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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ........................ 

การซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๔ กลุ่ม (๓๗ รายการ) 
ตามประกาศ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ 

ลงวันที่         สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
                  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "ส ำนักงำน" มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้ 
                     
                    กลุ่มที่ ๑ เวชภัณฑ์ยาสลบ (จ านวน ๑ รายการ) 
๑. ยำฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam เข้มข้น (๑๐๐ มก./มล.) ขนำดบรรจุ ๕ มล.  จ ำนวน ๕๐๐  ขวด 
  
                  กลุ่มที่ ๒ เวชภัณฑ์กลุ่มยาน าสลบและอ่ืน ๆ (จ านวน ๖ รายการ) 
๑. ยำกล่อมประสำท Xylazine hydrochloride ชนิดฉีด (๒๐ มก./มล.) ขนำดบรรจุ ๒๕ มล. จ ำนวน  ๒๐๐  ขวด 
๒.  ยำกล่อมประสำท Acepromazine maleate ชนิดฉีด (๒๐ มก./มล.) ขนำดบรรจุ ๕๐ มล. จ ำนวน ๑๐๐  ขวด 
๓. ยำ Atropine sulfate ชนิดฉีด (๑ มก./มล.) ขนำดบรรจุ ๑๐๐ มล.    จ ำนวน ๑๐๐  ขวด 
๔. ยำ Tolfenamic acid ชนิดฉีด (๔๐ มก./มล.) ขนำดบรรจุ ๑๐๐ มล.   จ ำนวน ๑๐๐  ขวด 
๕. ยำปฏิชีวนะเพนิซิลลินและไดไฮโดรสเตร็ปโตมัยซิน ชนิดฉีดออกฤทธิ์นำน ขนำดบรรจุ ๑๐๐มล.  
    จ ำนวน ๑๕๐ ขวด 
๖. ผลิตภัณฑ์หรือยำฆ่ำเชื้อ Chloroxylenol ขนำดบรรจุ ๒๕๐ มล. จ ำนวน ๑๒๐  ขวด 
 
                กลุ่มที่ ๓ วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป (จ านวน ๑๘ รายการ) 
๑. กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำดควำมจุ ๑ มิลลิลิตร (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) จ ำนวน ๑๕,๐๐๐  ชิ้น             
๒. กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำดควำมจุ ๓ มิลลิลิตร (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน  ๑๕,๐๐๐  ชิ้น 
๓. เข็มฉีดยำหัวพลำสติก ขนำดเบอร์ ๒๒ ยำว ๑ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน ๑๕,๐๐๐  ชิ้น 
๔. เข็มฉีดยำหัวพลำสติก ขนำดเบอร์ ๒๓ ยำว ๑ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน ๑๕,๐๐๐  ชิ้น 
๕. ใบมีดโกน ชนิดคม ๒ ด้ำน (๕ ใบ/กล่อง)  จ ำนวน ๒,๓๐๐  กล่อง 
๖. ผ้ำก๊อซฆ่ำเชื้อชนิดพับ ขนำด ๓ x ๓ นิ้ว ห่อละ ๑๐ ซอง (๑๐ แผ่น/ซอง)  จ ำนวน ๑,๐๐๐  ห่อ 
๗. หมวกคลุมผมใยสังเครำะห์แบบยำงยืด ห่อละ ๑๐๐ ชิ้น  จ ำนวน ๑๐๐  ห่อ 
๘. แผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ ขนำด ๑๐ เซนติเมตร กล่องละ ๑๐ เมตร   จ ำนวน ๑๐๐  กล่อง 
๙. วัสดุเย็บแผลที่ละลำยได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP ๒/๐ แบบซอง 
    (๑๒ ซอง/กล่อง)  จ ำนวน ๒๕๐  กล่อง 
๑๐. วัสดุเย็บแผลที่ละลำยได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP ๐ แบบซอง 
      (๑๒ ซอง/กล่อง)  จ ำนวน ๒๐๐  กล่อง 
 



