
เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี  2 / ๒๕๕7 
สอบราคาซ้ือวัสดุการเกษตร  จํานวน  4  รายการ 

ตามประกาศ  ศูนย'วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว'น้ําชุมพร 
ลงวันท่ี  13  มีนาคม  ๒๕๕7 

......................................... 

               ศูนย�วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว�น้ําชุมพร  ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า  "ศูนย� ฯ"  มีความประสงค�   จะ
สอบราคาซ้ือ วัสดุการเกษตร  จํานวน  4  รายการ ตามรายการ  ดังนี้  

    ๑. อาหารปลาดุกเล็กพิเศษ/ดุกเล็ก ( โปรตีนไม�ต่ํากว�า ๓๒ % ) จํานวนประมาณ  15๐ กระสอบ 
    ๒. อาหารปลาดุกกลาง/ดุกรุ�น ( โปรตีนไม�ต่ํากว�า ๓๐ % )       จํานวนประมาณ  33๐ กระสอบ 

    ๓. อาหารปลาดุกใหญ� ( โปรตีนไม�ต่ํากว�า ๒๕ % )                จํานวนประมาณ  18๐ กระสอบ  
    ๔. อาหารกุBงกุลาดําวัยอ�อนระยะท่ี ๑ ( โปรตีนไม�ต่ํากว�า ๔๐ % ) จํานวนประมาณ 180 กระสอบ 
 

                             จํานวนรวมท้ังส้ิน  840  กระสอบ 
 ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตBองเปEนของแทB ของใหม� ไม�เคยใชBงานมาก�อน ไม�เปEนของเก�าเก็บ อยู�ในสภาพ
ท่ีจะใชBงานไดBทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวBในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขBอแนะนํา และ
ขBอกําหนด  ดังต�อไปนี้ 

                 ๑. เอกสารแนบท5ายเอกสาร สอบราคา 
                      ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                        ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                        ๑.๓ แบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม�จํากัดปริมาณ 
                        ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                 -  หลักประกันสัญญา 
                        ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผูBเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรม 
                        ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒  
 
                ๒. คุณสมบัติของผู5เสนอราคา 
                      ๒.๑ เปEนผูBมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                ๒.๒ ไม�เปEนผูBท่ีถูกระบุชื่อไวBในบัญชีรายชื่อผูBท้ิงงานของทางราชการและไดBแจBงเวียนชื่อ
แลBว  

 ๒.๓ ไม�เปEนผูBไดBรับเอกสิทธิ์หรือความคุBมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เวBนแต�
รัฐบาลของผูBเสนอราคาไดBมีคําสั่งใหBสละสิทธิ์และความคุBมกันเช�นว�านั้น 

     ๒.๔  ไม�เปEนผูBมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผูBเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขBาเสนอราคา ใหBแก�
ศูนย�วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว�น้ําชุมพร กรมประมง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม�เปEนผูBกระทําการอัน
เปEนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรมในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 

     ๒.๕ ผูBประสงค�จะเสนอราคา/ผูBเสนอราคา ตBองไม�อยู�ในฐานะเปEนผูBไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกตBองครบถBวนในสาระสําคัญ 

            2.6 ผูBประ... 
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 ๒.๖ ผูBประสงค�จะเสนอราคา/ผูBเสนอราคา ตBองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ

กรมบัญชีกลางท่ี เว็บไซต� ศูนย�ขBอมูลจัดซ้ือจัดจBางภาครัฐ 
     ๒.๗ ผูBประสงค�จะเสนอราคา/ผูBเสนอราคา ตBองรับจ�ายเงินผ�านบัญชีกระแสรายวัน เวBน

แต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทอาจรับจ�ายเปEนเงินสดไดB 
      ๒.๘ ผูBเสนอราคาตBองไม�เปEนผูBท่ีมีรายชื่อของผูBบริหาร หรือผูBถือหุBนอยู�ในรายชื่อบุคคลท่ี

ถูกกําหนดตาม พ.ร.บ. ปTองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการรBาย พ.ศ. 2556  
       2.๙ ผูBเสนอราคาตBองผ�านการคัดเลือก ผูBมีคุณสมบัติของผูBเสนอราคาตามขBอ ๒.๑ – 
๒.๘      
                   ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                        ผูBเสนอราคาจะตBองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรBอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวB
นอกซองใบเสนอราคาเปEน ๒ ส�วน คือ 

