ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 6 รายการ
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 1 (เชียงใหม่)
..............................................................
1. ความเป็นมา
จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 1 (เชียงใหม่)
ได้จัดสรร
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ.2561 เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จ้านวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) รวมเป็นจ้านวนเงิน 1,245,525.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรใช้ส้าหรับในการเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ปลา อนุบาลลูกปลา และอนุบาลลูกกบใน
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า กิจกรรมสนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง กิจกรรม
สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และใช้ในการเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ปลา อนุบาลลูกปลาและอนุบาล
ลูกกบ ในงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่นๆ ใช้ในการเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ปลา
อนุบาลลูกปลา
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโ ยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้
มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก้าหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก้าหนด
4. คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการเกษตร จานวน 6 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
4.1 รายการที่ 1 ปลาป่นชั้นคุณภาพที่ 1 บรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
1.
เป็น ปลาป่นชั้นคุณภาพที่ 1 มีระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 60 % กากไม่เกิน 2 % ความชื้นไม่เกิน
10% และเถ้าไม่เกิน 26%
2.เนื้อปลาป่นมีสีน้าตาลเข้มเสมอกัน เป็นผงละเอียด ไม่มีสิ่งปลอมปนในวัตถุดิบ
3. เป็นปลาป่นที่ผลิตใหม่ มีกลิ่นหอมไม่เหม็นหืน ไม่มีเชื้อรา แมลง หนอนปนเปื้อน
4. บรรจุในกระสอบหรือภาชนะที่ได้มาตรฐาน สามารถกันความชื้น มีเครื่องรัดผูกมัดเรียบร้อย และ
ไม่มีรอยฉีกขาด
5. มีส้าเนาใบส้าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์จากกรมประมง หรือกรมปศุสัตว์
6. มีหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากหน่วยงานราชการ มีอายุไม่เกิน 90 วัน และ
เป็นใบรับรองของผู้เสนอราคา
7. ผลิตจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน
GMP จากหน่วยงานราชการ มีส้าเนาใบรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าว ซึ่งเป็นใบรับรองที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันพิจารณาผล
8. มีใบรับรองผลการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อรา เชื้อซัลโมเนลล่า และเมลามีนจากหน่วยงานของ
ทางราชการ มีอายุไม่เกิน 90 วัน และเป็นใบรับรองของผู้เสนอราคา
9. ส่งตัวอย่างปลาป่น จ้านวน 2 กก. เพื่อประกอบการพิจารณา
4.2 รายการที่ 2 ราละเอียด บรรจุกระสอบละ 30 กิโลกรัม มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
1.ร้าละเอียดต้องมี ระดับ โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒% มีไขมันไม่ น้อยกว่าร้ อยละ ๑ 5%
มีความชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๑% มีเถ้าไม่เกินร้อยละ ๑๐%
2.เป็นร้าละเอียดที่ ผลิตใหม่ มีกลิ่นหอม ไม่เหม็นหืน เนื้อเป็นผงละเอียด ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่มีเชื้อ
รา แมลงและหนอนปนเปื้อน ไม่มียาฆ่าแมลง
3. บรรจุอยู่ในกระสอบที่สะอาด มีเครื่องรัดผูกมัดเรียบร้อย ไม่มีร้อยฉีกขาด
4. มีหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามรายละเอียดคุณลักษณะ จากหน่วยงาน
ราชการ มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองจนถึงวันผลพิจารณา ซึ่งต้องไม่ต่้ากว่าที่ก้าหนด
5. บรรจุในกระสอบหรือภาชนะที่ได้มาตรฐาน สามารถกันความชื้นได้ ขนาดบรรจุกระสอบละ 30
กิโลกรัม
6. ส่งตัวอย่างร้าละเอียด จ้านวน 2 กิโลกรัม เพื่อประกอบการพิจารณา
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4.3 รายการที่ 3 อาหารปลาดุกกลาง บรรจุกระสอบละ 20 กิโลกรัม มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
1.