- 2 - 
๑๑. วัสดุเย็บแผลที่ละลำยได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP ๑ แบบซอง 
      (๑๒ ซอง/กล่อง)  จ ำนวน ๒๐๐  กล่อง 
๑๒. วัสดุเย็บแผลที่ละลำยได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP ๒/๐ แบบตลับ 
      (๑๐๐ เมตร/ตลับ)  จ ำนวน ๒๐  ตลับ 
๑๓. วัสดุเย็บแผลที่ละลำยได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP ๐ แบบตลับ 
      (๑๐๐ เมตร/ตลับ)  จ ำนวน ๒๐  ตลับ 
๑๔. วัสดุเย็บแผลภำยนอกชนิดไม่ละลำย เบอร์ ๒/๐ แบบตลับ (๑๐๐ เมตร/ตลับ) จ ำนวน ๑๐  ตลับ 
๑๕. ถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค(ขนำดเล็ก) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อ 
      (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน ๒๕๐  กล่อง 
๑๖. ถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค(ขนำดกลำง) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อ 
     (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน ๓๕๐  กล่อง 
๑๗. ถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค(ขนำดใหญ่) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อ 
      (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน ๓๕๐  กล่อง 
๑๘. หน้ำกำกอนำมัย (๕๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน ๕๐๐  กล่อง 
              
            กลุ่มที่ ๔ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดท าหมัน (จ านวน ๑๒ รายการ) 
๑. เข็มเย็บแผลโค้งปลำยเหลี่ยม เบอร์ ๒๘ ห่อละ ๑๒ เล่ม   จ ำนวน ๒๐๐  ห่อ 
๒. เข็มเย็บแผลโค้งปลำยกลม เบอร์ ๒๘ ห่อละ ๑๒ เล่ม   จ ำนวน ๒๐๐  ห่อ 
๓. ใบมีดผ่ำตัด เบอร์ ๒๔ (๑๐๐ ใบ/กล่อง)  จ ำนวน ๒๐๐  กล่อง 
๔. ผ้ำคลุมผ่ำตัด ขนำด ๗๐ x ๗๐ เซนติเมตร หน้ำต่ำงขนำด ๑๐ x ๓ เซนติเมตร  จ ำนวน ๒๐๐  ผืน 
๕. คีมจับเข็มเย็บแผล แบบ Mathieu ควำมยำว ๑๖ เซนติเมตร   จ ำนวน ๒๐๐  อัน 
๖. คีมจับเส้นเลือดปลำยตรง ควำมยำว ๑๘ เซนติเมตร  จ ำนวน ๑๕๐  อัน 
๗. คีมจับเส้นเลือดปลำยโค้ง ควำมยำว ๑๘ เซนติเมตร  จ ำนวน ๑๕๐  อัน 
๘. คีมจับเนื้อเยื่อแบบมีเขี้ยว ควำมยำว ๑๕ เซนติเมตร  จ ำนวน ๑๐๐  อัน 
๙. คีมจับเนื้อเยื่อแบบล็อค ควำมยำว ๑๕ เซนติเมตร  จ ำนวน ๑๐๐  อัน 
๑๐. กรรไกรปลำยแหลมมนตรง ควำมยำว ๑๕ เซนติเมตร   จ ำนวน ๑๕๐  อัน 
๑๑. ด้ำมมีดผ่ำตัด เบอร์ ๔   จ ำนวน ๑๐๐  อัน 
๑๒. กล่องเครื่องมือแพทย์สแตนเลส ขนำด ๘ x ๕ x ๒ นิ้ว พร้อมฝำ  จ ำนวน ๑๐๐  กล่อง 
 
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน ำและข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอรำคำท่ีก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญำซื้อขำยทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ ำประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญำ 
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                          ๑.๕     บทนิยำม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
                          ๑.๗     กลุ่มท่ี ๑ เวชภัณฑ์ยำสลบ (จ ำนวน ๑ รำยกำร) 
                          ๑.๘     กลุ่มท่ี ๒ เวชภัณฑ์กลุ่มยำน ำสลบและอ่ืน ๆ (จ ำนวน ๖ รำยกำร) 
                          ๑.๙     กลุ่มท่ี ๓ วัสดุวิทยำศำสตร์ทั่วไป (จ ำนวน ๑๘ รำยกำร) 
                          ๑.๑๐     กลุ่มท่ี ๔ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่ำตัดท ำหมัน (จ ำนวน ๑๒ รำยกำร) 
                          ๑.๑๑     ประกำศรำคำกลำง 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่ำว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ ส ำนักงำน 
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมใน
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
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                                           (ข)   บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์หรือใบกำรค้ำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำ
มี) (ถ้ำมี) 
                                           (๔.๒)   ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) (ถ้ำ
มี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ทั้งนี้
หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 
                                   (๒)    แคตตำล็อกและ/หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ 
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ
ใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 