                        ๓.๑ ส�วนท่ี ๑ อย�างนBอยตBองมีเอกสารดังต�อไปนี้ 

                              (๑) ในกรณีผูBเสนอราคาเปEนนิติบุคคล 

                                        (ก) หBางหุBนส�วนสามัญหรือหBางหุBนส�วนจํากัด ใหBยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนออกใหBไม�เกิน ๑ เดือน นับถึงวันยื่นซองสอบราคา บัญชีรายชื่อ
หุBนส�วนผูBจัดการ ผูBมีอํานาจควบคุม พรBอมรับรองสําเนาถูกตBอง  
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหBยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีนายทะเบียนออกใหBไม�เกิน ๑ เดือน นับถึงวันยื่นซองสอบราคา หนังสือบริคณห�
สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูBจัดการ ผูBมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูBถือหุBนรายใหญ� พรBอมรับรองสําเนาถูกตBอง 
                              (๒) ในกรณีผูBเสนอราคาเปEนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ใหBยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูBนั้น สําเนาขBอตกลงท่ีแสดงถึงการเขBาเปEนหุBนส�วน (ถBามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูBเปEนหุBนส�วน พรBอมท้ังรับรองสําเนาถูกตBอง 

                       (๓) ในกรณีผูBเสนอราคาเปEนผูBเสนอราคาร�วมกันในฐานะเปEนผูBร�วมคBา ใหBยื่นสําเนา
สัญญาของการเขBาร�วมคBา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูBร�วมคBา และในกรณีท่ีผูBเขBาร�วมคBาฝXาย
ใดเปEนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย ก็ใหBยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูBร�วมคBาฝXายใดเปEนนิติบุคคลใหBยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไวBใน (๑) 

                  (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย� หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม และสําเนา
บัตรประจําตัวผูBเสียภาษีอากร 

        (๕) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดBยื่นพรBอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขBอ ๑.๖ (๑) 
                        ๓.๒ ส�วนท่ี ๒ อย�างนBอยตBองมีเอกสารดังต�อไปนี้ 

    (๑) แค็ตตาล็อกหรือสําเนารูปถ�ายและสําเนาแบบรูปรายการ รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ตามขBอ ๔.๔ 

             (๒) สําเนาหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนสูตรอาหารกับกรมประมง หรือกรมปศุ
สัตว�จากบริษัทผูBผลิตอาหารปลา และบริษัทผูBผลิตอาหารกุBงโดยตBองระบุยี่หBอและเบอร�ท่ีเสนอราคา 
  (๓) สําเนาใบรับรองจากโรงงานผูBผลิตอาหาร ท่ีไดBรับการรับรองมาตรฐาน GMP  
และ HACCP จากองค�กรท่ีหน�วยงานราชการรับรอง และเปEนใบรับรองที่ยังไม�หมดอายุก�อนวันเป_ดซองสอบราคา 

       (4) สําเนา... 
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 (๔) สําเนาหนังสือรับรองจากหน�วยงานราชการ ซ่ึงแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพ
วัสดุการเกษตรท่ีจะซ้ือท้ัง ๔ รายการ ท่ีแสดงว�ามีคุณภาพไม�ต่ํากว�าตามประกาศสอบราคา และมีอายุใบรับรอง 
ไม�เกิน ๙๐ วัน นับต้ังแต�วันออกหนังสือจนถึงวันเป_ดซองสอบราคา โดยหนังสือดังกล�าวตBองออกในนามของผูB
ยื่นซองเท�านั้น 
                                 (๕) สําเนาใบอนุญาตขายอาหารสัตว�น้ําตามมาตร ๑๕ ของพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว� พ.ศ. ๒๕๒๕ 
                                (๖) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป_ดอากรแสตมป̀ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูBเสนอราคา
มอบอํานาจใหBบุคคลอ่ืนยื่นซองสอบราคาแทน หรือลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                 (๗) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ใหBยื่นพรBอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขBอ ๑.๖ (๒) 
เอกสารส�วนที่ ๑ และส�วนที่ ๒ ใหBจัดใส�ไวBในซองต�างหาก โดยระบุว�าเปEนส�วนที่ ๑ และส�วนที่ ๒ ที่หนBาซองดBวย 
                                    
          ๔. การเสนอราคา 
                        ๔.๑ ผูBเสนอราคา ตBองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวBในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม�
มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้นและจะตBองกรอกขBอความใหBถูกตBองครบถBวน ลงลายมือชื่อของผูBเสนอราคาใหB
ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอตBองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม�มีการขูดลบหรือแกBไข หากมีการขูด
ลบ ตกเติม แกBไข เปลี่ยนแปลงจะตBองลงลายมือชื่อผูBเสนอราคาพรBอมประทับตรา (ถBามี) กํากับไวBดBวยทุกแห�ง 
                        ๔.๒ ผูBเสนอราคาจะตBองเสนอราคาเปEนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคาต�อหน�วยในแต�ละรายการ ราคารวมในแต�ละรายการ และราคารวมท้ังสิ้น ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวB
ทBายใบเสนอราคาใหBถูกตBอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตBองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถBาตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม�ตรงกันใหBถือตัวหนังสือเปEนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน 
ค�าขนส�ง  ค�าจดทะเบียน และค�าใชBจ�ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส�งมอบพัสดุใหB ณ ศูนย�วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว�น้ํา ชุมพร ๑๒/๓๕ ม.๘ ต. ทุ�งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 
                        ราคาท่ีเสนอจะตBองเสนอกําหนดยืนราคาไม�นBอยกว�า ๑๘๐ วัน นับแต�วันเป_ดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูBเสนอราคาตBองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดBเสนอไวB และจะถอนเสนอราคา
มิไดB 
                        ๔.๓ ผูBเสนอราคาจะตBองเสนอกําหนดเวลาส�งมอบพัสดุไม�เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม�จํากัดปริมาณ 
                        ๔.๔ ผูB เสนอราคาจะตBองส�งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ วัสดุการเกษตร ไปพรBอมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล�าวนี้ ศูนย� 
ฯ จะยึดไวBเปEนเอกสารของทางราชการ 
                        สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบใหBพิจารณา  หากเปEนสําเนารูปถ�ายจะตBองรับรองสําเนา
ถูกตBอง โดยผูBมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเป_ดซองสอบราคา  มีความประสงค�จะ
ขอดูตBนฉบับแค็ตตาล็อก  ผูBเสนอราคาจะตBองนําตBนฉบับมาใหBคณะกรรมการเป_ดซองสอบราคา  ตรวจสอบ
ภายใน  3  วัน 
                        ๔.๕ สําเนาเอกสารทุกฉบับ/ทุกหนBาท่ีใชBประกอบการเสนอราคา ตBองรับรองสําเนา
ถูกตBองโดยผูBมีอํานาจทํานิติกรรม หากคณะกรรมการเป_ดซองสอบราคา ประสงค�จะขอดูตBนฉบับ ผูBเสนอราคา
จะตBองนําตBนฉบับมาใหBคณะกรรมการเป_ดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเป_ดซองสอบ
ราคา และหลักฐานดังกล�าวนี้ ศูนย�ฯ จะยึดไวBเปEนเอกสารของทางราชการ 
 

4.6 ใน... 
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 ๔.๖ ในกรณียื่นซองสอบราคาแทน หรือลงนามในใบเสนอราคาแทน จะตBองแนบ
หลักฐานการมอบอํานาจ ซ่ึงติดอากรแสตมป̀ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวB 
                       ๔.๗ ผูBเสนอราคาจะตBองส�งตัวอย�างของวัสดุท่ีเสนอ รายการละ ๑ กระสอบ เพ่ือใชB
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ ศูนย� ฯ จะไม�รับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก�ตัวอย�างดังกล�าว ตัวอย�างท่ีเหลือหรือไม�ใชBแลBว ศูนย� ฯ จะคืนใหBแก�ผูBเสนอราคา 
                     ๔.๘ ก�อนยื่นซองสอบราคา ผูBเสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหBถ่ีถBวนและเขBาใจเอกสารสอบราคา ท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา 
ตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
                     ๔.๙  ผูBเสนอราคาจะตBองยื่นซองใบเสนอราคา  ท่ีป_ดผนึกซองเรียบรBอยจ�า
หนBาซองถึง ประธานคณะกรรมการเป_ดซองสอบราคา โดยระบุไวBท่ีหนBาซองว�า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี 2/๒๕๕7" ยื่นต�อเจBาหนBาท่ีรับซองสอบราคา ไดBต้ังแต�วันท่ี 13 มีนาคม ๒๕๕7 ถึงวันท่ี 24 
มีนาคม ๒๕๕7 ต้ังแต�เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย�วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว�นํ้าชุมพร ๑๒/๓๕ 
ม.๘ ต.ทุ�งคา อ.เมือง จ.ชุมพร และ ศูนย� ฯ  ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม>รับซองทางไปรษณีย'เม่ือพBนกําหนดเวลายื่นซองสอบ
ราคาแลBว จะไม�รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด         
                      คณะกรรมการเป_ดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูBเสนอราคา
แต�ละรายว�า เปEนผูBเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกัน กับผูBเสนอราคารายอ่ืนตามขBอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม� และประกาศรายชื่อผูBเสนอราคา ท่ีมีสิทธิไดBรับการคัดเลือกก�อนการเป_ดซองใบเสนอราคา 
หากปรากฏต�อคณะกรรมการเป_ดซองสอบราคา ก�อนหรือในขณะท่ีมีการเป_ดซองใบเสนอราคาว�า มีผูBเสนอ
ราคากระทําการอันเปEนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรม ตามขBอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการ ฯ 
เชื่อว�ามีการกระทําอันเปEนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผูBเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปEนผูBเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูBเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดBรับการคัดเลือก และศูนย�ฯ 
จะพิจารณาลงโทษผูBเสนอราคาดังกล�าวเปEนผูBท้ิงงาน เวBนแต�คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดBว�า ผูBเสนอราคาราย
นั้นเปEนผูBท่ีใหBความร�วมมือ เปEนประโยชน�ต�อการพิจารณาของทางราชการ และมิไดBเปEนผูBริเริ่มใหBมีการกระทํา
ดังกล�าว 
                        ผูBเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปEนผูBมีสิทธิเสนอราคา เพราะเหตุเปEนผูBเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผูBเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปEนผูBเสนอราคาท่ีกระทํา
การอันเปEนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปEนธรรม อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล�าวต�อปลัดกระทรวงภายใน ๓ 
วัน นับแต�วันท่ีไดBรับแจBงจากคณะกรรมการเป_ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ�ของปลัดกระทรวง ฯ ใหBถือ
เปEนท่ีสุด คณะกรรมการเป_ดซองสอบราคา จะเป_ดซองใบเสนอราคาของผูBเสนอราคา ท่ีมีสิทธิไดBรับการคัดเลือก
ดังกล�าวขBางตBน ณ ศูนย�วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว�น้ําชุมพร ๑๒/๓๕ ม.๘  ต.ทุ�งคา อ.เมือง  จ.ชุมพร  ใน
วันท่ี  25  มีนาคม ๒๕๕7  ต้ังแต�เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปEนตBนไป 

                        การยื่นอุทธรณ�ตามวรรคหBา ย�อมไม�เปEนเหตุใหBมีการขยายระยะเวลาการเป_ดซองใบ
เสนอราคา  เวBนแต�ปลัดกระทรวง ฯ  พิจารณาเห็นว�าการขยายระยะเวลาดังกล�าว  จะเปEนประโยชน�แก�ทาง
ราชการอย�างยิ่งและในกรณีท่ีปลัดกระทรวง ฯ พิจารณาเห็นดBวยกับคําคัดคBานของผูBอุทธรณ� และเห็นว�าการ
ยกเลิกการเป_ดซองใบเสนอราคาท่ีไดB ดําเนินการไปแลBว จะเปEนประโยชน�แก�ทางราชการอย�างยิ่งใหB
ปลัดกระทรวง ฯ มีอํานาจยกเลิกการเป_ดซองใบเสนอราคาดังกล�าวไดB          
                  
 
 
 

 ๕.หลัก... 
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                   ๕. หลักเกณฑ'และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 
                       ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ ศูนย� ฯ จะพิจารณาตัดสินดBวยราคารวมท้ังสิ้นตํ่าสุด โดย
ถือเปEนสาระสําคัญว�าตBองเสนอราคา ครบท้ัง ๔ รายการ โดยแต�ละรายการตBองเสนอราคา ต�อหน�วยและตBองลง 
ราคารวมของแต�ละรายการไวBดBวย หากเสนอไม�ครบท้ัง ๔ รายการ หรือในแต�ละรายการไม�สามารถคิดคํานวณ
ราคาต�อหน�วยไดBจะไม�พิจารณาใบเสนอราคานั้น 
                      ๕.๒ หากผูBเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม�ถูกตBองตามขBอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม�ถูกตBองหรือไม�ครบถBวนตามขBอ  ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม�ถูกตBองตามขBอ ๔ แลBว คณะกรรมการ
เป_ดซองสอบราคา จะไม�รับพิจารณาราคาของผูBเสนอราคารายนั้น เวBนแต�เปEนขBอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนBอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นว�าจะเปEนประโยชน�ต�อทางราชการเท�านั้น 
                       ๕.๓ ศูนย� ฯ สงวนสิทธิ์ไม�พิจารณาราคาของผูBเสนอราคา โดยไม�มีการผ�อนผันในกรณี
ดังต�อไปนี้ 
                              (๑) ไม�ปรากฏชื่อผูBเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูBรับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของศูนย�ฯ 
                          (๒) ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล  บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อ ผูBเสนอราคาอย�าง 
หนึ่งอย�างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                              (๓) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเปEน 
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหBเกิดความไดBเปรียบเสียเปรียบแก�ผูBเสนอราคารายอ่ืน 
                              (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกBไขเปลี่ยนแปลง โดยผูBเสนอราคามิไดBลง 
ลายมือชื่อพรBอมประทับตรา (ถBามี) กํากับไวB 
                        ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเป_ดซองสอบ
ราคาหรือศูนย� ฯ มีสิทธิ์ใหBผูBเสนอราคาชี้แจงขBอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขBอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขBองกับผูB
เสนอราคาไดB ศูนย�ฯมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�
ถูกตBอง 
                       ๕.๕ ศูนย�ฯ ทรงไวBซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ไดB และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไม�พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดB สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเปEน
สําคัญ และใหBถือว�าการตัดสินของศูนย� ฯ เปEนเด็ดขาด ผูBเสนอราคาจะเรียกรBองค�าเสียหายใด ๆ มิไดB รวมท้ัง
ศูนย� ฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูBเสนอราคาเปEนผูBท้ิงงาน ไม�ว�าจะเปEนผูBเสนอราคาท่ีไดBรับ
การคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดBว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอัน
เปEนเท็จ หรือใชBชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปEนตBน  
                      ในกรณีท่ีผูBเสนอราคา เสนอราคาตํ่าสุดจนคาดหมายไดBว�าไม�อาจดําเนินงานตามสัญญา
ไดBคณะกรรมการเป_ดซองสอบราคา หรือศูนย� ฯ จะใหBผูBเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานท่ีทําใหBเชื่อไดB
ว�าผูBเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามท่ีไดBสอบราคาซ้ือใหBเสร็จสมบูรณ�  หากคําชี้แจงไม�รับฟeงไดB ศูนย� ฯ  มี
สิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผูBเสนอราคารายนั้น 
 
 
 
 

 ๕.๖ ใน... 
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                         ๕.๖  ในกรณีท่ีปรากฏขBอเท็จจริงภายหลังจากการเป_ดซองสอบราคาว�า ผูBเสนอราคาท่ีมี
สิทธิไดBรับการคัดเลือกตามท่ีไดBประกาศรายชื่อไวB ตามขBอ ๔.๙ เปEนผูBเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกัน กับผูB
เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปEนผูBเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปEนการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเปEนธรรม ตามขBอ ๑.๕ ศูนย� ฯ มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูBเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดBรับการคัดเลือก
ดังกล�าวออกจากประกาศรายชื่อตามขBอ ๔.๙ และศูนย� ฯ จะพิจารณาลงโทษผูBเสนอราคารายนั้นเปEนผูBท้ิงงาน 
                           ในกรณีนี้หาก ศูนย� ฯ พิจารณาเห็นว�า การยกเลิกการเป_ดซองใบเสนอราคา ท่ีไดBดําเนิน 
การไปแลBวจะเปEนประโยชน�แก�ทางราชการอย�างยิ่งศูนย� ฯ มีอํานาจยกเลิกการเป_ดซองใบเสนอราคา 
ดังกล�าวไดB 
 
