศูนย์ฯ  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามสอบ
ราคาซ้ือแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู้
เสนอราคาซ่ึงเปน็ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยน์าวี   ดงันี้   

(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลา่วเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะ 
กรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสัง่หรือซ้ือสิ่งของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชน่เดียวกับเรือ 
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 
 
 



 

 
 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยน์าวี                                                  
                      ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซ่ึง จากศูนย์ฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสญัญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๖ ศูนย์ฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔  ศูนย์ฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น 
ของสํานักอัยการสูงสดุ (ถ้ามี) 

๑๐.๕  ห้ามผู้ขายโอนสิทธิ์เรียกร้องวงเงินจัดซ้ือที่พึงจะได้รับจากผู้ซื้อให้แก่บุคคลภายนอกเป็น 
ผู้รับเงินแทน 

๑๐.๖ ศูนย์ฯ  สงวนสิทธิ์ผ่อนปรนผู้เสนอราคา หากพิจารณาเห็นว่าคุณสมบัติทีไ่ม่ครบถ้วนนั้นไม่เป็น 
สาระสาํคัญโดยไม่ตัดออกจากการพิจารณา 

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดการสอบราคาซ้ือติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์
น้ําอุตรดิตถ์ โทร./โทรสาร  ๐๕๕- ๔๙๑-๐๐๒,  ๐๕๕-๔๙๑-๕๓๔   ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลด
เอกสารการสอบราคาซ้ือได้จากเว็บไซต์  http://www.fisheries.go.th/rgm-uttarradit 
 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ 
                     3  พฤศจิกายน  ๒๕๕9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุอาหารสัตว์น้ํา จํานวน 6 รายการ 
แนบท้ายเอกสารสอบราคา เลขท่ี    2/2560 

1. อาหารปลาดุกเล็ก 
- อาหารเม็ดต้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 30% มีไขมันไม่น้อยกว่า 4% มีกากไม่เกิน 6%  และมีความช้ืนไม่เกิน 12% 
- เป็นอาหารชนิดเม็ดลอยนํ้าท่ีผลติใหม ่มีกลิ่นปลาป่น อัดเป็นเม็ดและมีสีเสมอกันไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ไม่มีเช้ือรา  แมลง  

หนอน ปนเป้ือน มีวันสิ้นอายุไม่ต่ํากว่า 60 วัน นับจากวันส่งมอบวัสดุ  
- มีขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม บรรจุในถุงหรือภาชนะท่ีมาตรฐานสามารถกันความช้ืนและไม่มีรอยฉีกขาด มีสลาก

บอกคุณลักษณะ ยี่ห้อ แหล่งผลิต วันเดือนปีท่ีผลิต และวันสิ้นอายุท่ีชัดเจน 
- ต้องได้รับการข้ึนทะเบียนอาหารจากกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์ มีใบรับรองคุณภาพตามรายละเอียดคุณลักษณะ

จากบริษัทท่ีผลิต  
- มีหนังสือแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์นํ้า  จากหน่วยงานราชการท่ีออกให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้เสนอ

ราคา  มีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันท่ีออกใบรับรองจนถึงวันเปิดซองเสนอราคา 
- ต้องมีสําเนาใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ 
- ส่งตัวอย่างอาหารจํานวน 1 ถุง (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม/ถุง) ท่ียังไม่เปิดใช้เพ่ือประกอบการเสนอราคา 

2. อาหารปลาดุกกลาง 
- อาหารเม็ดต้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 30% มีไขมันไม่น้อยกว่า 3% มีกากไม่เกิน 8%  และมีความช้ืนไม่เกิน 12% 
- เป็นอาหารชนิดเม็ดลอยนํ้าท่ีผลติใหม ่มีกลิ่นปลาป่น อัดเป็นเม็ดและมีสีเสมอกันไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ไม่มีเช้ือรา  แมลง  

หนอน ปนเป้ือน มีวันสิ้นอายุไม่ต่ํากว่า 60 วัน นับจากวันส่งมอบวัสดุ 
- มีขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม บรรจุในถุงหรือภาชนะท่ีมาตรฐานสามารถกันความช้ืนและไม่มีรอยฉีกขาด มีสลาก

บอกคุณลักษณะ ยี่ห้อ แหล่งผลิต วันเดือนปีท่ีผลิต และวันสิ้นอายุท่ีชัดเจน 
- ต้องได้รับการข้ึนทะเบียนอาหารจากกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์ มีใบรับรองคุณภาพตามรายละเอียดคุณลักษณะ

จากบริษัทท่ีผลิต  
- มีหนังสือแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์นํ้าจากหน่วยงานราชการท่ีออกให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้เสนอ

ราคา มีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันท่ีออกใบรับรองจนถึงวันเปิดซองเสนอราคา 
- ต้องมีสําเนาใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ 
- ส่งตัวอย่างอาหารจํานวน 1 ถุง (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม/ถุง) ท่ียังไม่เปิดใช้เพ่ือประกอบการเสนอราคา 

3.   อาหารปลาดุกใหญ่ 
- อาหารเม็ดต้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 25% มีไขมันไม่น้อยกว่า 3% มีกากไม่เกิน 8%  และมีความช้ืนไม่เกิน 12% 
- เป็นอาหารชนิดเม็ดลอยนํ้าท่ีผลติใหม ่มีกลิ่นปลาป่น อัดเป็นเม็ดและมีสีเสมอกันไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ไม่มีเช้ือรา  แมลง  