- 5 - 
                          ๔.๒     ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำ
เดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ เลขที่ ๘๐ / ๒ หมู่ที่ ๔ ถนนติวำ
นนท์ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธำนี ๑๒๐๐๐ 
                                   รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดย
ภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำซื้อขำย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก ส ำนักงำน ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก และหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ ตำม
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของรำยกำรนั้น ๆ ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้ ส ำนักงำนจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่ำงของพัสดุที่เสนอ จ ำนวน ๑ และ/หรือรำยละเอียด
ประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่ ส ำนักงำน ก ำหนด โดยลงลำยมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ก ำกับใน
เอกสำรด้วย พร้อมสรุปจ ำนวนเอกสำรที่จัดส่งหรือน ำมำแสดง ตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖(๒) 
เพ่ือใช้ในกำรตรวจทดลองหรือประกอบกำรพิจำรณำ ในวันที่ ........................  ระหว่ำงเวลำ ........................ น.  ถึง 
........................ น. ณ ส ำนักงำนปศุสัตว์ เขต ๑ เลขที่ ๘๐ / ๒ หมู่ที่ ๔ ถนนติวำนนท์ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองฯ 
จังหวัดปทุมธำนี ๑๒๐๐๐ 
                ทั้งนี้ ส ำนักงำนจะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่ำงดังกล่ำว ตัวอย่ำงที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว ส ำนักงำนจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่ำงเวลำ ........................ น.  ถึง ........................ น. และ เวลำในกำร
เสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและกำร
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำม
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือ
เป็นกำรเสนอรำคำให้แก่ ส ำนักงำน ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน ตำมข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น 
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
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                          หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือใน
ขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะ
ตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส ำนักงำน จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ ส ำนักงำน จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำ
ดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ ส ำนักงำน 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีอ่ืนๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ 
ที่ก ำหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ 
                          ๕.๒     กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส ำนักงำน จะพิจำรณำ
จำก รำคำต่ ำสุดของแต่ละกลุ่ม 
                          ๕.๓     หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะขำยไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำง
ไปจำกเงื่อนไขที่ส ำนักงำนก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ
และควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเป็นกำรผิดพลำด
เล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 
                          ๕.๔     ส ำนักงำนสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนักงำน 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 
                          ๕.๕     ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำนมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
ส ำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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                          ๕.๖     ส ำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ ส ำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งส ำนักงำน จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอ
กระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอ่ืนมำเสนอรำคำ
แทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือส ำนักงำน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถด ำเนินกำรตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ส ำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้ จ่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำน 
                          ๕.๗     ก่อนลงนำมในสัญญำส ำนักงำนอำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 
                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันท ำกำร นับแต่วันที่ท ำข้อตกลงซื้อส ำนักงำนจะพิจำรณำจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนกำรท ำสัญญำ
ตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันท ำกำร หรือส ำนักงำนเห็นว่ำไม่สมควรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมข้อ ๖.๑ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับส ำนักงำน
ภำยใน ๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำ
ค่ำสิ่งของที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้ส ำนักงำนยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
รำฟท์นั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท ำกำร 
                          (๓)     หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำม
รำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ ำประกัน
ของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
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                          (๕)     พันธบัตรรัฐบำลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งส ำนักงำน ได้รับมอบ
ไว้แล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          ส ำนักงำน จะจ่ำยค่ำสิ่งของซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืนๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้ง
ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำย เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตำมสัญญำซื้อขำย
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และส ำนักงำน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขำยเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๒๐ ของรำคำค่ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท ำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้นภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ   ๖ เดือน    นับถัดจำกวันที่ ส ำนักงำน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่ำพัสดุส ำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณเงินงบประมำณประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                    กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ ต่อเมื่อส ำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำพัสดุจำกเงิน
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่ำนั้น 
                          ๑๐.๒   เมื่อส ำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตำม
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้น
ต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ 
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส ำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภำยในเวลำที่ก ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ส ำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือ
ค้ ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้
เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
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                          ๑๐.๔   ส ำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของส ำนักงำน ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   ส ำนักงำนอำจประกำศยกเลิกกำรจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำนไม่ได้ 
                                   (๑)    ส ำนักงำนไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะท ำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีกำรกระท ำท่ีเข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับกำรคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 
                                   (๓)    กำรท ำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส ำนักงำน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่ำงระยะเวลำกำรซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ส ำนักงำน สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้ขำยเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 
                             ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่น
ข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับส ำนักงำน ไว้ชั่วครำว 
 

ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ 
 
 

สิงหำคม ๒๕๖๔ 
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ประกาศส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๔ กลุ่ม (๓๗ รายการ)  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
                 ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ จ ำนวน ๔ กลุ่ม (๓๗ รำยกำร) ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนซื้อใน
กำรประกวดรำคำครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๘,๒๐๐.๐๐ บำท (สองล้ำนสำมแสนแปดพันสองร้อยบำทถ้วน) ตำม
รำยกำร ดังนี้ 
                     
                    กลุ่มที่ ๑ เวชภัณฑ์ยาสลบ (จ านวน ๑ รายการ) 
๑. ยำฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam เข้มข้น (๑๐๐ มก./มล.) ขนำดบรรจุ ๕ มล.  จ ำนวน ๕๐๐  ขวด 
  
                 กลุ่มที่ ๒ เวชภัณฑ์กลุ่มยาน าสลบและอ่ืน ๆ (จ านวน ๖ รายการ) 
๑. ยำกล่อมประสำท Xylazine hydrochloride ชนิดฉีด (๒๐ มก./มล.) ขนำดบรรจุ ๒๕ มล. จ ำนวน  ๒๐๐  ขวด 
๒.  ยำกล่อมประสำท Acepromazine maleate ชนิดฉีด (๒๐ มก./มล.) ขนำดบรรจุ ๕๐ มล. จ ำนวน ๑๐๐  ขวด 
๓. ยำ Atropine sulfate ชนิดฉีด (๑ มก./มล.) ขนำดบรรจุ ๑๐๐ มล.    จ ำนวน ๑๐๐  ขวด 
๔. ยำ Tolfenamic acid ชนิดฉีด (๔๐ มก./มล.) ขนำดบรรจุ ๑๐๐ มล.   จ ำนวน ๑๐๐  ขวด 
๕. ยำปฏิชีวนะเพนิซิลลินและไดไฮโดรสเตร็ปโตมัยซิน ชนิดฉีดออกฤทธิ์นำน ขนำดบรรจุ ๑๐๐มล.  
    จ ำนวน ๑๕๐ ขวด 
๖. ผลิตภัณฑ์หรือยำฆ่ำเชื้อ Chloroxylenol ขนำดบรรจุ ๒๕๐ มล. จ ำนวน ๑๒๐  ขวด 
 
                กลุ่มที่ ๓ วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป (จ านวน ๑๘ รายการ) 
๑. กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำดควำมจุ ๑ มิลลิลิตร (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง) จ ำนวน ๑๕,๐๐๐  ชิ้น             
๒. กระบอกฉีดยำพลำสติก ขนำดควำมจุ ๓ มิลลิลิตร (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน  ๑๕,๐๐๐  ชิ้น 
๓. เข็มฉีดยำหัวพลำสติก ขนำดเบอร์ ๒๒ ยำว ๑ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน ๑๕,๐๐๐  ชิ้น 
๔. เข็มฉีดยำหัวพลำสติก ขนำดเบอร์ ๒๓ ยำว ๑ นิ้ว (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน ๑๕,๐๐๐  ชิ้น 
๕. ใบมีดโกน ชนิดคม ๒ ด้ำน (๕ ใบ/กล่อง)  จ ำนวน ๒,๓๐๐  กล่อง 
๖. ผ้ำก๊อซฆ่ำเชื้อชนิดพับ ขนำด ๓ x ๓ นิ้ว ห่อละ ๑๐ ซอง (๑๐ แผ่น/ซอง)  จ ำนวน ๑,๐๐๐  ห่อ 
๗. หมวกคลุมผมใยสังเครำะห์แบบยำงยืด ห่อละ ๑๐๐ ชิ้น  จ ำนวน ๑๐๐  ห่อ 
๘. แผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ ขนำด ๑๐ เซนติเมตร กล่องละ ๑๐ เมตร   จ ำนวน ๑๐๐  กล่อง 
๙. วัสดุเย็บแผลที่ละลำยได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP ๒/๐ แบบซอง 
    (๑๒ ซอง/กล่อง)  จ ำนวน ๒๕๐  กล่อง 
๑๐. วัสดุเย็บแผลที่ละลำยได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP ๐ แบบซอง 
      (๑๒ ซอง/กล่อง)  จ ำนวน ๒๐๐  กล่อง 
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๑๑. วัสดุเย็บแผลที่ละลำยได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP ๑ แบบซอง 
      (๑๒ ซอง/กล่อง)  จ ำนวน ๒๐๐  กล่อง 
๑๒. วัสดุเย็บแผลที่ละลำยได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP ๒/๐ แบบตลับ 
      (๑๐๐ เมตร/ตลับ)  จ ำนวน ๒๐  ตลับ 
๑๓. วัสดุเย็บแผลที่ละลำยได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP ๐ แบบตลับ 
      (๑๐๐ เมตร/ตลับ)  จ ำนวน ๒๐  ตลับ 
๑๔. วัสดุเย็บแผลภำยนอกชนิดไม่ละลำย เบอร์ ๒/๐ แบบตลับ (๑๐๐ เมตร/ตลับ) จ ำนวน ๑๐  ตลับ 
๑๕. ถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค(ขนำดเล็ก) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อ 
      (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน ๒๕๐  กล่อง 
๑๖. ถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค(ขนำดกลำง) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อ 
      (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน ๓๕๐  กล่อง 
๑๗. ถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค(ขนำดใหญ่) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อ 
      (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน ๓๕๐  กล่อง 
๑๘. หน้ำกำกอนำมัย (๕๐ ชิ้น/กล่อง)  จ ำนวน ๕๐๐  กล่อง 
              