เป็นอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า มีระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 3 0% ไขมันไม่น้อยกว่า 3% กาก
ไม่เกิน 8%และความชื้นไม่เกิน 12%
2.มีกลิ่นปลาป่น อัดเป็นเม็ดและมีสีเสมอกัน ไม่มีสิ่งเจือปนที่ไม่พึงประสงค์และสารต้องห้าม
ที่ราชการก้าหนด
3. ไม่มีส่วนผสมของขนไก่ป่นในสูตรอาหารที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์
4. บรรจุในกระสอบหรือภาชนะที่ได้มาตรฐาน สามารถกันความชื้นได้ ขนาดบรรจุกระสอบสอบละ
20 กิโลกรัม
5. มีฉลากบอกคุณลักษณะ ระบุยี่ห้อ เบอร์ วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ แหล่งผลิต
น้้าหนักสุทธิ และเลขทะเบียนอาหารสัตว์
6. เป็นอาหารเม็ดที่ผลิตใหม่ วันสิ้นอายุ ณ วันที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน
ไม่มีเชื้อรา แมลง หนอนปนเปื้อน
7. มีส้าเนาใบส้าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์จากกรมประมง หรือกรมปศุสัตว์
8.
ผลิตจากบริษัท ที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP จากหน่วยงานราชการ มีส้าเนาใบรับรอง
มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเป็นใบรับรองที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันพิจารณาผล
9. มีหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามรายละเอียดคุณลักษณะจากหน่วยงานราชการ
มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองจนถึงวันที่พิจารณาผล ซึ่งต้องไม่ต่้ากว่าที่ก้าหนดโดยระบุชื่อยี่ห้อตาม
ตัวอย่างและเอกสารที่เสนอราคาและเป็นใบรับรองของผู้เสนอราคาเท่านั้น
10. มีส้าเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
11. ส่งตัวอย่างอาหารปลาดุก กลาง จ้านวน 1 กระสอบ (20 กิ โลกรัม ) ที่ยังไม่เปิดใช้เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
4.4 รายการที่ 4 อาหารปลาทะเล บรรจุกระสอบละ 20 กิโลกรัม มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
1.
เป็นอาหารเม็ดส้าเร็จรูป ใช้ส้าหรับเลี้ยงปลาทะเล มีระดับ โปรตีนไม่น้อยกว่า 40% ไขมันไม่น้อย
กว่า 7% กากไม่เกิน 4% และความชื้นไม่เกิน 10%
2. มีกลิ่นปลาป่น อัดเป็นเม็ดและมีสีเสมอกัน ไม่มีสิ่งเจือปนที่ไม่พึงประสงค์และสารต้องห้าม
ที่ราชการก้าหนด ขนาดเม็ด 4 มิลลิเมตร
3. ไม่มีส่วนผสมของขนไก่ในสูตรอาหารที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์
4. บรรจุในกระสอบหรือภาชนะที่ได้มาตรฐาน สามารถกันความชื้นได้ ขนาดบรรจุกระสอบละ 20
กิโลกรัม
5. มีฉลากบอกคุณลักษณะ ระบุยี่ห้อ เบอร์ วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ แหล่งผลิต
น้้าหนักสุทธิ และเลขทะเบียนอาหารสัตว์ผลิตใหม่วันสิ้นอายุ ณ วันที่ส่งมอบไม่น้อยกว่า 60 วัน ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน
ไม่มีเชื้อรา แมลง หนอนปนเปื้อน
6. มีส้าเนาใบส้าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์จากกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์
7.
ผลิตจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP จากหน่วยงานราชการ มีส้าเนาใบรับรอง
มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเป็นใบรับรองที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันพิจารณาผล
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-48. มีหนังสือรับรองผลการตรวจต
ามรายละเอียดคุณลักษณะจากหน่วยงานราชการ มีอายุหนังสือ
ไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองจนถึงวัน พิจารณาผล ซึ่งต้องไม่ต่้ากว่าที่ก้าหนด โดยระบุชื่อยี่ห้อตาม
ตัวอย่างและเอกสารที่เสนอราคาและเป็นใบรับรองของผู้เสนอราคาเท่านั้น
9. มีส้าเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
10.