หนอน ปนเป้ือน มีวันสิ้นอายุไม่ต่ํากว่า 60 วัน นับจากวันส่งมอบวัสดุ 
- มีขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม บรรจุในถุงหรือภาชนะท่ีมาตรฐานสามารถกันความช้ืนและไม่มีรอยฉีกขาด มีสลาก

บอกคุณลักษณะ ยี่ห้อ แหล่งผลิต วันเดือนปีท่ีผลิต และวันสิ้นอายุท่ีชัดเจน 
- ต้องได้รับการข้ึนทะเบียนอาหารจากกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์ มีใบรับรองคุณภาพตามรายละเอียดคุณลักษณะ

จากบริษัทท่ีผลิต  
- มีหนังสือแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์นํ้าจากหน่วยงานราชการท่ีออกให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้เสนอ

ราคา  มีอายุไม่เกิน 60  วัน นับจากวันท่ีออกใบรับรองจนถึงวันเปิดซองเสนอราคา  
- ต้องมีสําเนาใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ 
- ส่งตัวอย่างอาหารจํานวน 1 ถุง (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม/ถุง) ท่ียังไม่เปิดใช้เพ่ือประกอบการเสนอราคา 

 
 
 
 



 

 
 
 
4. อาหารกุ้งกุลาดํา (ผง) 

- อาหารกุ้งกุลาดํา ชนิดผง ต้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 40% มีไขมันไม่น้อยกว่า 6% มีกากไม่เกิน 3%  และมีความช้ืน
ไม่เกิน 10% 

- เป็นอาหารกุ้งกุลาดําชนิดผง แบบลอยนํ้าท่ีผลิตใหม่ ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ไม่มีเช้ือรา แมลง หนอน ปนเป้ือน มีวันสิ้น
อายุไม่ต่ํากว่า 60 วัน นับจากวันส่งมอบวัสดุ  

- มีขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม บรรจุในถุงหรือภาชนะท่ีมาตรฐานสามารถกันความช้ืนและไม่มีรอยฉีกขาด มีสลากบอก
คุณลักษณะ ยี่ห้อ แหล่งผลิต วันเดือนปีท่ีผลิต และวันสิ้นอายุท่ีชัดเจน 

- ต้องได้รับการข้ึนทะเบียนอาหารจากกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์ มีใบรับรองคุณภาพตามรายละเอียดคุณลักษณะ
จากบริษัทท่ีผลิต  

- มีหนังสือแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์นํ้า จากหน่วยงานราชการท่ีออกให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้เสนอ
ราคา  มีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันท่ีออกใบรับรองจนถึงวันเปิดซองเสนอราคา 

- ต้องมีสําเนาใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ 
- ส่งตัวอย่างอาหารจํานวน 1 ถุง (นํ้าหนัก 10 กิโลกรัม/ถุง) ท่ียังไม่เปิดใช้เพ่ือประกอบการเสนอราคา 

5. อาหารสัตว์นํ้าวัยอ่อน (ผง) 
- อาหารผงต้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 36% มีไขมันไม่น้อยกว่า 5% มีกากไม่เกิน 2%  และมีความช้ืนไม่เกิน 12% 
- เป็นอาหารท่ีผลิตใหม่ มีกลิ่นปลาป่น อัดเป็นเม็ดและมีสีเสมอกันไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ไม่มีเช้ือรา  แมลง  หนอน 

ปนเป้ือน มีวันสิ้นอายุไม่ต่ํากว่า 60 วัน นับจากวันส่งมอบวัสดุ 
- มีขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/ลัง บรรจุในถุงหรือภาชนะท่ีมาตรฐานสามารถกันความช้ืนและไม่มีรอยฉีกขาด มีสลาก

บอกคุณลักษณะ ยี่ห้อ แหล่งผลิต วันเดือนปีท่ีผลิต และวันสิ้นอายุท่ีชัดเจน 
- ต้องได้รับการข้ึนทะเบียนอาหารจากกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์ มีใบรับรองคุณภาพตามรายละเอียดคุณลักษณะ

จากบริษัทท่ีผลิต  
- มีหนังสือแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์นํ้า จากหน่วยงานราชการท่ีออกให้บริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้เสนอ

ราคา  มีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันท่ีออกใบรับรองจนถึงวันเปิดซองเสนอราคา 
- ส่งตัวอย่างอาหารจํานวน 1 ถุง (นํ้าหนัก 2 กิโลกรัม/ถุง) ท่ียังไม่เปิดใช้เพ่ือประกอบการเสนอราคา 

6.    ปลาป่น  
- เป็นปลาป่นช้ันคุณภาพท่ี 1 มีลักษณะตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2545 
-  มีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า 60% กากไม่มากกว่า 2% ความช้ืนไม่มากกว่า 10%   
- เป็นผงละเอียด มีเน้ือและสีเสมอกัน ไม่มีสิ่งปลอมปนในวัตถุดิบ 
- เป็นปลาป่นท่ีผลิตใหม่ ไม่มีกลิ่นหืน ไม่มีเช้ือรา แมลง และหนอน ปนเป้ือน 
- บรรจุในถุงหรือภาชนะท่ีมาตรฐานสามารถกันความช้ืนและไม่มีรอยฉีกขาด 
- มีขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ  
- มีใบตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามรายละเอียดคุณลกัษณะจากหน่วยงานราชการท่ีออกให้บริษัท/ห้าง/รา้น ผู้เสนอราคา    

มีอายุไม่เกิน 60 วัน นับจากวันท่ีออกใบรับรองจนถึงวันเปิดซองเสนอราคา 
- มีหนังสือรับรองการตรวจสอบเช้ือราและการตรวจ Salmonella spp.ในปลาป่นตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการ

หรือห้องปฏิบัติการท่ีเช่ือถือได้ มีอายุการรับรองไม่เกิน 90 วัน นับจากวันท่ีออกใบรับรองจนถึงวันเปิดซองเสนอ
ราคา 

- มีใบรับรองการตรวจสอบสารเมลามีนจากหน่วยงานราชการ  
- ส่งตัวอย่างอาหารจํานวน 1 กระสอบ (นํ้าหนัก 50 กิโลกรัม/กส.) ท่ียังไม่เปิดใช้เพ่ือประกอบการเสนอราคา 
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ใบเสนอราคา 

 
เรียน    ประธานคณะกรรมการเปิดซองราคา 

๑. ข้าพเจ้า………………………………………...........อยู่บ้านเลขที…่….…..ถนน……………………………………… 
ตําบล/แขวง………………………………..……อําเภอ/เขต…………………………………………จังหวัด………………………………….……
หมายเลขโทรศัพท…์……………………….. โดย………………………………………………………………..ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ไดพ้ิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที่ ………………….และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่  ……………… (ถ้ามี) โดยตลอดและ
ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขแล้วนั้น รวมทั้งรับรองวา่ข้าพเจา้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด และไม่เปน็ผู้ทิง้
งานของทางราชการ 

๒. ข้าพเจ้า ขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการซ่ึงกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคา และกําหนดเวลาส่ง 
มอบภายใน ๗  วัน นับจากวันทีไ่ด้รับแจ้งให้ส่งมอบดงัต่อไปนี ้

ท่ี รายการ จํานวน ราคา/หน่วย รวมเงิน 
(บาท) 

๑. อาหารเมด็ลอยนํ้า สําหรับปลาดุกเล็ก 
บรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม 

700  ถุง ถุงละ ……………….บาท จํานวน...................................................บาท 
ตัวอักษร (....................................................) 

๒. อาหารเมด็ลอยนํ้า สําหรับปลาดุกกลาง 
บรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม 

750  ถุง ถุงละ ……………….บาท จํานวน...................................................บาท 
ตัวอักษร (....................................................) 

๓. อาหารเมด็ลอยนํ้า สําหรับปลาดุกใหญ่ 
บรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม 

650  ถุง ถุงละ ……………….บาท จํานวน...................................................บาท 
ตัวอักษร (....................................................) 

๔. อาหารกุ้งกุลาดาํ (ผง) 
บรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม 

650  ถุง ถุงละ ……………….บาท จํานวน...................................................บาท 
ตัวอักษร (....................................................) 

๕. อาหารสตัว์นํ้าวัยอ่อนชนิดผง 
บรรจุกล่องละ  ๒๐  กิโลกรัม 

๘5  กล่อง กล่องละ.............บาท จํานวน...................................................บาท 
ตัวอักษร (....................................................) 

๖. ปลาป่น 
บรรจุกระสอบ  ๕๐  กระสอบ 

9๐ กระสอบ กระสอบละ.............บาท จํานวน...................................................บาท 
ตัวอักษร (....................................................) 

รวมเป็นเงินท้ังสิน  

ตัวอักษร (…………….……..…………………………………………………….) ซ่ึงเป็นราคาที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน  
และค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ซ่ึงข้าพเจ้าทราบดีวา่จะพิจารณาราคารวมที่เสนอราคาต่าํสุด เท่านัน้ และต้องเสนอ
ราคาครบถ้วนทัง้   ๖  รายการ 

๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา  ๓34 วัน  นับแต่วนัเปิดซองสอบราคา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
พันธุกรรมสัตว์น้าํอุตรดิตถ์  อาจนับคําเสนอนี้ ณ  เวลาใดก็ไดก่้อนที่จะครบกําหนดระยะเวลา ดังกล่าว หรือระยะเวลาที่
ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์  ร้องขอ 

๔. ในกรณีที่ ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
๔.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาซ้ือขายที่แนบทา้ยเอกสารสอบราคากับศูนย์วิจัยและพัฒนาพนัธกุรรม 

สัตว์น้าํอุตรดิตถ์    ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทําสัญญา 
                     ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญา ตามที่ระบไุว้ในข้อ ๑.๔ (๑) ของเอกสารสอบราคาให้แก่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์  ก่อนหรือในขณะที่ไดล้งนามในสัญญาเปน็จาํนวนร้อยละ ๕ ของราคา
ตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
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                     หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบไุว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจา้ยอมให้ศูนย์วิจัยและพฒันาพันธุกรรม
สัตว์น้าํอุตรดิตถ์ เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยนิดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ ศูนย์วิจัยและพฒันา
พันธุกรรมสัตว์น้าํอุตรดิตถ์  และศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าํอุตรดิตถ์มีสิทธิ์จะให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเปน็ผูส้อบ
ราคาได้ หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้าํอุตรดิตถ์  อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ 

๕. ข้าพเจ้า ยอมรับว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน์้ําอุตรดิตถ์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี ้
หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพจิารณา   เชน่ ตัวอย่าง แคตตาล็อก แบบ รูปรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ ข้าพเจ้าไดส้่งให้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์  พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจา้
ยินยอมมอบให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน์้ําอุตรดิตถ์  ไว้เปน็เอกสารและทรัพยส์ินของทางราชการสําหรับ
ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซ่ึงศูนย์วิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้าํอุตรดิตถ์  คืนให้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวอย่างนัน้ 

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบตัิโดยถูกต้อง ตามทีไ่ด้ทําความเข้าใจและตามความผูกพนัแห่งคําเสนอ 
นี้ ข้าพเจ้ามอบ…………-……………………เพื่อเป็นหลักประกันซองเงินจํานวนเงิน…………..-……………….บาท  มาพร้อมกันนี ้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ทีไ่ด้ยืน่พร้อมใบเสนอราคานีโ้ดยละเอียดแล้ว   
และเข้าใจดีว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้าํอุตรดิตถ์  ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผดิพลาดหรือตกหล่น 

๙. ใบเสนอราคานีไ้ด้ยืน่เสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม   และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดย 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ  ที่ยื่นเสนอราคาในคราว
เดียวกัน 

 
                         เสนอมา  ณ  วันที่  …………….เดือน…………………..พ.ศ…………… 
 
 
 
                                                                                  (ลงชื่อ)………………………………………….…………. 
                                                                                            (……………………..……………………………) 
                                                                             ตําแหน่ง…………………………………………..………………. 
 