            กลุ่มที่ ๔ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดท าหมัน (จ านวน ๑๒ รายการ) 
๑. เข็มเย็บแผลโค้งปลำยเหลี่ยม เบอร์ ๒๘ ห่อละ ๑๒ เล่ม   จ ำนวน ๒๐๐  ห่อ 
๒. เข็มเย็บแผลโค้งปลำยกลม เบอร์ ๒๘ ห่อละ ๑๒ เล่ม   จ ำนวน ๒๐๐  ห่อ 
๓. ใบมีดผ่ำตัด เบอร์ ๒๔ (๑๐๐ ใบ/กล่อง)  จ ำนวน ๒๐๐  กล่อง 
๔. ผ้ำคลุมผ่ำตัด ขนำด ๗๐ x ๗๐ เซนติเมตร หน้ำต่ำงขนำด ๑๐ x ๓ เซนติเมตร  จ ำนวน ๒๐๐  ผืน 
๕. คีมจับเข็มเย็บแผล แบบ Mathieu ควำมยำว ๑๖ เซนติเมตร   จ ำนวน ๒๐๐  อัน 
๖. คีมจับเส้นเลือดปลำยตรง ควำมยำว ๑๘ เซนติเมตร  จ ำนวน ๑๕๐  อัน 
๗. คีมจับเส้นเลือดปลำยโค้ง ควำมยำว ๑๘ เซนติเมตร  จ ำนวน ๑๕๐  อัน 
๘. คีมจับเนื้อเยื่อแบบมีเขี้ยว ควำมยำว ๑๕ เซนติเมตร  จ ำนวน ๑๐๐  อัน 
๙. คีมจับเนื้อเยื่อแบบล็อค ควำมยำว ๑๕ เซนติเมตร  จ ำนวน ๑๐๐  อัน 
๑๐. กรรไกรปลำยแหลมมนตรง ควำมยำว ๑๕ เซนติเมตร   จ ำนวน ๑๕๐  อัน 
๑๑. ด้ำมมีดผ่ำตัด เบอร์ ๔   จ ำนวน ๑๐๐  อัน 
๑๒. กล่องเครื่องมือแพทย์สแตนเลส ขนำด ๘ x ๕ x ๒ นิ้ว พร้อมฝำ  จ ำนวน ๑๐๐  กล่อง 
  
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว 
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
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                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพให้ขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 
๑ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
........................ ระหวำ่งเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ 
                ผูส้นใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์http://region1.dld.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐-๒๕๐๑-๓๑๗๗ ในวันและเวลำรำชกำร 
                ผู้สนใจต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ โปรดสอบถำมมำยัง 
ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ ผ่ำนทำงอีเมล์ r1.general@dld.go.th หรือช่องทำงตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด ภำยใน
วันที่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  โดยส ำนักงำนปศุสัตว์ เขต ๑ จะชี้แจงรำยละเอียดดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์  
http://region1.dld.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 
  

ประกำศ ณ วันที่         สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(นำยประภำส ภิญโญชีพ) 
ปศุสัตว์เขต ๑ 

  
  
  
หมำยเหตุ  ผู้ประกอบกำรสำมำรถจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำ  
(เอกสำรส่วนที่ ๑ และเอกสำรส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสำรจนถึงวันเสนอรำคำ 


