เอกสารสอบราคา เลขที่ ๓/๒๕๖๐
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงไหล่ทาง ภายในสวนสัตว์ดุสิต
ตามประกาศ สวนสัตว์ดุสิต
ลงวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ด้วยองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย สวนสัตว์ดุสิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สวนสัตว์” มี
ความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงไหล่ทาง ภายในสวนสัตว์ดุสิต เลขที่ ๗๑ ถนนพระราม ๕ แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ จานวน ๑ งาน ราคากลาง ๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วน ) ด้วยวิธีการสอบราคา โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาจ้าง
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ คาสั่ง องค์การสวนสัตว์ ที่ ๗๙๙/๒๕๕๙ เรื่อง ข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์การสวนสัตว์
๑.๘ รายละเอีย ดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลเท่าเทียมกัน
และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
๑.๙ รายละเอียดและขอบเขตงาน TOR งานปรับปรุงไหล่ทาง ภายในสวนสัตว์ดุสิต
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีส่ อบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามคาสั่ง องค์การสวนสัตว์ ที่ ๗๙๙/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกาหนและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์การสวนสัตว์
-๒-/๒.๖ ...

-๒๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นผลงานสัญญาเดียวที่แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาโดยไม่ถูกปรับ
และเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ว นราชการ หน่ว ยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่สวนสัตว์ดุสิตเชื่อถือ (กรณีเป็นผลงานเอกชน จะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐาน
การเสียภาษีของงานนั้น จากกรมสรรพากรแนบมาด้วย ) โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่น สาเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อม
สาเนาของคู่ฉบับผลงานของสัญญาดังกล่าวมาด้วย
๒.๗ เงื่อนไขและข้อกาหนดตามประกาศ ป.ป.ช. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้อง
ปฏิบัติประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ) พ.ศ.๒๕๕๔
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดจ้างจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างจัดจ้างภาครัฐ
(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ ครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ทั้งนี้ สวนสัตว์ดุสิต สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับ
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการ ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้ นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ตามประกาศ ดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคา แบ่งเป็นอย่างน้อย ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติผู้เสนอราคา อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัดให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันยื่นเอกสารเสนอราคาหรือเสนองาน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันยื่นเอกสารเสนอราคาหรือเสนองาน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อ
กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่ วมค้า ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่ว มค้าและในกรณีที่ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
-๓-/(๔) เอกสาร ...

-๓–
(๔) เอกสารเพิ่มเติม สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๕ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ซองใบเสนอราคา
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาตามแบบ ในข้อ ๑.๕ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงิน ที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงาน ซึ่งต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ในบัญชีราคาก่อสร้างให้ครบถ้วน
การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกัน ทั้งตัว เลขและตัว หนั งสื อ ถ้าตัว เลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวม
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ ด้วยแล้ว จนกระทั่งส่งมอบงาน
ให้กับสวนสัตว์ดุสิต
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซองเสนอราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ก่อนยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๓/๒๕๖๐ ”
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์ดุสิต ในวันที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา
๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กองอานวยการ สานักงานสวนสัตว์ดุสิต
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองหรือเอกสารใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
-๔-/หากปรากฏ ....

- ๔หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา ว่ามี
ผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า
มีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่ง ขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออก
จากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและสวนสั ตว์ จะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้ เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู้ เ สนอราคาเพราะเหตุ เ ป็ น ผู้ เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการขัดขวาง การ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ ประธานคณะกรรมการฯ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ประธานคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ กองอานวยการสวนสัตว์ดุสิต ในวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลา การเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่า งยิ่ง และใน
กรณีที่คณะกรรมการฯ เห็ นด้ว ยกั บ คาคัดค้านของผู้ อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิ กการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ ประธานคณะกรรมการฯ มีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้สวนสัตว์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่าสุด และจะ
พิจารณาจากราคารวมทั้งสิ้น ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องไม่เกินราคากลางที่กาหนด
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่ อสวนสัตว์
เท่านั้น
๕.๓ สวนสัตว์ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อเอกสารสอบราคาของสวนสัตว์ดุสิต
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระ
สาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ไม่กรอกรายละเอียด ราคาในใบเสนอราคาให้ครบถ้วนถูกต้อง
(๕) เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณหรือราคากลางที่กาหนด
(๖) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
-๒-/๕.๔ ...