 

สัญญาจะซื 	อจะขายแบบราคาที�ไม่จาํกัดปริมาณ 
 

สญัญาเลขที�………………… 
 สญัญาฉบบันี �ทําขึ �น ณ………………………….ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต………
จงัหวดั………………เมื�อวนัที�……….เดือน…………..พ.ศ……………ระหวา่ง………………….
โดย………………ซึ�งตอ่ไปในสญัญานี �จะเรียกวา่ “ผู้จะซื �อ” ฝ่ายหนึ�งกบั…………..ซึ�งจดทะเบียนเป็นนิติ
บคุคล ณ……………..…………..มีสํานกังานใหญ่อยูเ่ลขที�……………ถนน……………ตําบล/
แขวง…………………..อําเภอ/เขต……………จงัหวดั……………..โดย……………….……ผู้ มีอํานาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลปรากฏตามหนงัสือรับรองของสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………..................ลง
วนัที�…….(และหนงัสือมอบอํานาจลงวนัที�………………….)* แนบท้ายสญัญานี � (ในกรณีที�ผู้จะขายเป็นบคุคล
ธรรมดาให้ใช้ข้อความวา่…………………อยูเ่ลขที�………ถนน………ตําบล/แขวง…………อําเภอ/
เขต…………….จงัหวดั…………..)* ซึ�งตอ่ไปในสญัญานี �จะเรียกวา่ “ผู้จะขาย” อีกฝ่ายหนึ�ง 
 คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี � 

 
ข้อ 1.  ข้อตกลงจะซื 	อจะขาย 

ผู้จะซื �อตกลงจะซื �อและผู้ตกลงจะขาย…..…………………………..ตามเอกสารรายการ 
สินค้าและราคาตอ่หนว่ยแนบท้ายสญัญานี � ตามจํานวนที�ผู้จะซื �อจะสั�งซื �อเป็นคราวๆ ไป มี
กําหนดเวลา……..…………..เดือน นบัตั �งแตว่นัที�……..เดือน………….พ.ศ……….จนถึงวนัที�………..
เดือน……..พ.ศ…………..เป็นราคาทั �งสิ �นประมาณ………บาท (…………….)ซึ�งรวมภาษีมลูคา่เพิ�ม
ตลอดจนภาษีอากรอื�น ๆ และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงด้วยแล้ว 
 ตลอดอายสุญัญานี � ผู้จะขายรับจะจดัหาสิ�งของที�จะขายตามวรรคหนึ�งเตรียมไว้ให้แก่ผู้จะซื �อได้อยา่ง
เพียงพอตามจํานวนที�คูส่ญัญาได้ตกลงประมาณการไว้ในภาคผนวก 1 แนบท้ายสญัญานี � แตผู่้จะซื �ออาจสั�งซื �อ
จริงมากหรือน้อยกวา่จํานวนประมาณการดงักลา่วก็ได้ 
 
 ข้อ 2. การรับรองคุณภาพ 
 ผู้จะขายรับรองวา่สิ�งของที�จะขายให้ตามสญัญานี �เป็นของแท้ ของใหม ่ ไมเ่คยใช้งานมาก่อนไมเ่ป็น
ของเก่าเก็บทั �งมีคณุภาพและคณุสมบตัไิมตํ่�ากวา่ที�กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสญัญา…………… 
 ในกรณีที�เป็นการซื �อสิ�งของซึ�งจะต้องมีการตรวจทดลองผู้จะขายรับรองวา่เมื�อตรวจทดลองแล้ว ต้องมี
คณุภาพไมตํ่�ากว่าที�กําหนดไว้ด้วย 
 
 
 



 

 ข้อ 3. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ�งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสญัญาดงัตอ่ไปนี �ให้ถือเป็นสว่นหนึ�งของสญัญานี � 
 3.1 ผนวก 1……(รายการพสัดแุละราคาตอ่หน่วย)……… จํานวน……..หน้า 
 3.2 ผนวก 2…….(รายการคณุลกัษณะเฉพาะ)…………     จํานวน….....หน้า 
 3.3 ผนวก 3……..(แคตตาล็อก)…………………….           จํานวน…….หน้า 
 3.4 ผนวก 4……..(แบบรูป)*……………………….             จํานวน…… หน้า 
 3.5 ผนวก 5…… (ใบเสนอราคา)………………….              จํานวน…… หน้า 
 3.6…………………ฯลฯ……………………………………... 
 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาที�ขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานี � ให้ใช้ข้อความในสญัญานี �บงัคบั 
และในกรณีที�เอกสารแนบท้ายสญัญาขดัแย้งกนัเอง ผู้จะขายจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉยั        ของผู้จะซื �อ 
 
