
 

 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น ้าอุตรดิตถ์  

เรื่อง  ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์น้้า จ้านวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ 1/2562 

-------------------------------------- 
                     ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์น้้า  
จ้านวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้ง
นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 843,375.00บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ดังนี้ 

          (1.) อาหารเม็ดลอยน้้า ส้าหรับปลาดุกเล็ก           บรรจุถุงละ ๒๐ กก.  จ้านวน   765  ถุง  
          (2.) อาหารเม็ดลอยน้้า ส้าหรับปลาดุกกลาง         บรรจุถุงละ ๒๐ กก. จ้านวน    790  ถุง  
 

    ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รับมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   

5. ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุชื่อไวใ้นบัญชีรายชื่อผู้ทิง้งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู ้
ทิ้งงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                        6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา   
                      7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
                      8. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกับผู้ยืน่ข้อที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์ฯ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                     9. ไม่เป็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอราคาได้มีค้าสัง่ให้สละสทิธิ์และคุ้มกันเชน่ว่านั้น  
                  10.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยีนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic  
Government Procurement: e- GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                  11.  ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e- GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก้าหนด 
                  12.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสา้คัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก้าหนด  
                  13.  ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลคา่ไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ัญญาอาจจา่ยเป็นเงนิสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก้าหนด 
  
 
 
 



 

 

 

  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน  2561  ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. 
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จดัซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ฯ www4.fisheries.go.th/rgm-uttarradit หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5549 1002, 0 5549 1534 ในวัน
และเวลาราชการ 
 

          ประกาศ ณ วันที่   1  พฤศจิกายน   2561 
 

           ว่าที่ ร.ต. 
                     (สมนึก   คงทรัตน์) 
                                                    ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าอุตรดิตถ์ 
 
 
 
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วน
ที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



เอกสารประกวดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
เลขที่    1/๒๕6๒ 

การซื้อวัสดุอาหารสัตว์น้า้  จ้านวน  2   รายการ 
ตามประกาศศนูย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน์้้าอุตรดิตถ ์

ลงวันที่   1 พฤศจิกายน  ๒๕61 
************************ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้้าอุตรดิตถ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกวา่ “ศูนย์ฯ“มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ตามรายการ ดังนี ้

๑. อาหารเมด็ลอยน้า้ ส้าหรับปลาดุกเล็ก   บรรจุถุงละ ๒๐ กก.  จ้านวน   765  ถุง 
๒. อาหารเมด็ลอยน้า้ ส้าหรับปลาดุกกลาง    บรรจุถุงละ ๒๐ กก.  จ้านวน   790  ถุง 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ฉบับนี้   โดย
มีข้อแนะน้า และข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จา้กัดปริมาณ 
๑.๔ แบบหนังสือค้้าประกัน 

 (1) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม 

                       1.6 แบบบญัชีเอกสารก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                            (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                            (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
                       1.7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน 
                       1.8 คุณสมบัติประกอบการพิจารณาซื้อวัสดุการเกษตร จ้านวน 2 รายการ  
 

๒ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  

เนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รับมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   

๒.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู ้
ทิ้งงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                        2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา   
                       2.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  



 

                       ๒.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์ฯ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๒.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น 
ข้อเสนอราคาได้มีค้าสัง่ให้สละสทิธิ์และคุ้มกันเชน่ว่านั้น  

๒.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement: e- GP) ของกรมบัญชีกลาง 

2.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐดว้ย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e- GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก้าหนด 
                       2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับรายจา่ย หรือแสดงบัญชีรายรบั
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก้าหนด  
                       2.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงนิผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลคา่ไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ัญญาอาจจา่ยเป็นเงนิสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก้าหนด 
 
                 3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                      ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
                    ๓.๑   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็นติบิุคคล  
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  ให้ยื่นสา้เนาหนังสือรับรอง  

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด  ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม(ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  พร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนาบัตร 
ประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิใช่สัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญา 
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ค้าร่วมแล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
4.1 ส้าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
4.2 ส้าเนาใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้้า พร้อมรับรองสา้เนาถูกต้อง 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 
                     ๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                 (1) ในกรณีที่ผู้ยืน่ข้อเสนอมอบอ้านาจให้บุคคลอื่นกระทา้การแทนให้แนบหนังสือมอบอ้านาจ
ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอา้นาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบ
อ้านาจเปน็บุคคลธรรมดาต้องเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 
                               (2)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4 
 
