เอกสารสอบราคา เลขที่ 037/๒๕๕6
การสอบราคาการสอบราคาจัดหาผูรับจางดําเนินการจัดส!งอาหารแหงและอาหารสด
ของสวนอาหารเคียงบึง จํานวน 4 รายการ(ครั้งที่ 2)
ตามประกาศสวนสัตว0นครราชสีมา
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556
................................................................................................
ดวยสวนสัตวนครราชสีมา
ซึง่ ตอไปนี้เรียกวา “สวนสัตว0นครราชสีมา”
มีความประสงคที่จะสอบราคาจัดหาผูรับจางดําเนินการจัดสงอาหารแหงและอาหารสด
ของสวน
อาหารเคียงบึง จํานวน 4 ประเภท ณ สวนสัตวนครราชสีมา ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557
ตามแบบรูปและรายเอียดประกอบแบบที่
กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

1. ประเภทผลิตภัณฑสัตวและอาหารแปรรูป
2. ประเภทผักและผลไม
3. ประเภทวัสดุเครื่องปรุง
4. ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและเบ็ดเตล็ด
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ

จํานวน 50 รายการ
จํานวน 51 รายการ
จํานวน 43 รายการ
จํานวน 13 รายการ

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แนบใบยื่นขอเสนอการสอบราคาซื้อ
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการสอบราคา
1.4 แบบสัญญาแนบทาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2

-22. คุณสมบัติของผูประสงค0จะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปCนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ
ดังกลาวขางตน
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปCนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้ง
งานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปCนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเปCนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปCนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงค
จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ตองไมเปCนผูที่มีผลประโยชนรวมกัน ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมเปCนผูกระทําการอันเปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปCนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่ง
อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์
และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนใน
การซื้อของสวนสัตว
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปIดผนึก แยกเปCน
2 สวน คือ
3.1 ส!วนที่ 1 อย!างนอยตองมีเอกสารดังต!อไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปCนนิติบุคคล
ก. หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
ข. บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจ
ควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีที่ผูเสนอราคาเปCนบุคคลธรรมดา
ก. สําเนาบัตรประชาชน
ข. สําเนาทะเบียนบาน
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปCนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปCนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณี
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รวมคาฝKายใดเปCนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามระบุไวใน ขอ (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปCนนิติบุคคล สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดใหยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามขอ
1.7
3.2 ส!วนที่ 2 อย!างนอยตองมีเอกสารดังต!อไปนี้
(1) แคตตาลL อ กและหรื อ แบ บรู ป และรายการละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการดวยดวย วิธีการสอบราคา
โดยตองลงนามพรอมประทับตรา(ถามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปIดอากรแสตมปOตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๔) แบบใบยื่นขอเสนอการสอบราคาซื้อ
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7(2)
ผูเสนอราคาจะตองรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาดังกลาวขางตน
ถูกตองและเปCนความจริงทุกประการ
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร
สอบราคา โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือ
ชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมี
การขู ด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ ย นแปลง ถามี จะตองลงลายมือ ชื่อ ผู เสนอราคาพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน
นับแตวันยืนราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอราคาตอหนวยของแตละรายการ
ตามที่สวนสัตวกําหนดรายการไวให
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาลLอกและหรือแบบรูปและรายการ
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอาหารแหงและอาหารสด ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และ

-4เอกสารสวนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ สวนสัตวนครราชสีมา จะยึด
ไวเปCนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาลLอกที่แนบใหพิจารณา หากเปCนสําเนารูปถายจะตองรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการสอบราคามีความ
ประสงคขอดูตนฉบับแคตตาลLอก ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ
สอบราคาตรวจสอบภายใน 1 วัน
4.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน...-....
หนวย เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้
สวนสั ตวนครราชสีมา จะไมรั บ ผิด ชอบในความเสี ย หายใดๆ ที่เ กิด ขึ้นแกตั ว อยางดั ง กลาว
ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว สวนสัตวนครราชสีมา จะคืนใหแกผูประสงคจะเสนอราคา
4.6 กอนยื่ น เอกสารสอบราคาซื้ อ ผู ประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดู
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะ
ตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาซื้อ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองดําเนินการจัดสงอาหารแหงและอาหาร
สด ตามที่สวนอาหารเคียงบึงกําหนดรายการใหสงในแตละครั้ง โดยจะแจงเปCนเอกสารลวงหนา
ใหทราบกอน 1 วัน
4.8 ผู ประสงคจะเสนอราคา จะตองเปC น ผู ออกคาใชจายในการจั ด สง
อาหารแหงและอาหารสด พรอมจั ด หายานพาหนะในการจั ด สงเองทั้ งหมด โดยสวนสั ต ว
นครราชสีมา ไมตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
4.9 สถานที่ใ นการจั ดสงอาหารแหงและอาหารสด จั ด สง ณ สวนอาหาร
เคียงบึง ภายในสวนสัตวนครราชสีมา
4.7 ผู ประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่น เอกสารสอบราคา ที่ปI ด ผนึก ซอง
เรียบรอย จาหนาซองถึงประธานกรรมการเปIดซองและพิจารณาผล ยื่นตอคณะกรรมการ ใน
วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ณ หองประชุมอาคาร
สํานักงานสวนสัตวนครราชสีมา
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารสอบราคาแลว จะไมรับเอกสารใดๆ
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการสอบราคา
จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวาเปCนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปCนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปCนการขัดขวางการ

-5แขงขันราคาอยางเปCนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค
อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือ
เปCนที่สุด
คณะกรรมการสอบราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวาง
การสอบราคา เพื่อใหการสอบราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.8
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปCนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย
วิธีการสอบราคา ที่ยื่นพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปCนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนและยื่นซองเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(4) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา
และเมื่อมีการยื่นซองตอ
คณะกรรมการสอบราคาเสร็จสิ้นแลวจะตองยืนยันราคาตอคณะกรรมการสอบราคาฯ ราคาที่
ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอตอคณะกรรมการฯ
5. หลักเกณฑ0และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ สวนสัตวฯจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
ทั้งสิ้น
5.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ มถูกตองตามขอ 2. หรือ
ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3. หรือยื่นเอกสารสอบราคา
ซื้อไมถูกตองตามขอ 4. แลว คณะกรรมการสอบราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผู
ประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนเปCนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มใิ ชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่พี ิจารณา
เห็นวาจะเปCนประโยชนตอสวนสัตวฯ เทานั้น
5.3 สวนสัตวฯ สงวนสิทธิ์พิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมี
การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบ
ราคาซื้อดวยวิธีการสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของสวนสัตว

-6(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาซื้อ
ที่เปCนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่น
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาซื้อดวยวิธีการสอบราคา หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการสอบราคาหรือสวนสัตวฯ
มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได สวนสัตวฯ มี
สิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
5.5 สวนสัตวฯ ทรงไวซึ่งสิทธิท่จี ะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาซื้อ โดยไมพิจารณา การตัดสินของ
สวนสัตวเปCนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ มิได รวมทั้งสวนสัตว จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาซื้อ และลงโทษผูมิสิทธิเสนอ
ราคาเปCนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปCนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุ
ที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริตเชน การเสนอเอกสารอันเปCนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปCนตน
5.6
ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการสอบราคาซื้อดวยวิธีการ
สอบราคาวาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปCนผูมิสิทธิเสนอราคา
ที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปCนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมี
สิทธิเสนอราคา ณ วันสอบราคาซื้อ หรือเปCนผูมิสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปCนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม ตามขอ 1.6 สวนสัตว มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมี
สิทธิเสนอราคาดังกลาวและสวนสัตวจะพิจารณาลงโทษผูมิสิทธิเสนอราคารายนั้นเปCนผูทิ้งงาน
6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา
ตองทําสัญญาซื้อขาย กับสวนสัตว
นครราชสีมา ภายใน 7(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปCนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5(หา) ของราคาที่เสนอไวกับสวนสัตวฯ และใหสวนสัตวฯ ยึดถือ
ไวขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสวนสัตวนครราชสีมา โดยเปCนเช็คลงวันที่ ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ

-7(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ 1.5(2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.5(2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
7. อัตราค!าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10. ใหคิดในอัตรารอยละ 0.10 ของ
คาจางตามสัญญาตอวัน
8. การรับประกันความชํารุดบกพร!อง
ผูชนะการสอบราคาซื้อ ซึ่งไดทําขอตกลงเปCนหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่
ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซม
แกไข เปลี่ยน ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
9. ค!าจางและการจ!ายเงิน
สวนสัตวนครราชสีมา จะจายเงิน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดทําการ
ตรวจสอบผลงานที่สงมอบครบถวน
ถูกตองตามแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ปรากฏวาเปCนที่พอใจตรงตามขอกําหนดแหสัญญาทุกประการ
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานสอบราคาครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณจาก
รัฐบาล ประจําปW 2557
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อสวนสัตวฯ ไดรับอนุมัติเงินจาก
งบประมาณประจําปWเทานั้น
10.2 เมื่อสวนสัตวฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปCนผูรับจางและไดตก
ลงจางตามการสอบราคาแลว ถาผู รั บ จางจะตองสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือเดินอยู และสามารถ

-8ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปCน
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่ง
หรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือ
จางของจากตางประเทศ เวนแตเปCนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใน
การบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่จางดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ์
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตอง
ไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปCนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งสวนสัตวฯไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7. สวนสัตวฯจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปCนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 สวนสัตวฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปCนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. มาตรฐานฝFมือช!าง
เมื่อสวนสัตวนครราชสีมา ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปCนผูรับจาง
และไดตกลงจางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวา ในการปฏิบัติงานดังกลาว
ผู เสนอราคาจะตองมี และใชผู ที่ ผานการทดสอบมาตรฐานฝW มือ ชางหรื อ ผานการฝX ก อบรม
เฉพาะงานนั้นๆ
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
และระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
สวนสัตว0นครราชสีมา องค0การสวนสัตว0ในพระบรมราชูปถัมภ0
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วันที่ 7 ตุลาคม 2556
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