 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                        ผูBชนะการสอบราคา ตBองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขBอ ๑.๓ กับศูนย� 
ฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดBรับแจBงและจะตBองวางหลักประกันสัญญาเปEนจํานวนเงินเท�ากับรBอยละ ๕ 
ของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาไดBใหBศูนย� ฯ ยึดถือไวBในขณะทําสัญญา โดยใชBหลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด 
ดังต�อไปนี้ 
                              (๑) เงินสด 
                        (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายใหBแก�ศูนย� ฯ โดยเปEนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อน
หนBานั้นไม�เกิน  ๓  วันทําการ 
                          (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง
ระบุในขBอ  ๑.๔  
                      (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ท่ีไดBรับอนุญาตใหBประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชย�และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงไดBแจBงชื่อเวียนใหBส�วนราชการต�าง ๆ  ทราบ
แลBว โดยอนุโลมใหBใชBตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขBอ ๑.๔  
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                    หลักประกันนี้จะคืนใหBโดยไม�มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูBชนะการสอบ
ราคา (ผูBขาย) พBนจากขBอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลBว 
 
                   ๗. การออกใบส่ังซ้ือแต>ละคราว 
  เนื่องจากการทําสัญญาซ้ือขายของการสอบราคาครั้งนี้ เปEนสัญญาจะซ้ือจะขายแบบ
ราคาคงท่ีไม�จํากัดปริมาณ ศูนย� ฯ จะออกใบสั่งซ้ือของในแต�ละคราวเพียงรายการเดียว หรือหลายรายการ
พรBอมกันก็ไดB โดยจะระบุปริมาณ สถานท่ีและวันเวลา ท่ีผูBขายจะตBองส�งมอบไวBในใบสั่งซ้ือแต�ละคราว 
 
                  8. ระยะเวลาการส>งมอบและการจ>ายเงิน 
  ผูBชนะการสอบราคา จะตBองส�งมอบวัสดุเปEนคราว ๆ ไป ตามใบสั่งซ้ือจนกว�าจะส�งมอบ
วัสดุถูกตBองครบถBวนตามสัญญา โดยมีระยะเวลาการส�งมอบต้ังแต�เดือน เมษายน ๒๕๕7 ไปจนถึงเดือน 
กันยายน ๒๕๕7 โดยวัสดุท่ีจะส�งมอบตBองเปEนของใหม� ไม�เคยใชBงานมาก�อนไม�เปEนของเก�าเก็บ อยู�ในสภาพท่ีใชB
งานไดBทันทีและจะตBองเปEนวัสดุตามชนิด ยี่หBอ เบอร� ท่ีมีคุณสมบัติถูกตBองครบถBวนในใบเสนอราคา  
 
 
                                                                                                      ศูนย� ฯ ... 
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                            ศูนย� ฯ จะจ�ายเงินค�าวัสดุตามปริมาณท่ีกําหนดในใบสั่งซ้ือแต�ละคราวในราคาต�อหน�วย
ดังระบุไวBในสัญญาหลังจากศูนย� ฯ ไดBดําเนินการตรวจรับวัสดุท่ีส�งมอบ ซ่ึงเห็นว�าถูกตBองครบถBวน ตามใบสั่งซ้ือ
ในแต�ละคราวโดยจะจ�ายเงินผ�านทางธนาคารของผูBขาย ตามระบบ GFMIS 
 
                   9. อัตราค>าปรับ 
                        ค�าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขBอ ๑.3 ใหBคิดในอัตรารBอยละ ๐.๑ ต�อวัน 
                  
                    10. การรับประกันความชํารุดบกพร>อง 
                         ผูBชนะการสอบราคา ซ่ึงไดBทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขBอ ๑.๓ จะตBอง
รับประกันความชํารุดบกพร�อง ของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�นBอยกว�า ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันท่ีผูBซ้ือรับมอบวัสดุ โดยผูBขายตBองรีบจัดการรับคืน และเปลี่ยนสินคBาใหBมีสภาพตามระบุในสัญญาภายใน ๑๐ 
วัน นับถัดจากวันท่ีไดBรับแจBงความชํารุดบกพร�อง 
                                  