 ข้อ 4. การออกใบสั�งซื 	อแต่ละคราว 
 ผู้จะซื �อจะออกใบสั�งซื �อสิ�งของในแตล่ะคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการพร้อมกนัก็ได้ใน
ปริมาณแตล่ะรายการคราวละอยา่งมากไมเ่กิน…………………หรืออยา่งน้อยไมตํ่�ากวา่………………โดยจะ
ระบปุริมาณ สถานที� และวนัเวลาที�ผู้จะขายจะต้องสง่มอบไว้ในใบสั�งซื �อแตล่ะคราว 
 
 ข้อ 5. การส่งมอบ 
 ผู้จะขายสญัญาวา่จะสง่มอบสิ�งของตามสญัญาให้แก่ผู้จะซื �อตามปริมาณสถานที�และวนัเวลาที�
กําหนดไว้ในใบสั�งซื �อแตล่ะคราวด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้จะขายเอง พร้อมทั �งหีบห่อหรือเครื�องรัดพนัผกูให้เรียบร้อย 
ทั �งนี � ผู้จะซื �อจะออกใบสั�งซื �อจะออกใบสั�งซื �อมอบให้แก่ผู้จะขายลว่งหน้าก่อนครบกําหนดเวลาสง่มอบตาม
ใบสั�งซื �อไมน้่อยกวา่…………….วนั 
 
 ข้อ 6. การตรวจรับ 
 เมื�อผู้จะซื �อได้ตรวจรับสิ�งของที�สง่มอบ และเห็นวา่ถกูต้องครบถ้วนตามสญัญาและใบสั�งซื �อในแตล่ะ
คราวแล้ว ผู้จะซื �อจะออกหลกัฐานการรับมอบไว้ให้ เพื�อผู้จะขายนํามาเป็นหลกัฐานประกอบการขอรับเงิน คา่
สิ�งของนั �น 
 ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏวา่ สิ�งของที�สง่มอบไมต่รงตามสญัญาและใบสั�งซื �อผู้จะซื �อทรงไว้ซึ�งสิทธิ
ที�จะไมรั่บสิ�งของนั �น ในกรณีเชน่นี � ผู้จะขายต้องรีบนําสิ�งของนั �นกลบัคืนโดยเร็วที�สดุเทา่ที�จะทําได้และนํา
สิ�งของมาสง่มอบให้ใหม่หรือเพิ�มเตมิให้ถกูต้องตามสญัญาและใบสั�งซื �อ ด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้จะขายเอง และ
ระยะเวลาที�เสียไปดงักลา่ว ผู้จะขายจะนํามาอ้างเป็นเหตขุอขยายเวลาทําการเพื�อลดหรืองดคา่ปรับไมไ่ด้ 
 



 

 ข้อ 7. การชาํระเงนิ 
 ผู้จะซื �อจะชําระเงินคา่สิ�งของที�คํานวณตามปริมาณที�กําหนดในใบสั�งซื �อแตล่ะคราวและตามราคาตอ่
หนว่ยดงัระบไุว้ในผนวก 1 แนบท้ายสญัญานี � ให้แก่ผู้จะขายภายใน……..วนันบัแตว่นัที�ผู้จะขายได้แสดง
หลกัฐานการรับมอบตามข้อ 6 ให้แก่ผู้จะซื �อ 

 
ข้อ 8. การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

 ผู้จะขายยอมรับประกนัความชํารุดบกพร่องหรือขดัข้องของสิ�งของตามสญัญานี �เป็นเวลา………
ปี…….เดือน นบัแตว่นัที�ผู้จะซื �อได้รับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดงักล่าวหากสิ�งของตามสญัญานี �เกิดชํารุด
บกพร่องหรือขดัข้องอนัเนื�องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้จะขายจะต้องจดัการซอ่มแซมหรือแก้ไขให้อยูใ่น
สภาพที�ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน……...วนั นบัแตว่นัที�ได้รับแจ้งจากผู้จะซื �อโดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยใด ๆ ทั �งสิ �น 
 
 ข้อ 9. หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 
 ในวนัทําสญัญานี �ผู้จะขายได้นําหลกัประกนัเป็น……………….เป็นจํานวนเงิน……………..บาท
(………………………..) ซึ�งเทา่กบัร้อยละ……….(………..%) ของราคาประมาณการตามข้อ 1 มามอบไว้แก่
ผู้ ซื �อเพื�อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญานี � 
 หลกัประกนัที�ผู้จะขายนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ�ง ผู้จะซื �อจะคืนให้เมื�อผู้จะขายพ้นจากข้อผกูพนัตาม
สญัญานี �แล้ว 
 
 ข้อ 10. การบอกเลิกสัญญา 
 เมื�อครบกําหนดสง่มอบสิ�งของตามใบสั�งซื �อ ถ้าผู้จะขายไมส่ง่มอบสิ�งของที�ตกลงขายให้แก่ผู้จะซื �อหรือ
สง่มอบไมถ่กูต้องหรือไมค่รบจํานวน ผู้จะซื �อมีสิทธิบอกเลิกสญัญาณทั �งหมดหรือบางส่วนได้ 
 ในกรณีที�ผู้จะซื �อใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาผู้จะซื �อมีสิทธิริบหลกัประกนัหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนงัสือคํ �าประกนัตามสญัญาข้อ 9 เป็นจํานวนเงินทั �งหมดหรือแตบ่างสว่นก็ได้ แล้วแตผู่้จะซื �อจะเห็นสมควร
และถ้าผู้จะซื �อจดัซื �อสิ�งของจากบคุคลอื�นเตม็จํานวนหรือเฉพาะจํานวนที�ขาดสง่ แล้วแตก่รณี ภายใน
กําหนด………เดือน นบัแตว่นับอกเลิกสญัญาผู้จะขายจะต้องชดใช้ราคาที�เพิ�มขึ �นจากราคาที�กําหนดไว้ใน
สญัญานี �ด้วย 
 