-๕๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
สวนสัตว์ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
สวนสัตว์มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ สวนสัตว์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางสวนสัตว์เป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสวนสัตว์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้งสวนสัตว์จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการฯ หรือสวนสัตว์จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่ า ผู้เสนอราคาสามารถ
ดาเนินงานตามทีส่ อบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สวนสัตว์มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอ
ราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลัง จากการพิจารณาข้อเสนอ ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็น
ผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ สวนสัตว์มีอานาจที่จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคามีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ และ สวนสัตว์จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้อานวยการสวนสัตว์พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ประธานคณะกรรมการฯ มีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสัญญาจ้าง
๖.๑ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและพิจารณาให้เป็นผู้ขายจะต้องทาสัญญาตามแบบที่
ผู้จ้างกาหนดในข้อ ๑.๓ และภายในระยะเวลา ๗ วัน โดยจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินร้อยละ ๕ (ห้า)
ของราคาที่ใช้ทาสัญญาโดยส่งมอบหลักประกันสัญญาให้ผู้ว่ าจ้างตรวจสอบก่อนลงนามสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “สวนสัตว์ดุสิต” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
๑.๔ หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
๖.๔ สวนสัตว์ดุสิต สงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขสัญญานอกเหนือไปจากแบบที่กาหนดให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
-๖-/๗.ค่าจ้าง ...

-๖๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สวนสัตว์ดุสิต จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังต่อไปนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานร้อยละ ๔๐ ของ
ปริมาณงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ดังนี้
- รื้อถอนไหล่ทางเดิม เป็นระยะทาง ๕๖๘.๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กเสริม ประกอบไม้แบบโครงสร้างไหล่ทาง เป็นระยะทาง ๕๖๘.๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตไหล่ทาง เป็นระยะทาง ๕๖๘.๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
- รื้อถอนไหล่ทางเดิม เป็นระยะทาง ๑,๑๓๗ เมตร แล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กเสริม ประกอบไม้แบบโครงสร้างไหล่ทาง เป็นระยะทาง ๑,๑๓๗ เมตร แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตไหล่ทาง เป็นระยะทาง ๑,๑๓๗ เมตร แล้วเสร็จ พร้อมทาความสะอาดปรับพื้นที่
และส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับผู้ว่าจ้าง
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาจ้างตามแบบในข้อ ๑.๓ แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่รับมอบผลงาน โดยผู้รับ
จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ ผู้เสนอราคาซึ่งสวนสัตว์ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
สวนสัตว์กาหนดดังระบุใน ข้อ ๖. อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางสวนสัตว์
๑๐.๒ สวนสัตว์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๓ การจัดจ้างจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ใบงวด) จากสานักงบประมาณแล้ว กรณีที่ไม่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าวองค์การสวนสัตว์สามารถยกเลิกการจัดหาได้
ราคากลางของการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าพันบาท
ถ้วน
๑๐.๔ เมื่อสวนสัตว์ได้พิจารณาให้ผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงจ้างตามผลการ
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้ขายต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ กาหนด ผู้เสนอ
ราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
-๗-/(๑) ...

-๗( ๑) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าเข้ า สิ่ ง ของดั ง กล่ า วมาจากต่ า งประเทศต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือจ้างของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรจุของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยการพาณิชยนาวี
๑๐.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาดูสถานที่และรับฟังคาชี้แจงตามวันเวลา
และสถานที่ ที่สวนสัตว์ดุสิต หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้แทนไม่มาดูสถานที่ จะถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคา
เข้าใจและทราบในรายละเอียดต่างๆ ในการสอบราคาครั้งนี้แล้ว รวมไปถึงสถานที่ก่อสร้าง ปัญหาและอุปสรรค และจะ
ไม่ยกขึ้นเป็นข้ออ้างโต้แย้งใดๆ ในการเสนอราคากับสวนสัตว์ดุสิต
๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้
มี สิ ท ธิ เ สนอราคา จะต้ อ งตกลงว่ า ในการปฏิ บั ติ ง านก่ อ สร้ า งดั ง กล่ า ว ผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคาจะต้ อ งมี แ ละใช้
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของ
ราชการอื่นหรือสถาบันของเอกชนที่ราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่าง จานวนอย่าง
น้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง
………………………………ฯ ล ฯ…………………………………………..
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการทางานก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
............................................................
สวนสัตว์ดุสิต
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ผนวก ๑.๕

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาสอบราคาจ้าง ของสวนสัตว์ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาจ้าง ในการสอบราคาจ้าง ของสวนสัตว์ในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจหรือสามารถใช้อานาจใ น
การบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สวนสัตว์ใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุนโดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัดหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือ
หลายรายที่เสนอราคาให้แก่สวนสัตว์ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า
(ก) กรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกันหมายความว่า
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควร
ประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(ข) กรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หมายความว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ถื อ หุ้ น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละห้ า ในกิ จ การนั้ น หรื อ ในอั ต ราอื่ น ตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สวนสัตว์ หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรื อเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
จากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สวนสัตว์ในในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสันพั นธ์
กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทาการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการเสนอราคาต่อสวนสัตว์ ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้เรียก รับ
หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือใช้กาลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือ
แสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกันเพื่อให้ประโยชน์แก่
ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับสวนสัตว์ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
เพื่อให้เกิดความได้เปรียบสวนสัตว์ โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
…..................................................................

