ประกาศสานักงานปศุสัตว์เขต ๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จานวน ๔ กลุ่ม (๔๑ รายการ)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยำศำสตร์ห รื อ
กำรแพทย์ จำนวน ๔ กลุ่ม (๔๑ รำยกำร) ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนซื้อ
ในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๔๒,๑๘๐.๐๐ บำท (สำมล้ำนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบำทถ้วน)
ตำมรำยกำร ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เวชภัณฑ์ยำสลบ (จำนวน ๑ รำยกำร)
กลุ่มที่ ๒ เวชภัณฑ์กลุ่มยำนำสลบและอื่นๆ (จำนวน ๑๐ รำยกำร)
กลุ่มที่ ๓ วัสดุวิทยำศำสตร์ทั่วไป (จำนวน ๑๘ รำยกำร)
กลุ่มที่ ๔ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่ำตัดทำหมัน (จำนวน ๑๒ รำยกำร)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่ องจำกเป็ น ผู้ ที่ไม่ผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐ มนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๕. ไม่เป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู กระบุ ชื่ อ ไว้ ในบัญ ชีร ำยชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งำนและได้แ จ้ งเวี ยนชื่ อ ให้ เ ป็นผู้ ทิ้ ง งำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๗. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพให้ขำยพัสดุที่ป ระกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงำนปศุสัตว์เขต
๑ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอ...

-2๑๐. ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้ องลงทะเบีย นในระบบจั ดซื้ อ จัด จ้ำ งภำครั ฐ ด้ว ยอิเล็ ก ทรอนิก ส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ
ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://region1.dld.go.th หรือww.gprocurement.go.th
หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐-๒๕๐๑-๓๑๗๗ ในวันและเวลำรำชกำร
ผู้สนใจต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ โปรดสอบถำมมำยัง
สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ ผ่ำนทำงอีเมล์ r1.general@dld.go.th หรือช่องทำงตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด ภำยใน
วั น ที่ ........................ โดยส ำนั ก งำนปศุ สั ต ว์ เ ขต ๑จะชี้ แ จงรำยละเอี ย ดดั ง กล่ ำ วผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์
http://region1.dld.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกำศ ณ วันที่

กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยประภำส ภิญโญชีพ)
ปศุสัตว์เขต ๑

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

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จานวน ๔ กลุ่ม (๔๑ รายการ)
ตามประกาศ สานักงานปศุสัตว์เขต ๑
ลงวันที่
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สำนักงำน" มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เวชภัณฑ์ยำสลบ (จำนวน ๑ รำยกำร)
กลุ่มที่ ๒ เวชภัณฑ์กลุ่มยำนำสลบและอื่นๆ (จำนวน ๑๐ รำยกำร)
กลุ่มที่ ๓ วัสดุวิทยำศำสตร์ทั่วไป (จำนวน ๑๘ รำยกำร)
กลุ่มที่ ๔ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่ำตัดทำหมัน (จำนวน ๑๒ รำยกำร)
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑.

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำซื้อขำยทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๑.๗ กลุ่มที่ ๑ เวชภัณฑ์ยำสลบ (จำนวน ๑ รำยกำร)
๑.๘ กลุ่มที่ ๒ เวชภัณฑ์กลุ่มยำนำสลบและอื่นๆ (จำนวน ๑๐ รำยกำร)
๑.๙ กลุ่มที่ ๓ วัสดุวิทยำศำสตร์ทั่วไป (จำนวน ๑๘ รำยกำร)
๑.๑๐ กลุ่มที่ ๔ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่ำตัดทำหมัน (จำนวน ๑๒ รำยกำร)
๑.๑๑ ประกำศรำคำกลำง
2. คุณสมบัติ...
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๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัส ดุที่ประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์
ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงำน
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑๐ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ ยื่ น ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ ำงหุ้ นส่ ว นสำมัญหรือห้ ำ งหุ้ นส่ ว นจ ำกั ด ให้ ยื่นส ำเนำหนังสื อรั บ รอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(4) เอกสำรเพิ่ม...

-3(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์หรือใบกำรค้ำ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำ
มี)
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตำมแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชี เอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบในข้อ
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้แนบหนังสือ
มอบอำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ทั้งนี้
หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) แคตตำล็อกและ/หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตำมแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ดซื้ อจัดจ้ำ งภำครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ ต้องแนบ
ใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำ
เดีย วโดยเสนอรำคำรวม และหรื อรำคำต่อหน่ว ย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสน อรำคำ
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัว หนั งสื อเป็ น ส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้ นซึ่งรวมค่ำภำษีมูล ค่ ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ ง ค่ำจดทะเบี ย น
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ เลขที่ ๘๐ / ๒ หมู่ที่ ๔ ถนน
ติวำนนท์ ตำบลบำงกะดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธำนี
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำซื้อขำย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก สำนักงำน ให้ส่งมอบพัสดุ
4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอ...

