เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ 4/2564
การซื้ออาหารสัตว ภายในสวนสัตวเชียงใหม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามประกาศ สวนสัตวเชียงใหม
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สวนสัตวเชียงใหม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สวนสัตวเชียงใหม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

จัดซื้ออาหารสัตวประเภทที่ ๑ กลวยน้ำวา
จำนวน ๑ รายการ
จัดซื้ออาหารสัตวประเภทที่ ๒ ผัก ผลไมและนมสด
จำนวน ๑ รายการ
จัดซื้ออาหารสัตวประเภทที่ ๓ เนื้อสัตว
จำนวน ๑ รายการ
จัดซื้ออาหารสัตวประเภทที่ ๔ อาหารแหง วัตถุดิบอาหารสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
จำนวน ๑ รายการ
๕. จัดซื้ออาหารสัตวประเภทที่ ๕ หญาสดและหญาแหง
จำนวน ๑ รายการ
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพ
ที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนำและขอกำหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจำกัดปริมาณ
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
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-2๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของ
รัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป ระกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กำหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบ ริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก สวน
สัตวเชียงใหม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผู ยื่ น ข อเสนอต องลงทะเบี ย นในระบบจัด ซื้ อ จั ด จ างภาครัฐ ดว ยอิเล็ กทรอนิ ก ส
(Electronic Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญ ญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ าง
ภาครัฐดวยอิเล็กทอรอนิกส (Electronic Government Procurement : e – GP)
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวน
แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
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-3(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทัง้ รับรองสำเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สำเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน
(๔.๒) สำเนาใบเสร็จรับเงินการซื้อเอกสารประกวดราคา
(๔.๓) สำเนาใบลงทะเบียนคูคา กับภาครัฐ (e GP)
(๔.๔) อาหารสัตวประเภทที่ ๓ ตองแนบสำเนาใบอนุญาตใหทำการคา
สัตวหรือซากสัตว (แบบ ร.๑๐) จากรมปศุสัตว กระทราวงเกษตรและสหกรณ
(๔.๕) อาหารสัตวประเภทที่ ๓ ตองแนบสำเนาใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๒) สำเนาใบรับ รองสถานที่จำหนายเนื้อสัตวสะอาด (เขียงสะอาด)
สำเนาใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
(๔.๖) อาหารสัตวประเภทที่ ๔ ตองแนบสำเนาใบอนุญาตขายอาหาร
สัตว (แบบ บ.ข.ส.๑)
(๔.๗) อาหารสั ต ว ป ระเภทที่ ๕ ต อ งแนบสำเนาหลั ก ฐานการเป น
เจาของแปลงหญาหรือสำเนาหลักฐานการเชาพื้นที่เพาะปลูกแปลงหญา หรือสัญญาจะซื้อจะขายหญาลวงหนา
(๕) บัญ ชีเอกสารสว นที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับ การเสนอราคาทางระบบ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ตามแบบในข อ ๑.๖ (๑) โดยไม ต อ งแนบในรู ป แบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่
๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ
ทั้งนี้หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
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-4(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่
๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่น ขอเสนอตองยื่นขอ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจั ดจ างภาครัฐดว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดย
ไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอ
ราคาให ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอ งตรงกันทั้งตัวเลขและตัว หนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม
ตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คา
จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สวนสัตวเชียงใหม
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๒๗๓ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สวนสัตวเชียงใหม ใหสงมอบพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ตามเอกสารแนบ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ สวนสัตวเชียงใหมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
๔.๕ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
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-5๔.๘ ผู ยื่น ขอ เสนอต อ งจัด ทำเอกสารสำหรับ ใชในการเสนอราคาในรูป แบบไฟล
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถวน ถูกตอ ง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จ ะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมู ล
(Upload) เพื่ อ เป น การเสนอราคาให แ ก สวนสั ต ว เชี ย งใหม ผ า นทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส จะดำเนิ น การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น ตามขอ ๑.๕ (1) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการ
เปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสวนสัตวเชียงใหม จะ
พิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต สวนสัตวเชียงใหม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอ
รายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ สวน
สัตวเชียงใหม
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตอ งเปน ราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กำหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (อาหารสัตวประเภทที่ ๒ ผักสด ผลไมและนมสด) โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จำนวน ๒๗๒,๗๕๕.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดรอยหาสิบหาบาท
ถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือด
ราฟทนั้นชำระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ
๕.๒ หนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด
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-6๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตอง
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนสัตวเชียงใหมตรวจสอบความถูกตองในวันที่ 29 ธันวาคม2563 ระหวาง
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอใน
หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจ การรว มคาไดจ ดทะเบีย นเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุ ชื่อกิ จกรรมรว มคา
ดังกลาว เปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคาราย
ที่สัญญารวมคากำหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สวนสัตวเชียงใหมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ำ
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สวนสัตวเชียงใหมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการ
ประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุด
ไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทำสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจ ารณาผลการยื่นขอ เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สวนสัตว
เชียงใหมจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนสัตวเชียงใหม จะ
พิจารณาจาก ราคาตอรายการ
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอ
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-7รายละเอี ยดแตกตางไปจากเงื่อ นไขที่ สวนสั ตวเชี ย งใหม กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเปน การผิดพลาดเล็กน อย คณะกรรมการฯ อาจพิจ ารณาผอ นปรนการตัดสิทธิผูยื่ น
ขอเสนอรายนั้น
๖.๔ สวนสัตวเชียงใหมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) ไม ป รากฏชื่อ ผู ยื่น ขอ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชีร ายชื่ อผูรับ เอกสารประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส หรือ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสวนสัตวเชียงใหม
(๒) ไม ก รอกชื่ อ ผู ยื่ น ข อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอีย ดแตกตางไปจากเงื่อ นไขที่ก ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิ จารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสวนสัตวเชียงใหมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริ ง
เพิ่มเติมได สวนสัตวเชียงใหม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไม
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ สวนสัตวเชียงใหมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สวนสัตวเชียงใหมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอ
จะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งสวนสัตวเชียงใหม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ผูยื่นขอเสนอรายที่ เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอ าจ
ดำเนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ได คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือสวนสัตวเชียงใหม จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเชื่อไดวา ผูยื่น
ขอเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่รับ
ฟงได สวนสัตวเชียงใหม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากสวนสัตวเชียงใหม
๖.๗ ก อนลงนามในสัญ ญาสวนสั ต วเชีย งใหม อาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการ
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-8คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเป น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่น
ใดในการเสนอราคา
๗. การทำสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแตวันที่ทำขอตกลงซื้อสวนสัตวเชียงใหมจะพิจารณาจัดทำขอตกลงเปนหนังสือแทน
การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือสวนสัตวเชียงใหมเห็นวาไมสมควรจัดทำขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทำขอตกลงเปน
หนังสือ กับสวนสัตวเชียงใหมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จำนวนเงิน เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสวนสัตวเชียงใหมยึดถือไว
ในขณะทำสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือด
ราฟทนั้นชำระตอเจาหนาที่ในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกั น นี้ จะคืน ให โดยไม มี ดอกเบี้ ย ภายใน ๑๕ วัน นั บ ถัด จากวัน ที่ผู ช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลัก ประกั น นี้ จ ะคืน ให โดยไม มี ด อกเบี้ ย ตามอั ต ราสว นของพั ส ดุ ที่ ซื้ อ ซึ่ง สวนสั ต ว
เชียงใหม ไดรับมอบไวแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
สวนสัตวเชียงใหม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และสวนสัตวเชียงใหม ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับ ตามแบบสัญ ญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกสนี้ หรื อ
ขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
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-9๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
หรือทำขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลว แตกรณี จะตอ งรับ ประกันความชำรุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒๗๓ วัน นับถัดจากวันที่ สวนสัตวเชียงใหม ไดรับมอบสิ่งของ โดย
ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำป
พ.ศ. ๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทำได ตอเมื่อสวนสัตวเชียงใหมไดรับอนุมัติเงินคา
พัสดุจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น
๑๑.๒ เมื่อสวนสัตวเชียงใหมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
สิ่ ง ของตามการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส แ ล ว ถ า ผู ข ายจะต อ งสั่ ง หรื อ นำสิ่ ง ของดั ง กล า วเข า มาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจา
ท า ภายใน ๗ วัน นั บ ตั้ง แต วัน ที่ผู ขายสั่ง หรือ ซื้ อของจากตางประเทศ เวน แต เป น ของที่ รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จั ด การให สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรือ ที่ มี สิ ท ธิ
เช นเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับ อนุญาตจากกรมเจาทา ให บรรทุ ก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งสวนสัตวเชียงใหมไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลง
ซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สวนสัตวเชียงใหมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ
หรือ เรีย กรอ งจากผูออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิ จารณาเรียกรองให ช ดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ สวนสัตวเชียงใหมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ
แยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสวนสัตวเชียงใหม คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และ
ผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ สวนสัตวเชียงใหมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสวนสัตวเชียงใหมไมได
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-10(๑) สวนสัตวเชียงใหมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับ
จัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเป น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่น
ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัด ซื้อครั้งนี้ ตอไปอาจกอใหเกิดความเสี ยหายแก สวนสัตว
เชียงใหม หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณี อื่ น ในทำนองเดี ย วกั บ (๑) (๒) หรื อ (๓ ) ตามที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
สวนสัตวเชียงใหม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้ งนี้ หากผูยื่ น ขอ เสนอที่ ได รับ การคัด เลื อกไมผานเกณฑ ที่ก ำหนดจะถูก ระงับ การยื่ น
ขอเสนอหรือทำสัญญากับสวนสัตวเชียงใหม ไวชั่วคราว
สวนสัตวเชียงใหม
3 ธันวาคม ๒๕๖๓

