ประกาศเทศบาลต้าบลนา้ น้อย
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศอากาศ 2 ชัน 46 ที่นั่ง จ้านวน 2 คัน ระหว่าง
วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2557 ณ พืนที่ภาคเหนือ
ของเทศบาลต้าบลน้าน้อย อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
……………………………….
ด้วย เทศบาลต้าบลน้้าน้อย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
46 ที่นั่ง จ้านวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2557 ณ พื้นที่ภาคเหนือ ของเทศบาลต้าบล น้้าน้อย
อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งบประมาณตั้งไว้ ๒24,๐๐๐.-บาท (-เงินสองแสนสองหมื่นสี่พัน บาทถ้วน-) ราคา
กลาง 224,๐๐๐.-บาท (-เงินสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท้างานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลต้าบลน้้า
น้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้
ก้าหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่....19 พฤศจิกายน 2557......ถึงวันที่ .2 ธันวาคม
2557. ในเวลาราชการตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน ส้านักงานเทศบาลต้าบลน้้า
น้อย และในวันที่......2 ธันวาคม 2557......ณ สถานที่กลางส้าหรับเป็น ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ห้องท้องถิ่นอ้าเภอหาดใหญ่ ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00น.
ก้าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่...3 ธันวาคม 2557...เวลา 10.00น. เป็นต้นไป
สถานที่กลางส้าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นอ้าเภอหาดใหญ่ ชั้น 2)

ณ
(ห้อง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคา ๕๐๐.-บาท (-เงินห้าร้อยบาทถ้วน-)
ได้ที่
งานจั ด เก็ บ รายได้ กองคลั ง เทศบาลต้ า บลน้้ า น้ อ ย ระหว่ า งวั น ที่ . ...............19
พฤศจิ ก ายน........
2557.............................ถึงวันที่..........2 ธันวาคม 2557.......................หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-7458-3030-1 ต่อ 30 ในวันและเวลาราชการหรือ www.Namnoi.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(นายธงชัย เส้งนนท์)
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าน้อย

รายการเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ
ลงวันที่ ...18...พฤศจิกายน 2557
1. ความต้องการ
รถบั ส ปรั บ อากาศ 2 ชั้น 8 ล้ อ 46 ที่นั่ง จ้านวน 2 คัน พร้อมพนักงานขั บ
รถยนต์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อ น้ าคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ กสภาเทศบาล พนักงานของเทศบาล พนั กงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง ของเทศบาลของเทศบาลต้าบลน้้าน้อย จ้านวน 92 คน ไปทัศนศึกษา
ดูงาน ณ พืน้ ที่ภาคเหนือ
3. สถานที่ด้าเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา
4. ระยะเวลาด้าเนินการ ออกเดินทางจากเทศบาลต้าบลน้้าน้อย ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557
เวลา 08.00 น. กลับถึงเทศบาลต้าบลน้้าน้อย ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 23.00 น.
5. คุณลักษณะทั่วไป
5.1 รถบัสปรับอากาศพร้อมค่าน้้ามันเชื้อเพลิง เป็นรถแบบ 2 ชั้น 8 ล้อ 46 ที่นั่ง จ้านวน 2
คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยมีพนักงานขับรถ จ้านวน 2 คน ต่อ 1 คัน
5.2 ผู้รับจ้างต้องท้าประกันภัยรถยนต์และจัดท้าประกันภัยตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2553 ให้แก่ผู้เดินทาง (ตลอดสัญญา)
5.3 รถที่ใช้ในการเดินทางต้องมีระบบเครื่องเสียงและจอภาพ หรือโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานได้ดี
ตลอดการเดินทาง ทั้งระบบเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผลิตรถยนต์และมีช่องระบายความเย็น
ได้ดีทั้งคัน และต้องมีห้องสุขาที่สะอาด สภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงจะต้องจัดหาอุปกรณ์อ้านวยความสะดวก
ภายในรถ
5.4 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรถบัสที่จดทะเบียนและใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5.5 หากรถบัสปรับอากาศที่จะจ้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้ างทราบ
แล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดหารถบัสคันใหม่มาทดแทนและให้มีขนาดและสภาพเท่าเทียมกันหรือดีกว่ามาทดแทน
เพื่อให้ใช้งานได้ทันที จนกว่ารถบัสปรับอากาศคันที่ช้ารุดจะพร้อมใช้งาน โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรถบัสปรับ
อากาศคันที่ทดแทนให้ผู้ว่าจ้างถึงสถานที่ใช้งาน และผู้ว่าจ้างจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของ
ผู้รับจ้างเอง หากผู้รับจ้างละเลยไม่จัดหารถบัสปรับอากาศมาทดแทนคันที่ช้ารุด กรณีนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาและเรียกให้ผู้รับจ้างชดใช้ค่าเสียหายได้ทันที
5.6 พนั กงานขับ รถยนต์ต้องมีใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญ าตบริการแล้ว แต่กรณี ถูกต้องตาม
ลักษณะมาตรฐานรถยนต์และชนิด/ประเภทรถที่ใช้บริการจากกรมการขนส่งทางบก และต้องมีความรู้ความ
ช้านาญในเส้นทางตามแผนการเดินทางตามที่เทศบาลต้าบลน้้าน้อยก้าหนด

2/ 5.7 ต้องน้า...