ส่งตัวอย่างอาหาร จ้านวน 1 กระสอบ (20 กิโลกรัม) ที่ยังไม่เปิดใช้ เพื่อประกอบการพิจารณา
4.5 รายการที่ 5 อาหารกุ้งกุลาดาวัยอ่อน ระยะที่ 1 บรรจุกระสอบละ 10 กิโลกรัม มีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังนี้
1. เป็นอาหารส้าเร็จรูปชนิดผง มีระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 40
% ไขมันไม่น้อยกว่า 5 % กากไม่เกิน
3% ความชื้นไม่เกิน 11%
2. มีกลิ่นปลาป่น มีสีเสมอกัน ไม่มีสิ่งเจือปนที่ไม่พึงประสงค์และสารต้องห้ามที่ราชการก้าหนด
3. ไม่มีส่วนผสมของขนไก่ป่นในสูตรอาหารที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมงหรือกรมปศุสัตว์
4. บรรจุในกระสอบหรือภาชนะที่ได้มาตรฐาน สามารถกันความชื้นได้ ขนาดบรรจุกระสอบละ
10 กิโลกรัม
5. มีฉลากบอกคุณลักษณะ ระบุยี่ห้อ เบอร์ วันเดือนปี ที่ผลิต วันเดือนปี ที่หมดอายุ แหล่งผลิต
น้้าหนักสุทธิ และเลขทะเบียนอาหารสัตว์
6. มีส้าเนาใบส้าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์จากกรมประมง หรือกรมปศุสัตว์
7.
ผลิตจากบริษัท ที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP จากหน่วยงานราชการ มีส้าเนาใบรับรอง
มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเป็นใบรับรองที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันพิจารณาผล
8. มีหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามรายละเอียดคุณลักษณะจากหน่วยงานราชการ
มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองจนถึงวันที่พิจารณาผล ซึ่งต้องไม่ต่้ากว่าที่ก้าหนดโดยระบุชื่อยี่ห้อตาม
ตัวอย่างและเอกสารที่เสนอราคาและเป็นใบรับรองของผู้เสนอราคาเท่านั้น
9. มีส้าเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
10. ส่งตัวอย่างอาหาร จ้านวน 1 กระสอบ (10 กิโลกรัม) ที่ยังไม่เปิดใช้เพื่อประกอบการพิจารณา
4.6 รายการที่ 6 อาหารสัตว์น้าวัยอ่อน บรรจุกระสอบละ 20 กิโลกรัม มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
1.
เป็นอาหารส้าเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้้า มีระดับโปรตีนไม่น้อยกว่า 37% ไขมันไม่น้อยกว่า 4% กาก
ไม่เกิน 4% และความชื้นไม่เกิน 12%
2.เป็นอาหารเม็ด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดอาหาร 1.6
– 2.0 มิลลิเมตร ไม่มีขนไก่ป่นเจือปน
สูตรอาหาร โดยยึดถือจากใบส้าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เป็นส้าคัญ มีกลิ่นปลาป่น และมีสีเสมอกัน
3.บรรจุในกระสอบหรือภาชนะที่ได้มาตรฐาน สามารถกันความชื้นได้ และไม่มีรอยฉีกขาด มีฉลาก
บอกคุณลักษณะ วันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ น้้าหนักสุทธิ และเลขทะเบียนอาหารสัตว์ขนาดบรรจุกระสอบ
ละ 20 กิโลกรัม
4. เป็นอาหารเม็ดที่ผลิตใหม่ วันสิ้นอายุ ณ วันที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน
ไม่มีเชื้อรา แมลง หนอนปนเปื้อน
5. มีส้าเนาใบส้าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์จากกรมประมง หรือกรมปศุสัตว์
6.
ผลิตจากบริษัท ที่ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP จากหน่วยงานราชการ มีส้าเนาใบรับรอง
มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเป็นใบรับรองที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันพิจารณาผล
/7.มีหนังสือรับ...