ผนวก ๑.๒

แบบใบเสนอราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
๑. ข้าพเจ้า (บริษัทฯ/ห้าง/ร้าน) ………………………..……………………………..อยู่เลขที่…….......……………………..…..
ถนน…………………….……..ตาบล/แขวง………….………………..อาเภอ/เขต…..……….……………จังหวัด……............………….
หมายเลขโทรศัพท์….………………………..…… หมายเลขโทรสาร .....................................หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
...........................................................โดย ….......................…………………………………….ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ข้าพเจ้า ได้
พิ จ ารณาเงื่ อ นไขต่ า งๆ ตามเอกสารสอบราคา ที่ . .........................และหนั ง สื อ แจ้ ง และเอกสารเพิ่ ม เติ ม
เลขที…่ …......................……(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับรายละเอียดคุณลัก ษณะข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง
รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะเป็นผู้รับจ้างทางานปรับปรุงไหล่ทาง ภายในสวนสัตว์ดุสิต ตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เป็นจานวนเงิน............................... บาท(.....................................................................)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
ที่
๑

รายการ

งานปรับปรุงไหล่ทาง ภายในสวนสัตว์
ดุสิต

จานวน

ราคา ภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวนเงินรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่องาน

กาหนด
ส่งมอบ
วัน

๑ งาน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่

.................................................................
..........................................................................

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.........................................................................................)
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขหนังสือแจ้งตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในปริมาณงานและราคาหรือใบแจ้ง
ปริมาณวัสดุและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่า เพิ่มจานวน……......…...........………..บาท ตลอดจน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. คาเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา………..วัน นับแต่วันเปิดซอง และสวนสัตว์อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใด
ก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่หน่วยงานร้องขอ
๔. กาหนดเวลาส่งมอบภายใน...................................วัน ข้าพเจ้า รับรองที่จะเริ่มทางานตามสัญญาทันทีหรือ
ทันทีที่ได้รับแจ้งจากสวนสัตว์ว่าให้เริ่มดาเนินงานตามสัญญา และเงื่อนไขหนังสือแจ้งให้เสนอราคาโดยครบถ้วนถูกต้อง
ตามที่สวนสัตว์กาหนด
๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้าง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๕.๑ ทาสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสาร ภายในกาหนดระยะเวลาหรือวันที่ได้รับหนังสือ
หรือแจ้ง ให้ไปทาสัญญา
๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ทางราชการกาหนดให้แก่สวนสัตว์ก่อนหรือใน
ขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจานวนเงินร้อยละ ห้า ( ๕%) ของราคาตามสัญญาที่ได้เสนอราคาหรือระบุไว้ในใบเสนอ
ราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
-๒-/หากข้าพเจ้า ...

-๒หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้า ยอมให้สวนสัตว์ มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคา
รายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือสวนสัตว์ อาจเรียกประกวดราคาใหม่ รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่
สวนสัตว์
๖. ข้าพเจ้ายอมรั บว่าสวนสัตว์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่าสวนสัตว์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น
๘. ข้าพเจ้าได้กรอก ปริมาณ ราคา ราคารวม โดยข้าพเจ้าได้ตรวจสอบราคาและทราบรายละเอียดคุณลักษณะ
แบบรูปรายการละเอียดต่างๆ ครบถ้วน ตามข้อกาหนดเงื่อนไขต่างๆ เรียบร้อยแล้วจึงได้เสนอราคามานี้
๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดโดยไม่ชอบด้วย
กฎมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอในคราวเดียวกัน
เสนอมา

ณ วันที่…..............…….เดือน………………….พ.ศ. ……………………………..…….
(ลงชื่อ)……………………………………………….……………… ผู้เสนอราคา
(……………………………..…..………………………..)
ประทับตรา (ถ้ามี)

ผนวก ๑.๖

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
๑.ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
(๒) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
๒.ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(๑) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น
(๒) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
๓.ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
(๑) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
(๒) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น
จานวน….….แผ่น

-๒๑. อื่น ๆ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการ
สอบราคาจ้าง / สอบราคาจ้าง ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………......……………………….........ผู้เสนอราคา
(……………..…………..…………………….)
ประทับตรา (ถ้ามี)

.