-4๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก และหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ (ตำม
รำยละเอีย ดคุณลั กษณะเฉพำะของรำยกำรนั้น ๆ) ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้ สำนักงำนจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร
ส ำหรั บ แคตตำล็ อกที่แนบให้ พิจำรณำ หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำ
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ มี
ควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมำให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่ำงของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ และ/หรือรำยละเอียด
ประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่ สำนักงำน กำหนด โดยลงลำยมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับใน
เอกสำรด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสำรที่จัดส่งหรือนำมำแสดง ตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖(๒)
เพื่อใช้ในกำรตรวจทดลองหรือประกอบกำรพิจำรณำ ในวันที่ ........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง
........................ น. ณ สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ เลขที่ ๘๐ / ๒ หมู่ที่ ๔ ถนนติวำนนท์ ตำบลบำงกะดี อำเภอเมืองฯ
จังหวัดปทุมธำนี
ทั้งนี้ สำนักงำนจะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่ำงดังกล่ำว ตัวอย่ำงที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว สำนักงำนจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.๖ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิ กส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลำในกำร
เสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและกำร
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบควำม
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อ
เป็นกำรเสนอรำคำให้แก่ สำนักงำน ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น ตำมข้อ
๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือใน
ขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ
๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะ
ตัดรำยชื่อผู้ ยื่น ข้อเสนอรำยนั้น ออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส ำนักงำน จะพิจำรณำลงโทษผู้ ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ สำนักงำน จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำ
ดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ สำนักงำน
4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอ...
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ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวม

ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ
๕.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ร ำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ สำนักงำนจะพิจำรณำ
จำกรำคำต่อกลุ่ม
๕.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะขำยไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำง
ไปจำกเงื่อนไขที่สำนักงำนกำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ
และควำมแตกต่ำงนั้ น ไม่มีผลทำให้ เกิดกำรได้เปรียบเสี ยเปรียบต่อผู้ ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำรผิ ดพลำด
เล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
๕.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงำน
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
๕.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ ห รือส ำนักงำนมีสิ ทธิให้ ผู้ ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
สำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.6 สำนักงำน...
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ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิ กส์โดยไม่พิจำรณำจัดซื้ อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ สำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงำน จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอ
กระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำ
แทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่น ข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่ อ ำจ
ดำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือสำนักงำน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถดำเนินกำรตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรื อไม่รั บ รำคำของผู้ ยื่ น ข้ อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ ยื่นข้อเสนอดังกล่ ำวไม่มีสิ ทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำ ยหรื อ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำน
๕.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำสำนักงำนอำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หำกปรำกฏว่ ำ มี ก ำรกระท ำที่ เ ข้ ำ ลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะกำรประกวดรำคำหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรื อขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
๖.

การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันทำกำร นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสำนักงำนจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนกำรทำสัญญำ
ตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันทำกำร หรือสำนักงำนเห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมข้อ ๖.๑ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงำน
ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำ
ค่ำสิ่งของที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
รำฟท์นั้นชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันทำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำม
รำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกัน
ของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(5) พันธบัตร...
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หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอั ตรำส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสำนักงำน ได้รับมอบ
ไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำน จะจ่ำยค่ำสิ่งของซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอำกรอื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้ง
ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำย เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตำมสัญญำซื้อขำย
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงำน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขำยเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๒๐ ของรำคำค่ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้นภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ เดือน นับถัดจำกวันที่ สำนักงำน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณเงินงบประมำณประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๔
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำพัสดุจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่ำนั้น
๑๐.๒ เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตำม
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้น
ต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ
ภำยใน ๗ วัน นั บ ตั้งแต่วัน ที่ผู้ ขำยสั่ ง หรื อซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ด กำรให้ สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขำยดั ง กล่ ำ วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอ...

-8๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภำยในเวลำที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือ
ค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำ
ให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๐.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของสำนักงำน คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สำนักงำนอำจประกำศยกเลิ กกำรจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำนไม่ได้
(๑) สำนักงำนไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่ จะใช้ในกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับกำรคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส ำนักงำน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงำน สำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้ขำยเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ทั้ ง นี้ หำกผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กไม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ที่ ก ำหนดจะถู ก ระงั บ กำรยื่ น
ข้อเสนอหรือทำสัญญำกับสำนักงำน ไว้ชั่วครำว
สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