-25.7 ต้องน้าหลักฐานการจดทะเบียนของรถทุกคันที่จะเสนอราคามาประกอบ และรถที่ใช้ในการ
เดินทางต้องเป็นรถที่มีทะเบียนตรงกับหลักฐานที่น้ามาประกอบ
5.8 พนักงานขับรถยนต์ ต้องเป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย ความประพฤติดี สุขภาพร่างกาย แข็งแรง
ไม่มีโรคประจ้าตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานและไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง

(นายธงชัย เส้งนนท์)
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าน้อย
18 พฤศจิกายน 2557

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2558
โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศอากาศ 2 ชัน 8 ล้อ 46 ที่นั่ง จ้านวน 2 คัน
ระหว่างวันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2557 ณ พืนที่ภาคเหนือ
ของเทศบาลต้าบลน้าน้อย อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตามประกาศเทศบาลต้าบลน้าน้อย ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

------------------------------เทศบาลต้าบลน้้าน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลต้าบล”มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ตามโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศอากาศ 2 ชั้น 46 ที่นั่ง 8 ล้อ จ้านวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 14 – 20
ธันวาคม 2557 ณ พื้นที่ภาคเหนือของเทศบาลต้าบลน้้าน้อย อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (รายละเอียด
ตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ)
โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท้างานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาล
ต้าบลน้้าน้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
3.หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
2/ (ข) บริษัท...

-2(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส้าเนาบัตรประจ้ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่ว น (ถ้ามี) ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ
1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ้านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองในเสนอราคาตามแบบในข้อ
1.6 (2)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จ้านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ
ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาต่อหน่วย และหรือต่อ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่:วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในก้าหนดยืนราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการ ไม่เกิน 3 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต้าบลให้เริ่มท้างาน
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
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-34.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคา โดยระบุ ไ ว้ ที่ ห น้ า ซองว่ า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้ า ง
เลขที…่ ........2/2558” (ระบุชื่อโครงการหน้าซองด้วย) ก้าหนดยื่นซองสอบราคาดังนี้
ก้าหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่....19 พฤศจิกายน 2557....ถึงวันที่.2 ธันวาคม
2557.. ในเวลาราชการตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลน้้าน้อย และในวันที่...2 ธันวาคม 2557..ณ สถานที่กลางส้าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ห้องท้องถิ่นอ้าเภอหาดใหญ่ ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 09.00– 11.00
น.เมื่อพ้นก้าหนดยื่นซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
ก้าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่....3 ธันวาคม 2557....เวลา 10.00น. เป็นต้นไป
ณ สถานที่ ก ลางส้ า หรั บ เป็ น ศู น ย์ ร วมข่ า วการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ของหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(ห้องท้องถิ่นอ้าเภอหาดใหญ่ ชั้น 2)
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลต้าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4
แล้วคณะ
กรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ ผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต้าบลเท่านั้น
เทศบาลต้าบลสงวนสิ ทธิไ ม่พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไม่มีการผ่ อนผั นในกรณี
ดังต่อไปนี้\
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ เ สนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสารสอบราคา หรื อ ใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต้าบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้
ในการตั ด สิ น การสอบราคาหรื อ ในการท้ า สั ญ ญาคณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคาหรื อ
เทศบาลต้าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ เทศบาลต้าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
5.๓ เทศบาลต้าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิ จารณาเลือกจ้ างในจ้านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
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-5ราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต้าบล เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่า เสียหาย ใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต้าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา
เสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่้าสุดเสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต้าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อ
ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล
ต้าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การท้าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใดข้อ 1.3 กับเทศบาล
ต้าบลน้้ าน้อยภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลั กประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงิน
เท่ า กั บ ร้ อ ยละห้ า ของราคาค่ า จ้ า งที่ ส อบราคาได้ ให้ เ ทศบาลต้ า บลยึ ด ถื อ ไว้ ใ นขณะท้ า สั ญ ญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต้าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการD:\
6.๓ หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ
1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.๕ หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้้าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก้าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้
เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
เทศบาลต้าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 (งวดสุ ด ท้ า ย) เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า เนิ น การ น้ า คณะบุ ค คลไป
ทัศนศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา) จ้านวน 92 คน ตั้งแต่
วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2557 ตามก้าหนดการ ระยะเวลา 7 วัน
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของ
ค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
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-69. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้ ว แต่ ก รณี จะต้ อ งรั บ ประกั น ความช้ า รุ ดบกพร่ อ งของงานจ้า งที่ เ กิ ด ขึ้น ภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า....-...ปี….-….เดือน...15....วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลต้าบลได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงิ น ค่ า จ้ า งส้ า หรั บ งานจ้ า งครั้ ง นี้ ได้ ม าจากเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
ราคากลางของงานจ้ า งเหมารถบั ส ปรั บ อากาศ ในการสอบราคาครั้ ง นี้ เ ป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
224,๐๐๐.-บาท (-เงินสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
11.2 เมื่อเทศบาลต้าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น้ า สิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิช ย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายั งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญ าตจากส้ านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต้าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการก้าหนดระบุในข้อ 6 เทศบาลต้าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.4 เทศบาลต้าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ที่
กฎหมายและระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด
เทศบาลต้าบลน้้าน้อย
18 พฤศจิกายน 2557

