(สำเนำ)

ประกาศเทศบาลตาบลท่าชนะ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ ที่นัง่
พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จานวน ๔ คัน ๆ ละ ๔ วัน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เทศบาลตาบลท่าชนะ อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะดาเนินการจัดจ้าง
เหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ ที่นงั ่ พร้อมนา้ มันเชื้อเพลิง จานวน ๔ คัน ๆ ละ ๔ วัน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ คณะกรรมการชุมชน , อสม.และผูน้ าชุมชน เพื่อสาหรับใช้ในศึกษาดูงาน
ณ บริเวณจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางกาหนดการแนบท้าย โดยวิธีสอบราคา ราคากลางในการจัดจ้างครัง้ นี้เป็ นเงินทัง้ สิ้น ๑๙๒,๐๐๐.- บาท
(-หนึ่งแสนเก้าหมืน่ สองพันบาทถ้วน-)

ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นผูม้ อี าชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวและต้องไม่เป็ นผูท้ ่ถี กู ระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อ
ผูท้ ้ งิ งานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มคี าสัง่ ให้สละสิทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๓. ไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตาบลท่าชนะ
ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครัง้ นี้
๕. ผูเ้ สนอราคาจะต้องจัดรถยนต์ท่มี สี ภาพดีมาใช้บริการในครัง้ นี้ ซึ่งการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
ดังกล่าว ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดหารถที่มสี ภาพดี และคนขับที่มคี วามรูค้ วามชานาญเส้นทางตามที่กาหนดไว้ในประกาศสอบ
ราคานี้ ตามที่กาหนดที่แนบท้ายและต้องมีประกันภัยกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ
กาหนดยื่นเอกสารสอบราคาใน วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน สานักงานเทศบาลตาบลท่าชนะ
และกาหนดยื่นซองเอกสารสอบราคาใน (วันสุดท้าย) วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง
๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอาเภอท่าชนะ ชัน้ ๒
/กาหนดยื่น.......

- ๒ กาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศู นย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอาเภอท่าชนะ ชัน้ ๒ ตัง้ แต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็ นต้นไป
ผู ส้ นใจติ ดต่ อ ขอซื้อ เอกสารสอบราคาจ้า ง ราคาชุด ละ ๕๐๐.- บาท (-ห้า ร้อ ยบาทถ้ว น-)
ได้ท่สี านักงานเทศบาลตาบลท่าชนะ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
ตัง้ แต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพ ท์
หมายเลข ๐- ๗๗๓๘ - ๑๒๔๕ ต่ อ ๑๙ ในวัน และเวลาราชการ หรื อ ตรวจสอบข้อ มู ล ได้ท่ี เ ว็ บ ไซ ต์
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ www.thachanacity.go.th ของสานักงานเทศบาล
ตาบลท่าชนะ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

( นายสนอง แดงบุญ )
นายกเทศมนตรีตาบลท่าชนะ

(สำเนำ)

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๕๗
สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ ที่นัง่
พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จานวน ๔ คัน ๆ ละ ๔ วัน
ตามประกาศเทศบาลตาบลท่าชนะ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เทศบาลตาบลท่าชนะ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ เทศบาล ” มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างเหมา
รถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ ที่นงั ่ พร้อมนา้ มันเชื้อเพลิง จานวน ๔ คัน ๆ ละ ๔ วัน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ู งอายุ คณะกรรมการชุมชน , อสม. และผูน้ าชุมชน เพื่อสาหรับใช้ในศึกษาดูงาน
ณ บริเวณจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางกาหนดการแนบท้าย โดยวิธีสอบราคา ราคากลางในการจัดจ้างครัง้ นี้เป็ นเงินทัง้ สิ้น ๑๙๒,๐๐๐.- บาท
(-หนึ่งแสนเก้าหมืน่ สองพันบาทถ้วน-)

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

แบบรูปรายการละเอียด
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาจ้าง
แบบหนังสือคา้ ประกัน
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
/๒.คุณสมบัติ..........

