ประกาศสวนสัตว์ดุสิต
เรื่อง จาหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุเหลือใช้ภายในสวนสัตว์ดุสิต
โดยวิธีการขายทอดตลาด
----------------------------------------ด้วยสวนสัตว์ดุสติ มีความประสงค์จะจาหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุเหลือใช้ภายในสวนสัตว์
ดุสิตโดยวิธีการขายทอดตลาด
โดยผู้ประสงค์จะทาการค้าต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
๑. ผู้ประสงค์ที่เข้าเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
๒. ผู้ประสงค์ที่เข้าเสนอราคาต้องมีอาชีพประกอบการค้าตามที่ประกาศจัดหา
๓ ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามคาสั่งองค์การสวนสัตว์
๔. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สวนสัตว์ดุสิต ณ วันประกาศ
เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
๗.คาสั่งองค์การสวนสัตว์ เลขที่ ๗๙๙/๒๕๕๘ เรื่องข้อกาหนดและแนวทางเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์การสวนสัตว์
๘.ปฏิบัติตามรายละเอียดในการเอกสารการจัดหา แนบท้ายประกาศนี้
กาหนดวัน เวลา และสถานที่การเสนอราคา
๑. ผู้ประสงค์ที่จะเข้าเสนอราคาในการขายทอดตลาด จาหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุเหลือ
ใช้ภายในสวนสัตว์ ให้ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์สวนสัตว์ดุสิต www.dusit@zoothailand.org หรือ เว็บไซต์
องค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๒๘๒-๙๒๔๕ ในวันและเวลาราชการ
๒. กาหนดดูสภาพเศษครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุเหลือใช้ภายในสวนสัตว์ดุสิต พร้อมยื่นซอง
ใบเสนอราคา ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. โดยยื่นซองใบเสนอราคาที่คณะ กรรมการขายทอดตลาด ณ. กองอานวยการ สวนสัตว์ดุสิต
๓. กาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๑ น. เป็นต้นไป ผู้
ชนะการเสนอราคาจักต้องดาเนินการขนย้ายสิ่งออกจากสวนสัตว์ดุสิตภายใน ๔ วันนับจากวันเสนอราคา
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

( นายพิทักษ์ อุ่นซ้อน )
ผู้อานวยการสวนสัตว์ดสุ ิต

เอกสารเสนอราคาขายทอดตลาด เลขที่ ๑/๒๕๖๒
เรื่อง จาหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุเหลือใช้ภายในสวนสัตว์ดุสิตโดยวิธีการขายทอดตลาด
ตามประกาศสวนสัตว์ดุสิต ลงวันที่
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
----------------------------------------ด้วยสวนสัตว์ดุสติ มีความประสงค์จะจาหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุเหลือใช้ภายในสวนสัตว์
ดุสิตโดยวิธีการขายทอดตลาด
โดยมีรายละเอียดและข้อกาหนดตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารเสนอราคา ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารเสนอราคา
๑.๑ แบบใบเสนอราคา
๑.๒ คาสั่งองค์การสวนสัตว์ เลขที่ ๗๙๙/๒๕๕๘ เรื่องข้อกาหนดและแนวทางเพื่อแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์การสวนสัตว์
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์เข้าเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
๒.๒ ผู้ประสงค์ที่เข้าเสนอราคาต้องมีอาชีพประกอบการค้าตามที่ประกาศจัดหา
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามคาสั่งองค์การสวนสัตว์
๒.๔ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่สวนสัตว์ดุสิต ณ วัน
ประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคา
ครั้งนี้
๒.๗ คาสั่งองค์การสวนสัตว์ เลขที่ ๗๙๙/๒๕๕๘ เรื่องข้อกาหนดและแนวทางเพื่อแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์การสวนสัตว์
๒.๘ ปฏิบัติตามรายละเอียดในการเอกสารการจัดหา แนบท้ายประกาศนี้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ดังนี้
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) บริษัท จากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
-๒- ในกรณี...

