ประกาศองคการสวนสัตว
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑโครงการวิจัยสําหรับหองปฏิบัติการกลาง
อาคารพิพิธภัณฑสัตว สวนสัตวดุสิต จํานวน ๑ รายการ
-----------------------------------------------------

องค ก ารสวนสั ต ว มี ค วามประสงค จ ะสอบราคาจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ โ ครงการวิ จั ย สํ า หรั บ
หองปฏิบัติการกลาง อาคารพิพิธภัณฑสัตว สวนสัตวดุสิต จํานวน ๑ รายการ เพื่อใชในโครงการวิจัยการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะขยายพันธในกลุมสัตวปาตระกลูแมวและชมด
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
ผูม ีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑.เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
๒.ไมเปน ผูที่ถูก ระบุชื่อไวในบัญชีร ายชื่อผูทิ้ง งานของทางราชการและไดแ จงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
กํา หนดยื่นซองสอบราคา ในวัน ที่ ๑๓ – ๒๖ ธัน วาคม ๒๕๕๔ ตั้ง แตเวลา ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น. ในวันเวลาราชการ ที่สํานักการเงิน และทรัพยสิน ฝายพัสดุ อาคารพัสดุ และกําหนดเปดซอง
ใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ผูสนใจขอรับเอกสารสอบราคาไดตั้งแตวันที่ ๑๓ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหวางเวลา
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทีส่ ํานักการเงินและทรัพยสิน ฝายพัสดุ อาคารพัสดุ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทางโทรศัพ ทห มายเลข ๐๒ – ๒๘๒๗๑๑๑ - ๓ ตอ ๑๔๒ และ ๑๔๖ ในวัน และเวลาราชการ หรื อ
www.zoothailand.org.
ประกาศ ณ วันที่