 ข้อ 11. ค่าปรับ 
 ในกรณีที�ผู้จะซื �อไมใ่ช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามสญัญาข้อ 10 ผู้จะขายจะต้องชําระคา่ปรับให้ผู้จะซื �อ
เป็นรายวนั ในอตัราร้อยละ……….(…...%) ของราคาสิ�งของที�ยงัไมไ่ด้รับมอบนบัแตว่นัถดัจากวนัครบกําหนด
สง่มอบตามใบสั�งซื �อจนถึงวนัที�ผู้จะขายได้นําสิ�งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื �อจนถกูต้องครบถ้วนตามใบสั�งซื �อ 
หรือจนถึงวนัที�ผู้จะซื �อได้ซื �อสิ�งของตามใบสั�งซื �อนั �นจากบคุคลอื�น ในกรณีนี �ผู้จะขายยอมรับผิดชดใช้ราคาที�



 

เพิ�มขึ �นจากราคาที�กําหนดไว้ในสญัญาด้วยซึ�งผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื �อหกัเงินคา่ปรับและราคาที�เพิ�มขึ �น
ดงักลา่วจากราคาสิ�งของตามใบสั�งซื �อคราวใดก็ได้หรือให้ผู้จะซื �อเรียกร้องจากผู้จะขายตามสญัญาข้อ 12 หรือ
จะเรียกร้องจากหลกัประกนัสญัญาตามข้อ 9 ก็ได้ ตามที�ผู้จะซื �อจะเห็นสมควร 
 การคิดคา่ปรับในกรณีสิ�งของที�ตกลงจะซื �อจะขายประกอบกนัเป็นชดุ แตผู่้จะขายสง่มอบเพียง
บางสว่นหรือขาดสว่นประกอบสว่นหนึ�งสว่นใดไป ทําให้ไมส่ามารถใช้การได้โดยสมบรูณ์ ให้ถือวา่ยงัไมไ่ด้สง่
มอบสิ�งของนั �นเลย และให้คิดคา่ปรับจากราคาสิ�งของเต็มทั �งชดุ 
 ในระหวา่งที�ผู้จะซื �อยงัมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญานั �น ถ้าผู้จะซื �อเห็นวา่ผู้จะขายไมอ่าจปฏิบตัิตาม
สญัญาตอ่ไปได้ ผู้จะซื �อจะใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา และริบหลกัประกนัหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนงัสือ
คํ �าประกนัตามสญัญาข้อ 9 กบัเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที�เพิ�มขึ �นตามที�กําหนดไว้ในสญัญาข้อ 10 วรรคสอง ก็ได้ 
แกละถ้าผู้จะซื �อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชําระคา่ปรับไปยงัผู้จะขายเมื�อครบกําหนดสง่มอบตามใบสั�งซื �อแล้วผู้จะ
ซื �อมีสิทธิที�จะปรับผู้จะขายจนถึงวนับอกเลิกสญัญาได้อีกด้วย 
 
 ข้อ 12. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
 ถ้าผู้จะขายไมป่ฏิบตัติามสญัญาข้อหนึ�งข้อใดด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่
ผู้จะซื �อแล้ว ผู้จะขายต้องชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้จะซื �อโดยสิ �นเชิงภายในกําหนด 30 วนันบัแตว่นัที�ได้รับแจ้ง
จากผู้จะซื �อ 
 ข้อ 13. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
 ในกรณีที�มีเหตสุดุวิสยั หรือเหตใุด ๆ อนัเนื�องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื �อ หรือ
จากพฤติการณ์อนัใดอนัหนึ�งซึ�งผู้จะขายไมต้่องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตใุห้ผู้จะขายไมส่ามารถสง่มอบ
สิ�งของตามเงื�อนไขและกําหนดเวลาแหง่สญัญานี �ได้ ผู้จะขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสญัญาหรือขอลด
หรืองดคา่ปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตหุรือพฤตกิารณ์ดงักลา่วพร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือให้ผู้จะซื �อทราบภายใน 
15 วนั นบัแตว่นัที�เหตนุั �นสิ �นสดุลง 
 
 ถ้าจะขายไมป่ฏิบตัใิห้เป็นไปตามความในวรรคหนึ�ง ให้ถือวา่ผู้จะขายได้สละสิทธิNเรียกร้องในการที�จะ
ขอขยายเวลาทําการตามสญัญาเพื�องดหรือลดคา่ปรับโดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น เว้นแตก่รณีเหตเุกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื �อ  ซึ�งมีหลกัฐานชดัแจ้งหรือผู้จะซื �อทราบดีอยูแ่ล้วตั �งแตต้่น 
การขยายเวลาทําการตามสญัญาเพื�อลดหรืองดคา่ปรับตามวรรคหนึ�งอยู่ในดลุพินิจของผู้จะซื �อที�จะพิจารณา 
 
 ข้อ 14. การใช้เรือไทย 
 ถ้าสิ�งของที�จะต้องสง่มอบให้ผู้จะซื �อตามสญัญานี � เป็นสิ�งของที�ผู้จะขายจะต้องสั�งหรือนําเข้ามาจาก
ตา่งประเทศและสิ�งของนั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดนิเรือที�มีเรือไทยเดนิอยูแ่ละสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้จะขายต้องจดัการให้สิ�งของดงักลา่วบรรทกุ



 