- ๒ -

๒. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกแจ้งเวียนชื่อผูล้ ะทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่ วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั ผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรือบุคคล
อื่นเป็ นผูท้ ้ งิ งานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ ๑.๕

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ พร้อมกับแบบใบยื่นขอเสนอราคาสอบราคาจ้างโดย
มิตอ้ งใส่ซองปิ ดผนึก แยกเป็ น ๒ ส่วน คือพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผูเ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ย่นื สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชน (จากัด) ให้ย่นื สาเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผูเ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นิติบุคคลให้ยน่ื สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู น้ นั้ สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผูเ้ สนอราคาเป็ นผู เ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผู ค้ า้ ร่ วม ให้ย่นื แบบ
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาประชาชนของผูร้ ่ วมค้าและในกรณี ท่ผี ูเ้ ข้าร่วมค้าฝ่ ายใดเป็ น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญั ชาติไทย ก็ให้ย่นื สาเนาหนังสือเดินทางหรือผูร้ ่วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ย่นื เอกสาร
ตามที่ระบุไว้ในข้อ (๑)
(๔) ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นหลักฐานซึ่งสนับสนุ นทางด้านการเงิน เช่น หนังสือแสดง
หลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนการค้า สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
-/๓.๒. ส่วนที่ ๒.....

- ๓ ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้ สนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน และหรือยื่นเอกสารสอบราคาแทน และผูร้ บั มอบอานาจจะต้อง
ยืน่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
(๒) ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสาร
(๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดที่ได้ยน่ื พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผู เ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทัง้ สิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มกี ารขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลีย่ นแปลง
ต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาให้เป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
ราคาต่ อหน่ วย และหรือต่ อรายการ ตามเงือ่ นไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทัง้ นี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถอื ตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สิ้น ไม่นอ้ ยกว่า
๓๐ วัน นับแต่ วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา โดยในการกาหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะ
ถอนราคาที่เสนอนี้มไิ ด้ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะไม่พจิ ารณาผูท้ ่ปี ฏิบตั ิผดิ เงือ่ นไขที่กาหนดไว้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาให้เช่าระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
๔.๔ ก่อนยืน่ ซองเอกสารสอบราคา ผูเ้ สนอควรตรวจดูร่างสัญญาแนบแบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถ่ถี ว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทัง้ หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเอกสารสอบราคาตามเงือ่ นไขในเอกสาร
สอบราคา
๔.๕ ผู เ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อ ย จ่ าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ท่หี น้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖/๒๕๕๗ ”
ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่รบั ซองในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐
น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ. กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตาบลท่าชนะ และในวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอาเภอท่าชนะ
ชัน้ ๒ เมือ่ พ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแล้วจะไม่รบั ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

-/ คณะกรรม.......

- ๔ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ ละราย
ว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตาม ข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่และประกาศราชื่อผูเ้ สนอราคาที่มสี ทิ ธิได้รบั การคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มกี ารเปิ ดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู เ้ สนอราคากระท าการอ าเป็ นการขัด ขวางการแข่ งขัน ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนัน้ ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาและเทศบาลตาบลท่าชนะ จะพิจารณา
ลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ้ งิ งาน เว้นแต่ คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าเป็ นผูเ้ สนอราคารายนัน้ เป็ นผูท้ ่ี
ให้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ เิ ริ่มให้มกี ารกระทาดังกล่าว
ผู เ้ สนอราคาที่ ถูก ตัด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู เ้ สนอราคาเพราะเหตุ เ ป็ น ผู เ้ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าวต่ อผูว้ ่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วันนับแต่
วันที่ได้รบั แจ้งจากคณะกรรมการดาเนินการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผูว้ ่าราชการจังหวัดให้ถอื เป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผู เ้ สนอราคาที่มสี ิทธิได้รบั การ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอาเภอท่าชนะ ชัน้ ๒ อาเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ตัง้ แต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มกี ารขยายระยะเวลาการเสนอราคา เว้นแต่ ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้า นของผู อ้ ุท ธรณ์และเห็นว่ า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีท่ผี ูว้ ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์
และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการยิ่ง ให้ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครัง้ นี้ เทศบาลตาบลท่าชนะ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ซองสอบราคาไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะไม่รบั พิจารณา
ราคาผูเ้ สนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงือ่ นไขของเอกสารสอบราคา
ในส่วนที่มใิ ช่สาระสาคัญ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีท่พี จิ ารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลเท่านัน้
๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคาโดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูร้ บั เอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาล
-/ (๒) ไม่กรอก.....