๗

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายภิมุข สิมะโรจน)
ผูอํานวยการองคการสวนสัตว
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เอกสารสอบราคา เลขที่ ๒ /๒๕๕๕
จัดซื้อครุภัณฑโครงการวิจัยสําหรับหองปฏิบัติการกลาง
อาคารพิพิธภัณฑสัตว สวนสัตวดุสิต จํานวน ๑ รายการ
ตามประกาศองคการสวนสัตว ลงวันที่
๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
องคการสวนสัตว ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ องคการ ” มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑ
โครงการวิจัยสําหรับหองปฏิบัติการกลาง อาคารพิพิธภัณฑสัตว สวนสัตวดุสิต จํานวน ๑ รายการ ดังนี้
-กลองจุลทรรศนชนิดสเตอริโอ ๒ กระบอกตา พรอมคอมพิวเตอรพกพา จํานวน ๑ ชุด
พัสดุที่จะจัดซื้อ นี้ตองมีคุณลัก ษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักค้ําประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาว
๒.๒ ผูเสนอราคาไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
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๒.๔ ผูเสนอราคาตอ งไมเ ปน ผู มีผลประโยชนร วมกัน กับผูเ สนอราคารายอื่ น ณ
วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
ออกจากซองใบเสนอราคา เปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํา นาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผู เสนอราคาเป น บุ คคลธรรมดาหรือ คณะบุ คคลที่ มิใ ชนิ ติบุ คคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณี ผู เ สนอราคาเป น ผู เ สนอราคาร ว มกั น ในฐานะเป น ผู ร ว มค า
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเป นนิติบุคคล
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุใน (๑)
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การยื่นซองเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดย
ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
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๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปน เงิน บาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวมตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้ง
ตัวเลขและตัวหนั งสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่ง
สงมอบสิ่งของให ณ องคการสวนสัตว
ราคาที่ เ สนอ จะต อ งเสนอกํ า หนดยื น ราคาไม น อ ยกว า ๔๕ วั น นั บ แต วั น เป ด
ซองสอบราคา โดยภายในระยะเวลากําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และ
จะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดระยะเวลาสงมอบงานภายใน ๖๐วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้องคการจะยึดไวเปนเอกสารของ
ทางราชการ
๔.๕ ก อ นยื่ น ซองสอบราคาผู เ สนอราคาควรตรวจดู ร า งสั ญ ญา รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองเสนอราคาที่ปด ผนึก ซองเรียบรอย จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ ๒/ ๒๕๕๕” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาที่ สํานักการเงินและทรัพยสิน ฝายพัสดุ ระหวางวันที่
๑๓ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปด ซองสอบราคา จะดําเนิน การตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคาแตละรายว าเปน ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรื อไมต ามขอ ๑.๕ (๑)
ณ วันประกาศสอบราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซอง
ใบเสนอราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)
คณะกรรมการเปด ซองสอบราคาเชื่อวามีก ารกระทําอัน เปน การขัดขวางการแขง ขัน ราคาอยางเปน ธรรม
คณะกรรมการเป ด ซองสอบราคา จะตั ด รายชื่ อผู เสนอราคารายนั้ น ออกจากการเป น ผู เสนอราคา และ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกและองคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน เวน แตคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะวินิจ ฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น เปน ผูที่ใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
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ผูเสนอราคาที่ถูก ตัด รายชื่อออกจากการเปน ผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วั นประกาศสอบราคา หรือเปน ผูเสนอราคาที่กระทําการ
อัน เปน การขัด ขวางการแขง ขัน ราคาอยางเปน ธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดัง กลาวตอผูอํานวยการองคก าร
สวนสัตวภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ
ผูอํานวยการองคการสวนสัตวใหถือเปนที่สิ้นสุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ อาคารสํานักงานองคการสวนสัตว ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.
การยื่น อุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปน เหตุใหมีก ารขยายระยะเวลาการเปด ซอง
ใบเสนอราคา เวนแตผูอํานวยการองคการสวนสัตวพิจารณาเห็นวาการขยายเวลาดังกลาวจะเปนประโยชน
แกองคการอยางยิ่ง และในกรณีที่ผูอํานวยการองคการสวนสัตวพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ
และเห็น วาการยกเลิก การเปด ซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนิน การไปแลวจะเปน โยชนแ กองคก ารอยางยิ่ ง
ใหผูอํานวยการองคการสวนสัตวมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม ถู ก ต อ งหรื อ ไม ค รบถ ว นตามข อ ๓ หรื อ ยื่ น ซองสอบราคาไม ถู ก ต อ งตามข อ ๔ แล ว
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ เทานั้น
๕.๓ องคก ารสงวนสิทธิ์ไมพิจ ารณาราคาของผู เสนอราคา โดยไมมีก ารผอนพั น
ในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผู เสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององคการ
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากรายละเอียดขอกําหนดที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
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๕.๔ ในการตัด สิน การสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปด ซอง
สอบราคาหรือองคการมีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ผูเสนอราคาได องคการมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง
๕.๕ องคการทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนขององคการเปนสําคัญ และใหถือวาการ
ตัดสินขององคการเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม
ก็ต าม หากมี เหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจ ริต เช น การเสนอราคาอัน เปน เท็จ หรื อ
ใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา เปนตน
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่
มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปน ผูเสนอราคาที่ก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคา
อยางเปน ธรรม องคก ารมี อํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ ไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อ และองคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูอํานวยการองคการสวนสัตวพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนิ น การไปแลวจะเปน ประโยชนแ กองคก ารอยางยิ่ง ผูอํานวยการองคก ารสวนสัต ว
มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาซื้อขายหรือใบสั่งซื้อ
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วัน
ทําการของทางราชการนับแตวันทําขอตกลงซื้อ องคการจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนใบสั่งซื้อแทนการทํา
สัญญาตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูสอบชนะการสอบราคา ไมสามารถสงของไดครบถวนภายใน ๕ วัน
ทําการของทางราชการ หรือ องคการเห็นวาไมส มควรจัด ทําขอตกลงเปน ใบสั่งซื้อ ผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบกับองคการภายใน ๕ วันนับจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑)เงินสด
(๒) เช็คธนาคารสั่งจายใหแกองคการสวนสัตว โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันในขอ ๑.๔
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
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(๕) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบรรษั ท เงิ น ทุ น อุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย หรื อ
บริษัทเงิ นทุ นที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงิน ทุน เพื่อการพาณิชยแ ละประกอบธุร กิจ ค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวน ราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวขอ ๑.๔ หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
๗. อัตราคาปรับ
หากผูขายสงมอบพัส ดุเกินกําหนดเวลาไมเปน ไปตามที่ระบุไวในสัญญา ตองชําระ
คาปรับอัตรารอยละ ๐.๑๐ ตอวันของราคาที่สอบราคาซื้อได
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนสัญญาซื้อขาย จะตองรับประกันความชํารุด
บกพรองของสิ่งของ เปนระยะเวลา ๑ ป นับถัดจากวันที่องคการไดรับมอบสิ่งของ โดยผูขายตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
ผูเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กํ าหนดดั ง ระบุไ วใ นขอ ๖ องคก ารอาจพิจ ารณาเรี ยกรองให ชดใชค าเสี ยหายอื่ น ๆ (ถ ามี )
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
องคการสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติม เงื่อนไขขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาดําเนินการตามสัญญา ผูขายตองพึง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ที่
กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวอยางเครงครัด

องคการสวนสัตว
ธันวาคม ๒๕๕๔
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เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2550
จางจัดพิมพวารสารองคการสวนสัตว
ตามประกาศองคการสวนสัตว ลงวันที่
มกราคม พุทธศักราช 2550
………………………………………………………………………………………..
องค การสวนสั ตว ซึ่ง ตอไปนี้ เรี ยกวา “องค การ” โดยมีความประสงค จะสอบราคาจา งพิมพว ารสาร
องคการสวนสัตวรายไตรมาสจํานวน 3 ฉบับ เพื่อเผยแพรขาวสารขอมูลและภารกิจขององคการสวนสัตว
งานที่จะจัดจางนี้ตองมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 ขอกําหนด
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1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักค้ําประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกออกจาก
ซองใบเสนอราคา เปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมอี ํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี รายชื่อ
ผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุ คคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุใน (1)
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(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6
(1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6
(2)
4. การยื่นซองเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงิ น ที่ เสนอต องระบุตรงกั นทั้ ง ตั วเลขและตั ว หนั ง สื อ โดยไมมีการขู ดลบ หรื อ แก ไข หากมี การขู ดลบ ตก เติ ม แก ไข
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลข
และตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คา
ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทัง้ ปวง จนกระทั่ง สงมอบสิ่งของให ณ องคการสวนสัตว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 45 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา
โดยภายในระยะเวลากําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดระยะเวลาสงมอบงานภายใน ............. วัน
4.4 ก อ นยื่ น ซองสอบราคาผู เ สนอราคาควรตรวจดู ร า งสั ญ ญา รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.5 ผู เสนอราคาจะต องยื่น ซองเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรี ยบรอ ย จา หนา ซองถึ งประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 7/2550” ยื่น
ตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ที่ แผนกการเงินและบัญชี งานพัสดุ ระหวางวันที่ 24 ม.ค - 2 ก.พ 2550 ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึง 16.00 น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต
ละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นหรือไมตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต อคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาเชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะ
ตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกและ
องคการจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอ
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ราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปน ผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผูเ สนอราคาที่ ถูกตัดรายชื่ อ ออกจากการเป น ผู เ สนอราคา เพราะเหตุ เป น ผู เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนร วมกั นกั บผูเ สนอราคารายอื่น ณ วั นประกาศสอบราคา หรื อเปนผู เสนอราคาที่กระทําการอันเปน การ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการองคการสวนสัตวภายใน 3 วัน นับแต
วันที่ไดรบั แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ ผูอํานวยการองคการสวนสัตวใหถือเปนที่
สิ้นสุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ อาคารสํานักงานองคการสวนสัตว ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 เวลา 11.00 น.
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูอํานวยการองคการสวนสัตวพิจารณาเห็นวาการขยายเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และ
ในกรณีที่ผูอํานวยการองคการสวนสัตวพจิ ารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการ ยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหผูอํานวยการองคการสวนสัตวมีอํานาจยกเลิก
การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการสวนสัตวจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ เทานั้น
5.3 องค การสงวนสิ ท ธิ์ ไมพิจารณาราคาของผู เ สนอราคา โดยไม มีการผ อ นพัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององคการ
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากรายละเอียดขอกําหนดที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทํา
ใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได ลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
องคการมีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการมี
สิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 องค การทรงไวซึ่ ง สิ ท ธิ์ ที่ จะไม รั บราคาต่ํ า สุ ด หรื อ อาจจะยกเลิ กการสอบราคาโดยไม
พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตั ดสินของ
องคการเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
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ลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื ่อไดวาการเสนอ
ราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือ ใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา เปนตน
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม องคการมี
อํานาจที่ จะตั ดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ ไดรั บการคั ดเลื อกดั งกล าวออกจากประกาศรายชื่อ และองคการจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูอํานวยการองคการสวนสัตวพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูอํานวยการองคการสวนสัตว มีอํานาจ ยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาหรือใบสั่งจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบขอ 1.3 กับองคการภายใน 5วัน นับจากวันที่
ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหองคการ
ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1)เงินสด
(2)เช็คธนาคารสั่งจายใหแกองคการสวนสัตว โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองสอบ
ราคาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3)หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันในขอ 1.4
(4)พันธบัตรรัฐบาลไทย
(5)หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ เงินทุน
เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวน ราชการ
ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวขอ 1.4
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
7. อัตราคาปรับ
หากผูรับจางสงมอบงานเกินกําหนดเวลา ไมเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา ตองชําระคาปรับ
อัตรารอยละ 0.10 ตอวันของราคาจางที่สอบราคาได
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนสัญญาจาง จะตองรับประกันความชํารุดบกพรอง
ของงานจางที่เกิดขึ้น โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขงานที่สอบราคาจางใหเรียบรอยและดีดั้งเดิม
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
ผูเสนอราคาซึ่งองคการไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือทําขอตกลงเปนหนังสือภายในเวลาที่
กําหนด ดังระบุไวในขอ 6 องคการอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
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องค การสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะแก ไ ขเพิ่ มเติ ม เงื่ อ นไขข อ กํ า หนดในแบบสั ญญาให เ ป น ไปตาม
ความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด (ถามี)

10. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาดําเนินการตามสัญญา ผูรับจางตองพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
และระเบียบไดกําหนดไวอยางเครงครัด

องคการสวนสัตว
มกราคม 2550
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