 



 

 
                               (3)    เอกสารเพิ่มเติม 

          (3.1) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสูตรอาหารกับกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์  
                                      (3.2) หนังสือรับรองจากบริษทัผู้ผลิตอาหารเม็ดลอยน้้า ทั้ง 2 ชนิด (ยี่ห้อ และเบอร์ที่
เสนอราคา) ซึ่งรับรองว่ามีคุณภาพของอาหารตรงตามสูตรอาหารที่ได้มีการข้ึนทะเบียนสูตรอาหารนั้นกับกรมประมงหรือ
กรมปศุสัตว์ และสา้เนาหนังสือใบรับรองต่างๆ ที่ ก้าหนดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศของศูนย์ ฯ 
                                      (3.3) หนังสือแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพอาหารสตัว์น้า้ออกให้โดยส่วนราชการระบุ
ชื่อบริษัทหรือห้าง ร้าน ผู้เสนอราคา ที่สง่ตัวอย่างเข้าตรวจสอบที่แสดงว่าอาหารสัตวน์้้าทัง้  2 ชนิด ระบุ ยี่ห้อ และเบอร์ที่
เสนอราคามีคุณภาพไม่ต่้ากวา่ตามประกาศของศูนย์ ฯ  
                               (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
                                  ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด้าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วนถูกต้อง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ  PDF File (Portable Document Format) 
 
                4. การเสนอราคา 

๔.๑ ผู้ยื่นเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท้าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ  
PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงนิบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว และราคาเดยีวโดย 
เสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสา้คัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จา่ยอืน่ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบ
พัสดุให้แล้วเสร็จ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพนัธุกรรมสัตว์น้า้อุตรดิตถ์ 
                             ราคาที่เสนอจะต้องก้าหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วันตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในก้าหนดยืน
ราคา ผู้ยื่นเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
  4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก้าหนดเวลาสง่มอบพัสดไุม่เกิน ๗ วนั นบัถัดจากวนัลงนามในสัญญาซื้อ
ขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากศูนย์ฯ ให้ส่งมอบพสัดุ 
                        4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการ
อาหารเม็ดลอยน้้า ส้าหรับปลาดุกเล็ก, อาหารเม็ดลอยน้้า ส้าหรับปลาดุกกลาง ไปพร้อมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ ศูนย์ฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ 
                               ส้าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้องโดยให้
ผู้มีอ้านาจท้านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน้าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบภายใน 3 วันท้าการ 
 
 
 
 
 



 

                        4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอซึ่งยังมีอายุการใช้งาน จ้านวน ชนิดละ 1 ถุง (20 
กก./ถุง) ซึ่งแสดงรายละเอียดวันที่ผลิต และวันหมดอายุอย่างชัดเจน และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสาร
ตามที่ ศูนย์ฯ ก้าหนดโดยลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา(ถ้ามี ) ก้ากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ้านวน
เอกสารที่จัดส่งหรือน้ามาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6 (2) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้้าอุตรดิตถ์  
                        ทั้งนี้ ศูนยฯ์ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกลา่ว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่
ใช้แล้ว ศูนย์ฯ จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                       4.6 ก่อนการเสนอราคา  ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้
ถ้วนถี่และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารซื้อด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                      4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ 13  พฤศจิกายน 2561  ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

   เมื่อพ้นก้าหนดเวลาการยื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด   
                      4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท้าเอกสารส้าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF File 
(Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของ
เอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคาแล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ศูนย์ฯ  ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                     4.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ 1.5(1) หรือไม่ หาก
ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ยื่นเสนอราคารายใดกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และศูนย์ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
เว้นแต่ศูนย์ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของศูนย์ฯ 
                  4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                          (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                            (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว 
                          (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่ก้าหนด 
                            (4) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
 
 
 
 
 



 

 
            5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                     5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ศูนย์ฯ จะพิจารณาตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา  
                   5.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ
ราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่ก้าหนด ดังนี้ 
                        5.2.1 รายการพิจารณาคือ อาหารเม็ดลอยน้้า ส้าหรับปลาดุกเล็ก 
                                 (1) ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 50 
                                 (2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 50 
                        5.2.2  รายการพิจารณาคือ อาหารเม็ดลอยน้้า ส้าหรับปลาดุกกลาง 
                                 (1) ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 50 
                                 (2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 50 
                    5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ศูนย์ฯ ก้าหนด
ไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท้าให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัด
สิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                  5.4 ศูนย์ฯ  สงวนสิทธิไ์ม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผนัในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์ฯ 