-๕(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทัง้ หมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอีย ดแตกต่ า งไปจากเงื่อ นไข ที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เ ป็ น
สาระสาคัญ หรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู เ้ สนอราคามิไ ด้ล ง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคา หรือ
เทศบาลมีสิทธิ์ให้ผูเ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู เ้ สนอราคาได้
เทศบาลมีสทิ ธิ์ท่จี ะไม่รบั ราคา หรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว ไม่มคี วามเหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
๕.๕ เทศบาลทรงไว้ซ่งึ สิทธิท่จี ะไม่ร บั ราคาตา่ สุดหรือราคาที่เสนอทัง้ หมดก็ได้และอาจพิจารณา
เลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พจิ ารณา
จัดจ้างเลยก็ได้สุด แต่ จะพิจ ารณา ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่ าการตัดสินของ
เทศบาลตาบลเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทัง้ เทศบาลตาบลจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ ้ งิ งาน หากมีเหตุท่เี ชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ช่อื บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็ นต้น
ในกรณี ท่ีผูเ้ สนอราคาตา่ สุ ดเสนอราคาตา่ จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา หรือเทศบาลจะให้ผูเ้ สนอราคานัน้ ชี้แจงและแสดงหลักฐาน ที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู ้
เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รบั ฟังได้ เทศบาลมีสิทธิ์ท่จี ะ
ไม่รบั ราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้
๕.๖ ในการที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่าผูเ้ สนอราคาที่มสี ิทธิได้รบั
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๕ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ เทศบาลมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู เ้ สนอราคาที่มสี ิทธิได้รบั การคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนัน้ เป็ นผูท้ ้ งิ งาน
ในกรณี น้ ีหากผู ว้ ่ าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่ า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ไ ด้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้

-/ ๖. การทาสัญญา.....

-๖-

๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู ช้ นะการสอบราคา จะต้อ งท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กับเทศบาล
ภายใน ๓ วันนับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ - ของ
ราคาค่ า จ้า งที่ส อบราคาได้ให้เ ทศบาลต าบลยึด ถือไว้ใ นขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกัน อย่ างหนึ่ งอย่ า งใด
ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ ายให้แก่ เทศบาลตาบลท่าชนะ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านัน้ ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางธนาคาร
๖.๓ หนังสือคา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคา้ ประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๔ หนังสือคา้ ประกันของบริษทั เงินทุนที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุ รกิจคา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่ าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคา้ ประกันคา้
ประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๕ พันธนบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูช้ นะการสอบราคาจ้าง
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
การชาระเงินค่าจ้างจะจ่ายเมือ่ มีการจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตามเงือ่ นไขทุกประการ ซึ่งจะต้องส่ง
มอบงานจ้างให้แล้วเสร็จภายในที่กาหนดตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้าง จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่จา้ งเหมา โดยผูร้ บั จ้าง
ต้องรีบจัดการเปลีย่ นให้ทนั ที

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานสอบราคาจ้างครัง้ นี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ
ราคากลางในการจัดจ้างครัง้ นี้เป็ นเงินทัง้ สิ้น ๑๙๒,๐๐๐.- (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพัน
บาทถ้วน-)
-/๑๐.๒ เมือ่ เทศบาล......

-๗ ๑๐.๒ เมือ่ เทศบาลตาบลท่าชนะ ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้าง และได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ บั จ้างจะต้องสัง่ หรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่ างประเทศ และ
ของนัน้ ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเี รือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคา ซึ่งเป็ นผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่ อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ผูร้ บั จ้างสัง่ หรือซื้อของจากต่ างประเทศ เว้นแต่ เป็ นของที่รฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้ส่งิ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ จะได้รบั อนุ ญาต จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มใิ ช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็ นของ
ที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีท่ไี ม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู เ้ สนอราคาซึ่งเทศบาลได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ เทศบาลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณา
ให้เป็ นผูท้ ้ งิ งานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิท่จี ะแก้ไขเพิม่ เติมเงือ่ นไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผูร้ บั จ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายและระเบียบได้กาหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
ผูเ้ สนอราคาซึ่งเทศบาลได้คดั เลือกไว้แล้วไม่ไปทาสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงภายในกาหนดตามที่
ระบุไว้ใน ข้อ ๖ เทศบาลอาจจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ อาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ้ งิ
งานตามระเบียบของทางราชการ
เทศบาลตาบลท่าชนะ
(นายสนอง แดงบุญ)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าชนะ
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