-๒(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมและ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลที่ มิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ซองใบเสนอราคา
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) ใบเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารเสนอราคา
๔. เงื่อนไขการเสนอราคา
๔.๑ สวนสัตว์ดุสิต จะดาเนินการจาหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุเหลือใช้ภายในสวน
สัตว์ดุสิตโดยวิธีการขายทอดตลาด
๔.๑.๑ ผู้ประสงค์ที่จะเข้าเสนอราคาในการขายทอดตลาด จาหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ควบคุม วัสดุเหลือใช้ภายในสวนสัตว์ ให้ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์สวนสัตว์ดุสิต www.dusit @ zoothai
land.org หรือ เว็บไซต์องค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๒๘๒-๙๒๔๕ ในวันและเวลาราชการ
๔.๑.๒ กาหนดดูสภาพเศษครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุเหลือใช้ภายในสวนสัตว์
ดุสิตโดยวิธีการขายทอดตลาด พร้อมยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ –
๑๑.๐๐ น. โดยยื่นซองใบเสนอราคาที่คณะกรรมการขายทอดตลาด ณ. กองอานวยการ สวนสัตว์ดุสิต
๔.๑.๓ กาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๕
น. เป็นต้นไป ผู้ชนะการเสนอราคาจักต้องดาเนินการขนย้ายสิ่งออกจากสวนสัตว์ดุสิตภายใน ๔ วัน
๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบเสนอราคา ที่กาหนดไว้ในเอกสารเสนอราคานี้
โดย ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือ่ ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขุดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคา ห้ามต่ากว่าราคากลาง การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงิน
บาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้อง
เสนอราคาให้ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งได้รวมค่าภาษีมูลเพิ่ม ภาษีอากร ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองเสนอราคาจาหน่าย
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุเหลือใช้ภายในสวนสัตว์ดุสิตโดยวิธีการขายทอดตลาด โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้
เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธาน
กรรมการขายทอดตลาด” โดยระบุหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาจาหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุเหลือใช้
ภายในสวนสัตว์ดุสิตโดยวิธีการขายทอดตลาด ยื่นต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ. กองอานวยการ สวนสัตว์ดุสิต เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองเสนอราคา
แล้ว จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการขายทอดตลาด จะเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่
เวลา ๑๑.๐๑ น. เป็นต้นไป
๓- ๔.๕ การ...

-๓๔.๕ การตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการขายทอดตลาดจะพิจารณาให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด
และไม่ต่ากว่าราคากลางที่ทางสวนสัตว์ฯ กาหนดไว้
๔.๖ กรณีผู้เข้าเสนอราคาสูงสุด แต่ยังต่ากว่าราคากลางที่คณะกรรมการฯ ได้ประเมินไว้แล้ว
คณะกรรมการขายทอดตลาด สงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินดังกล่าว
๔.๗ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องนาเงินสดมาชาระตามราคาที่เสนอราคาทันที ณ. ห้องการเงิน
สวนสัตว์ดุสิต
๔.๘ ผู้เสนอราคาสูงสุดในครั้งนี้ จะต้องดาเนินการขนย้ายเศษวัสดุ เสื่อมสภาพ ภายในบริเวณ
สวนสัตว์ดุสิต ภายใน ๔ วัน นับจากวันที่ชนะการเสนอราคา หากไม่ขนย้ายพัสดุตามกาหนดเวลาดังกล่าว
สวนสัตว์ฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคา
และการขนย้าย
จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของสวนสัตว์ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ที่ชนะการเสนอ
ราคาจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
๔.๙ สวนสัตว์ดุสิต ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาสูงสุดหรือราคาหนึ่ง ราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกขายในจานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจารณาทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญและให้ถือ
ว่าการตัดสินของสวนสัตว์ฯ เป็นเด็ดขาดผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการเสนอราคาครั้งนี้ สวนสัตว์ฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาสูงสุด
๕.๒ สวนสัตว์สงวนสิทธิไ์ ม่พิจารณาราคาผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลต้องห้ามตามคาสั่งองค์การสวนสัตว์ เลขที่ ๗๙๙/๒๕๕๘ เรื่องข้อกาหนดและ
แนวทางเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องงานขององค์การสวนสัตว์
(๒) ไม่กรอกชื่อ หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในเสนอราคา
(๓) ราคาที่เสนอที่การขูดลบตกเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๖. การจ่ายชาระเงิน
ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องมาชาระด้วยเงินสดทันทีหลังจากชนะการเสนอราคา ณ ห้องการเงิน
สวนสัตว์ดุสิต
๗. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบองค์การสวนสัตว์
ตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการ ผู้ประกอบการพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด และ
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดต่าง ๆ ขององค์การสวนสัตว์โดยเคร่งครัด

สวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ใบเสนอราคา
จาหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุเหลือใช้ภายในสวนสัตว์ดุสิต
โดยวิธีการขายทอดตลาด
กาหนดยื่นซองในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่......................................................
เรียน ประธานขายทอดตลาด
๑. ข้าพเจ้า.....................................................................อยู่เลขที่.................ถนน.............................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................โทรศัพท์
........................... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารเสนอราคาขายทอดตลาด เลขที่ ๑/๒๕๖๒ และยอมรับ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็นผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ มีความยินดีเสนอราคาเศษวัสดุ เสื่อมสภาพ ภายในบริเวณสวนสัตว์ดุสิต
ที่
รายการ
จานวน
เสนอราคา (บาท)
๑ จาหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุ
1 เหมา
เหลือใช้ภายในสวนสัตว์ดุสิต

รวม

(.............................................................................................)

๒. ข้าพเจ้า ขนของของจากสวนสัตว์ขนย้ายสิ่งออกจากสวนสัตว์ดุสิตภายใน ....................... วัน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้
ข้าพเจ้ายินดีชดใช้คา่ เสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่
สวนสัตว์ฯ และสวนสัตว์ฯ มีสทิ ธิที่จะให้ผู้เสนอผลราคารายอื่นเป็นผู้ชนะ หรือสวนสัตว์ฯ อาจเรียกให้เสนอผลราคา
ใหม่ได้
เสนอมา ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ..............................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง...........................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