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งด้วย 
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เปน็ 

สาระสา้คัญหรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น 
                       5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือศูนย์ฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ศูนย์ฯ มีสิทธิทีจ่ะไม่ข้อเสนอ
หรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
                       5.6   ศูนย์ฯ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ้านวน หรือขนาด หรือในขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของศูนย์ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งศูนย์ฯ  จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 

 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือศูนย์ฯ จะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด้าเนินการ ตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ศูนย์ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากศูนย์ฯ   



 

5.7 ก่อนลงนามในสัญญาศูนย์ฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามี
การกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้
เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่
ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  

 
               6.    การท าสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงทีไ่ม่จ ากัดปริมาณ 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   จะต้องท้าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 
๑.๓ กับศูนย์ฯ  ภายใน 5 วันท้าการของทางราชการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้ ศูนย์ฯ ยึดไว้ในขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ 

(๑)  เงินสด 
  (๒)  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเปน็เช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นัน้ช้าระ

ต่อเจ้าหน้าที่ในวนัท้าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓   วันทา้การ 
  (๓)    หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด  

ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนด  
(4)    หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบรรษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนในส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้้า
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด  ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 

(๔)    พันธบัตรรัฐบาล 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มดีอกเบี้ยภายใน   ๑๕   วันนบัถดัจากวันที่คูส่ัญญา พ้นจากข้อ 

ผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไม่จา้กัดปริมาณแล้ว 
                            หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มดีอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อ ซึง่ศูนย์ได้รบัมอบไว้แล้ว 
 
                 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  ศูนย์ฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามใบสั่งซื้อในแต่ละคราว และ
คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
 
                8.  อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามสัญญาแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.1๐   ของ
ราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน  

 

               9.  การรับประกนัความช ารุดและบกพร่อง 
ผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งได้สัญญาซื้อตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  จะต้องรับประกัน

ความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบ
สิ่งของ โดยต้องรีบจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ให้ใช้การได้ดีและมีคุณภาพดีตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ก้าหนด ภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

 
 
 
 

                        



 

                 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
10.1    เงินค่าพสัดุสา้หรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจา้ปี พ.ศ. ๒๕62 

                                     การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ ต่อเมื่อศูนย์ฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ
ประจ้าปี พ.ศ. 2561 แล้วเท่านั้น 
                       10.2  เมื่อศูนย์ฯ ได้คัดเลือกผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกลา่วเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนา้เข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด 
ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขาย จะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณชิยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน  
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อสิ่งของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                         (2) จัดการสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทุกลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                         (3) ในกรณีที่ไม่ปฏบิัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาว ี
                      10.3  ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงศูนย์ฯ ได้คัดเลือกแลว้ ไม่ไปท้าสัญญาภายในเวลาทีท่างราชการก้าหนดดงัระบุ
ไว้ในข้อ 7 ศูนย์ฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และ
อาจเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

10.4  ศูนย์ฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอ้ก้าหนดในสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น 
ของส้านักอัยการสูงสดุ (ถ้ามี) 
                     10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค้าวนิิจฉัยของศูนย์ฯ ค้าวนิิจดังกลา่วให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                         (1) ศูนย์ฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงที่จะท้าการจัดซื้อ
คร้ังนี้ต่อไป 
                         (2) มีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยืน่ข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                         (3) การทา้การจัดซื้อคร้ังนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ศูนย์ฯ หรือกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ 
                         (4) กรณีอื่นในท้านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
                11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และระเบียบได้ก้าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 
 
 



 

 
                12. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 
                       ศูนย์ฯ สามารถน้าผลการปฏิบัติงานแล้วเสรจ็ตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้ขายเพื่อน้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ 
                       ทั้งนี้ หากผูย้ื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กา้หนดจะถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท้า
สัญญากับศนูย์ฯ ไว้ชั่วคราว 
 

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าอุตรดิตถ์ 
                   1  พฤศจิกายน  2561 
 
 