                  11. การรับผิดชดใช5ค>าเสียหาย 
                      ผูBจะขายไม�ปฏิบัติตามสัญญา ขBอหนึ่งขBอใดดBวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปEนเหตุใหBเกิด
ความเสียหายใหBศูนย� ฯ แลBวผูBจะขายตBองชดใชBค�าเสียใหBใหBแก�ศูนย� ฯ โดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต�
วันท่ีไดBรับแจBงจากศูนย� ฯ 
 
                  12. ข5อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๑๒.๑ เงินค�าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้  ไดBมาจากเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณประจําปi พ.ศ. ๒๕๕7 ของศูนย�วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว�น้ําชุมพร การลงนามในสัญญาซ้ือ จะ
กระทําไดBต�อเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 จะประกาศใชB และ
ไดBรับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  จากสํานักงบประมาณแลBว และในกรณีท่ี
ไม�ไดBรับการจัดสรรงบประมาณจ�ายประจําปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาใน
ครั้งดังกล�าว ศูนย� ฯ สามารถยกเลิกการจัดหาไดB และผูBเสนอราคาจะเรียกรBองความเสียหายใด ๆ จากศูนย� ฯ  
มิไดB 
                       ๑๒.๒ เม่ือศูนย� ฯ ไดBคัดเลือกผูBเสนอราคารายใด ใหBเปEนผูBจะขายและไดBตกลงซ้ือสิ่งของ
ตามการสอบราคาซ้ือแลBว ถBาผูBจะขายจะตBองสั่ง  หรือนําสิ่งของดังกล�าวเขBามาจากต�างประเทศ  และของนั้น
ตBองนําเขBามาโดยทางเรือในเสBนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู�  และสามารถใหBบริการรับขนไดB  ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูBเสนอราคาซ่ึงเปEนผูBจะขายจะตBองปฏิบัติตามกฎหมายว�าดBวยการส�งเสริม
การพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
                           (๑)  แจBงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าว เขBามาจากต�างประเทศต�อสํานักงาน
คณะกรรมการส�งเสริมการพาณิชย�นาวี  ภายใน  ๗  วัน นับต้ังแต�วันท่ีผูBจะขายสั่ง หรือซ้ือของจากต�างประเทศ 
เวBนแต� เปEนของ ท่ีรั ฐมนตรี ว� าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวB น ใหBบรร ทุกโดย เรื อ อ่ืน ไดB 
                           (๒) จัดการใหBสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับ
เรือไทยจากต�างประเทศมายังประเทศไทย เวBนแต�จะไดBรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการ
พาณิชย�นาวี ใหBบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะตBองไดBรับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน หรือเปEนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวBนใหBบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                         

(๓) ในกรณี... 
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                          (๓) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูBจะขายจะตBองรับผิดตามกฎหมายว�าดBวย 
การส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
                        ๑๒.๓ ผูBเสนอราคา ซ่ึงศูนย� ฯ ไดBคัดเลือกแลBวไม�ไปทําสัญญา ภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวBในขBอ ๖ ศูนย� ฯ อาจพิจารณาเรียกรBองใหBชดใชBความเสียหายอ่ืน (ถBามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาใหBเปEนผูBท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                        ๑๒.๔ ศูนย� ฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกBไข เพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขBอกําหนดในแบบสัญญาใหB
เปEนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถBามี) 
  ๑๒.๕ ศูนย� ฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกBไข เพ่ิมเติมรายละเอียดเอกสารสอบราคานี้ ไดBตาม
ความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจBงใหBผูBรับเอกสารสอบราคาทราบล�วงหนBา ก�อนวันเป_ดซองสอบ
ราคา 
                        ๑๒.๖ เพ่ือประโยชน�ต�อทางราชการ  ศูนย� ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนชนิดและ
ปริมาณอาหารตามท่ีมีความตBองการใชBจริงโดยศูนย� ฯ จะแจBงใหBทราบเปEนครั้งคราว     
              
      ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหว�างระยะเวลาการดําเนินงาน ผูBจะขายพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและ
ระเบียบไดBกําหนดไวBโดยเคร�งครัด 
 
 
 
 
 

 ศูนย�วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว�น้ําชุมพร 

13  มีนาคม  ๒๕๕7 
 
 