โดยเรือไทยหรือเรือที�มีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก
สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีก่อนบรรทกุของนั �นลงเรืออื�นที�มิใชเ่รือไทย หรือเป็นของที�
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้ ทั �งนี �ไมว่า่การสั�งหรือสั�งซื �อสิ�งของ
ดงักลา่วจากตา่งประเทศเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื�นใด 
 ในการสง่มอบสิ�งของตามสญัญาให้แก่ผู้จะซื �อ ถ้าสิ�งของนั �นเป็นสิ�งของตามวรรคหนึ�ง ผู้จะขายจะต้อง
สง่มอบใบตราสง่ (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสง่สําหรับของนั �น ซึ�งแสดงวา่ได้บรรทกุมาโดยเรือไทยหรือ
เรือที�มีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยให้แก่ผู้จะซื �อพร้อมกบัการสง่มอบสิ�งของด้วย 
 ในกรณีที�สิ�งของดงักลา่ว ไมไ่ด้บรรทกุจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือ  ที�มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ จะขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ�งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของ โดยเรืออื�นได้หรือหลักฐานซึ�งแสดงว่าได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษ
เนื�องจากการไมบ่รรทกุของโดยเรือไทยตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ�ง
แก่ผู้จะซื �อด้วย 
 ในกรณีที�ผู้จะขาย ไมส่ง่มอบหลกัฐาน อยา่งใดอย่างหนึ�งดงักลา่ว ในวรรคสองข้างต้นให้แก่       ผู้จะ
ซื �อแตจ่ะขอสง่มอบ สิ�งของดงักลา่วให้ผู้จะซื �อก่อน โดยยงัไมรั่บชําระเงินคา่สิ�งของผู้จะซื �อมีสิทธิรับสิ�งของ
ดงักลา่ว ไว้ก่อนและชําระเงินคา่สิ�งของเมื�อผู้จะขายได้ปฏิบตัถิกูต้องครบถ้วนดงักลา่วแล้วได้ 
 สญัญานี �ทําขึ �นสองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั คูส่ญัญาได้อา่นและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื�อพร้อมทั �งประทบัตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยานและคูส่ญัญาตา่งยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบบั 

(ลงชื�อ)………………………..ผู้จะซื �อ 
  (……………………………….) 

 
(ลงชื�อ………………………….ผู้จะขาย 
    (………………………………..) 

 
(ลงชื�อ)……………………….…พยาน 
      (………………………………...) 

 
(ลงชื�อ)…………………………..พยาน 
     (………………………………….) 
 

หมายเหตุ * เป็นข้อความ หรือเงื�อนไขเพิ�มเตมิ ซึ�งสว่นราชการ ผู้ ทําสญัญาอาจเลือก ใช้หรือตดัออกได้ตาม
ข้อเท็จจริง 



แบบหนังสือค้ําประกัน 

 

(หลักประกันสัญญาซ้ือ) 

 

เลขท่ี............................                  วันท่ี............................ 

 
ข�าพเจ�า..........(ชื่อธนาคาร)...........สํานักงานต้ังอยู)เลขท่ี.............ถนน...............ตําบล/แขวง..................

อําเภอ/เขต........................จังหวัด.......................โดย..........................ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  
ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ไว�ต)อ.................(ชื่อส)วนราชการผู� ซ้ือ)...........ซ่ึงต)อไปนี้ เรียกว)า “ผู� ซ้ือ”  
ดังมีข�อความต)อไปนี้ 

1. ตามท่ี........(ชื่อผู�ขาย).......ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�ขาย” ได�ทําสัญญาซ้ือขาย................กับผู� ซ้ือ 
ตามสัญญาเลขท่ี....................ลงวันท่ี..................ซ่ึงผู�ขายต�องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต)อผู�ซ้ือ  
เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซ่ึงเท)ากับร�อยละ......... (........) ของมูลค)าท้ังหมดของสัญญา 

ข�าพเจ�ายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเง่ือนไขท่ีจะคํ้าประกันการชําระเงินให�ตามสิทธิเรียกร�องของผู� ซ้ือ  
จํานวนไม)เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณีท่ีผู�ขายก)อให�เกิด 
ความเสียหายใดๆ หรือต�องชําระค)าปรับ หรือค)าใช�จ)ายใดๆ หรือผู�ขายมิได�ปฏิบัติตามภาระหน�าท่ีใดๆ ท่ีกําหนด 
ในสัญญาดังกล)าวข�างต�น ท้ังนี้ โดยผู�ซ้ือไม)จําเป4นต�องเรียกร�องให�ผู�ขายชําระหนี้นั้นก)อน 

2. หนังสือคํ้าประกันนี้ มีผลใช� บังคับต้ังแต)วันทําสัญญาซ้ือดังกล)าวข�างต�นจนถึงวันท่ี ...............  
เดือน.................... พ.ศ. ....................... (ระบุวันท่ีครบกําหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด 
บกพร)องด�วย) และข�าพเจ�าจะไม)เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

3. หากผู� ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขาย ให�ถือว)าข�าพเจ�ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด�วย โดยให�ขยาย
ระยะเวลาคํ้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู�ซ้ือได�ขยายระยะเวลาให�แก)ผู�ขายดังกล)าวข�างต�น 

 
ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทับตราไว�ต)อหน�าพยานเป4นสําคัญ 

 

   ลงชื่อ......................................................ผู�คํ้าประกัน 

           (....................................................) 

          ตําแหน)ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 
 

 

 



บทนิยาม 
 
 “ผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกัน”  หมายความว�า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล    
ท่ีเข�าเสนอราคาขายในการสอบราคา  เป�นผู�มีส�วนได�เสียไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม 
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาขายในการสอบราคาในคราวเดียวกัน 
 การมีส�วนได�เสียไม�ว�าโดยทางตรง  หรือทางอ�อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล     
ดังกล�าวข�างต�นได�แก�การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล�าวมีความสัมพันธ(กันในลักษณะ              
ดังต�อไปนี้ 
 (๑) มีความสัมพันธ(กันในเชิงบริหาร โดยผู�จัดการ  หุ�นส�วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ    
ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง   
มีอํานาจ หรือสามารถใช�อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล          
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเสนอราคาในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
 (๒) มีความสัมพันธ(กันในเชิงทุน โดยผู�เป�นหุ�นส�วนในห�างหุ�นส�วนสามัญ หรือผู�เป�น
หุ�นส�วนไม�จํากัดความรับผิดในห�างหุ�นส�วนจํากัด หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ�ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด เป�นหุ�นส�วนในห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด  หรือเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�  ในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่ง   หรือหลายรายท่ีเสนอราคาในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 

คําว�า  “ผู�ถือหุ�นรายใหญ�”  ให�หมายความว�า  ผู�ถือหุ�นซ่ึงถือหุ�นเกินกว�าร�อยละยี่สิบห�า
ในกิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการว�าด�วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนด  สําหรับ
กิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
 (๓) มีความสัมพันธ(กันในลักษณะไขว�กันระหว�าง (๑) และ (๒) โดยผู�จัดการ หุ�นส�วน      
ผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือ
ของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป�นหุ�นส�วนในห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด  หรือเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข�าเสนอราคาในการสอบราคาซ้ือ 
ครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน�ง  การเป�นหุ�นส�วน หรือเข�าถือหุ�นดังกล�าวข�างต�นของคู�สมรส  หรือบุตร
ท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให�ถือว�าเป�นการดํารงตําแหน�งการเป�นหุ�นส�วน  หรือ
การถือหุ�นของบุคคลดังกล�าว 
 ในกรณีบุคคลใดใช�ชื่อบุคคลอ่ืนเป�นผู�จัดการ  หุ�นส�วนผู�จัดการ  กรรมการผู�จัดการ            
ผู�บริหาร  ผู�เป�นหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นโดยท่ีตนเองเป�นผู�ใช�อํานาจในการบริหารท่ีแท�จริง  หรือเป�น        
หุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นท่ีแท�จริงของห�างหุ�นส�วน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แล�วแต�กรณี
และห�างหุ�นส�วน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข�อง  ได�เสนอราคาในการสอบราคาซ้ือ
คราวเดียวกัน  ให�ถือว�าผู�เสนอราคาหรือผู�เสนอราคานั้นมีความสัมพันธ(กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล�วแต�
กรณี 
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 “การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป#นธรรม” หมายความว�า การท่ีผู�เสนอราคา      
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย�างใด  ๆ  อันเป�นการขัดขวาง  หรือเป�นอุปสรรคหรือไม�เป>ดโอกาสให�
มีการแข�งขันราคาอย�างเป�นธรรมในการเสนอราคา ไม�ว�าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให� 
ขอให�หรือรับว�าจะให�  เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย(สิน หรือประโยชน(อ่ืนใด        หรือใช�กําลัง
ประทุษร�าย  หรือข�มขู�ว�าจะใช�กําลังประทุษร�าย  หรือแสดงเอกสารอันเป�นเท็จ  หรือกระทํา     การใด
โดยทุจริต ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค(ท่ีจะแสวงหาประโยชน(ในระหว�างผู�เสนอราคาด�วยกัน       หรือเพ่ือให�
ประโยชน(แก�ผู�เสนอราคารายหนึ่งรายใด  เป�นผู�มีสิทธิทําสัญญา หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข�งขันราคาอย�าง
เป�นธรรมหรือเพ่ือให�เกิดความได�เปรียบ โดยมิใช�เป�นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

ของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด…………………………………………………………..
๑. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน……………………..แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน……………….แผน

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน………………….แผน
หนังสือบริคณหสนธิ  จํานวน…………………….แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………………แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ   จํานวน……………….แผน

(ค) รานคา
สําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย จํานวน……………………แผน

๒. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน
ลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน……………………..แผน

๓. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม……………………แผน
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน.……………………แผน
๕. สําเนาทะเบียนบาน…………………………………แผน
๖. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร..………………แผน
๗. อ่ืนๆ (ถามี)

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานท่ีขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาถูกตอง

และเปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………………………………….ผูเสนอราคา
(………………………………………….)

ประทับตราหาง/บริษัท



บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

๑. หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนสูตรอาหารกับกรมประมงหรือกรมปศุสัตว จํานวน …………แผน
๒. ใบรับรอง จํานวน………………แผน

เปนใบรับรองจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทผูจําหนาย ซึ่งรับรองวามีคุณภาพของอาหาร (ยี่หอ และ
เบอรท่ีเสนอราคา) ตามรายละเอียดแนบทายเอกสาร
๓. ใบตรวจสอบคุณภาพ จํานวน…………… แผน

เปนหนังสือแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวน้ํา ยี่หอ และเบอรท่ีเสนอราคา ซึ่งรับรอง
คุณภาพตามรายละเอียดแนบทายเอกสาร
๔. ใบตรวจสอบคุณภาพ จํานวน…………… แผน

เปนหนังสือแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตวท้ัง ๑ ชนิด (ปลาปน) ซึ่งรับรอง
คุณภาพตามรายละเอียดแนบทายเอกสาร
๕. อ่ืนๆ (ถามี)

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานท่ีขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อถูกตอง
และเปนจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………………………………….ผูเสนอราคา
(………………………………………….)

ประทับตราหาง/บริษัท