-57. มีหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามรายละเอียดคุณลักษณะจากหน่วยงานราชการ
มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองจนถึงวันที่พิจารณาผล ซึ่งต้องไม่ต่้ากว่าที่ก้าหนดโดยระบุชื่อยี่ห้อตาม
ตัวอย่างและเอกสารที่เสนอราคาและเป็นใบรับรองของผู้เสนอราคาเท่านั้น
8. มีส้าเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ้าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
9. ส่งตัวอย่างอาหาร จ้านวน 1 กระสอบ (20 กิโลกรัม) ที่ยังไม่เปิดใช้เพื่อประกอบการพิจารณา
5. เงื่อนไขการส่งมอบ ภายใน 190 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา โดยแบ่งการส่งมอบ เป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ส่งมอบภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดการส่งมอบ ดังนี้
1. ปลาป่นชั้นคุณภาพที่ 1 (โปรตีนไม่น้อยกว่า 60%) จ้านวน 52
กระสอบ
2. ร้าละเอียด (โปรตีนไม่น้อยกว่า 1๒%) จ้านวน 78
กระสอบ
3. อาหารปลาดุกกลาง (โปรตีนไม่น้อยกว่า 30%) จ้านวน 278
กระสอบ
4
. อาหารปลาทะเล (โปรตีนไม่น้อยกว่า 40%) จ้านวน 70
กระสอบ
5. อาหารกุ้งกุลาด้าวัยอ่อน ระยะที่ 1 (โปรตีนไม่น้อยกว่า 40%) จ้านวน 170
กระสอบ
6. อาหารสัตว์น้าวัยอ่อน (
โปรตีนไม่น้อยกว่า 37%) จ้านวน 192
กระสอบ
งวดที่ 2 ส่งมอบภายในระยะเวลา 100 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดการส่งมอบ ดังนี้
1. ปลาป่นชั้นคุณภาพที่ 1 (โปรตีนไม่น้อยกว่า 60%) จ้านวน 24
กระสอบ
2. ร้าละเอียด (โปรตีนไม่น้อยกว่า 1๒%) จ้านวน 36
กระสอบ
3. อาหารปลาดุกกลาง (โปรตีนไม่น้อยกว่า 30%) จ้านวน 140
กระสอบ
4
. อาหารปลาทะเล (โปรตีนไม่น้อยกว่า 40%) จ้านวน 40
กระสอบ
5. อาหารกุ้งกุลาด้าวัยอ่อน ระยะที่ 1 (โปรตีนไม่น้อยกว่า 40%) จ้านวน 83
กระสอบ
6. อาหารสัตว์น้าวัยอ่อน (
โปรตีนไม่น้อยกว่า 37%) จ้านวน 99
กระสอบ
งวดที่ 3 ส่งมอบภายในระยะเวลา 190 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดการส่งมอบ ดังนี้
1. ปลาป่นชั้นคุณภาพที่ 1 (โปรตีนไม่น้อยกว่า 60%) จ้านวน 24
กระสอบ
2. ร้าละเอียด (โปรตีนไม่น้อยกว่า 1๒%) จ้านวน 36
กระสอบ
3. อาหารปลาดุกกลาง (โปรตีนไม่น้อยกว่า 30%) จ้านวน 140
กระสอบ
4
. อาหารปลาทะเล (โปรตีนไม่น้อยกว่า 40%) จ้านวน 40
กระสอบ
5. อาหารกุ้งกุลาด้าวัยอ่อน ระยะที่ 1 (โปรตีนไม่น้อยกว่า 40%) จ้านวน 82
กระสอบ
6. อาหารสัตว์น้าวัยอ่อน (
โปรตีนไม่น้อยกว่า 37%) จ้านวน 99
กระสอบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ ไม่เกิน 190 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. หลักเกณฑ์การพิจารณา พิจารณาจากเกณฑ์ราคา
8. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ 1,194,185.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
วงเงินนอกงบประมาณ 51,340.00 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,245,525.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