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
จานวน……..แผ่น
๒. หนังสือรับรองผลงาน
จานวน……..แผ่น
๓. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………
จานวน.........แผ่น
…………………………………………………………………………
จานวน.........แผ่น
…………………………………………………………………………
จานวน.........แผ่น
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้าง
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………....................... ผู้เสนอราคา
(……………………………............)
ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้าง/บริษัท ……………………………………….
นิติบุคคลประเภท ห้าง / บริษัท …………………………………………………………………………….
ทะเบียนเลขที่ ……………………………………… จดทะเบียนเมื่อวันที่ …………………………….…
ทุนจดทะเบียน ……………………………….…… (……………………………………………………..)
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ………………… ซอย………………………. ถนน ………….………….
ตาบล / แขวง ……………………… อาเภอ / เขต ……………………… จังหวัด ………..…….……….
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ มีจานวน …………………. คน
๑……………………………………………………………………………………
๒……………………………………………………………………………………
๓…………………………………………………………………………………….
๔……………………………………………………………………………………
๕……………………………………………………………………………………
๖……………………………………………………………………………………
๗.............................................................................................
ฯลฯ
รับรองไว้ ณ วันที่ …………………………..
(ลงชื่อ) ……………………….
ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท …………………………..……………………
นิติบุคคลประเภท บริษัท ……………………………………………………….......………………...……
ทะเบียนเลขที่ ……………………………….. จดทะเบียนเมื่อวันที่ ………………………………………
ทุนจดทะเบียน ……………………………….. (…………………………………………………………)
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ………………. ซอย ………………………. ถนน ………………………
ตาบล/แขวง ……………………….. อาเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………………..
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีจานวน …………………… คน
1. …………………………………………. ถือหุ้นจานวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท
เป็นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
2. …………………………………………. ถือหุ้นจานวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท
เป็นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
3. …………………………………………. ถือหุ้นจานวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท
เป็นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
4. …………………………………………. ถือหุ้นจานวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท
เป็นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
5. …………………………………………. ถือหุ้นจานวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท
เป็นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
6. …………………………………………. ถือหุ้นจานวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท
เป็นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
7. …………………………………………. ถือหุ้นจานวนหุ้น …………….. หุ้น ๆ ละ …………. บาท
เป็นเงินจานวน ………………………………………………… บาท
ฯลฯ
รับรองไว้ ณ วันที่ ……………………………….
(ลงชื่อ) ………………………………….
ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุม
ห้าง/บริษัท ……………………………………………………………….
นิติบุคคลประเภท ห้าง / บริษัท ………………………………………………………………………….....
ทะเบียนเลขที่ ……………………………………… จดทะเบียนเมื่อวันที่ …………………………….…
ทุนจดทะเบียน ……………………………….… (……………………………………………………..)
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ………………… ซอย………………………. ถนน ………….………….
ตาบล / แขวง ……………………… อาเภอ / เขต ……………………… จังหวัด ………..…….……….
รายชื่อผู้มีอานาจควบคุม มีจานวน …………………. คน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………..…………………………………
………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………….…………………………………………………
………………………………………….……….…………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………….....………….……………………………………
ฯลฯ
รับรองไว้ ณ วันที่ …………………………..
(ลงชื่อ) ……………………..
ประทับตรา (ถ้ามี)

ผนวก ๑.๔

แบบหนังสือค้าประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที.่ .................................

วันที่.........................................

ข้าพเจ้า..............(ชื่อธนาคาร)..................................สานักงานตั้งอยู่เลขที่.................ถนน...............................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต............................. .......จังหวัด.........................................................
โดย............................................................ผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทาหนังสือค้าประกันฉบับนี้ ให้ไว้ต่อ..(ชื่อ
ส่วนราชการผู้ประกาศ).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สวนสัตว์ ” ดังมีข้อความต่อไปนี้
๑. ตามที่....................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทาสัญญาจ้าง............... ......กับสวนสัตว์
ตามสัญญาเลขที่ ...............ลงวันที่.........................................ซึ่งผู้รับจ้าง ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อ
สวนสัตว์ เป็นจานวนเงิน ..............................บาท(........................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ........๕......(.........%)
ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชาระ
เงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง จานวนไม่เกิน ......................บาท(......................................) ในกรณีที่ผู้รับจ้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชาระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ดาเนินการ มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ
ที่กาหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และสวนสัตว์ ไม่จาเป็นต้องเรียกร้อง
ให้ผู้ดาเนินการ ชาระหนี้นั้นก่อน
๒. หากสวนสัตว์ ได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ดาเนินการ หรือยินยอมให้ผู้ดาเนินการ ปฏิบัติผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย
๓. หนังสือค้าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทาสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ภาระหน้าที่ทั้งหลายของ
ผู้ ดาเนิ น การ จะได้ป ฏิบั ติให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่า ที่
ผู้ดาเนินการ ยังต้องรับผิดชอบต่อสวนสัตว์ ตามสัญญาจ้างอยู่
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ
(ลงชื่อ).................................................................ผู้ค้าประกัน
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
ลงชื่อ......................................................พยาน
(......................................................)
ลงชื่อ..................................................พยาน
(.....................................................)

