เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๑๔ / ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลตําบลแชะ
เรื่อง สอบราคาจางเหมายานพาหนะ รถยนตปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม(ประจําทาง) ไม(นอยกว(า ๔๐ ที่นั่ง/คัน
จํานวน ๓ คัน พรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและหล(อลื่น
----------------------------------------------------------------ดวยเทศบาลตําบลแชะ อําเภอครุบรี จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา
ยานพาหนะ รถยนตปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม(ประจําทาง) ไม(นอยกว(า ๔๐ ที่นั่ง/คัน จํานวน ๓ คัน พรอมน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหล(อลื่น ตามโครงการฝ7กอบรมกรรมการชุมชน และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว(างวันที่
๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ตามกําหนดการที่เทศบาลตําบลแชะกําหนด) ภายในวงเงิน ๑๓๕,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้.๑. เปBนผูที่มีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกล(าว
๒.ไม(เปBนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน(วยการบริหาร
ราชการ-ส(วนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไม(เปBนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม(ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต(รัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช(นว(านั้น
๔. ไม(เปBนผูมีผลประโยชนร(วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก(เทศบาลตําบลแชะ
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม(เปBนผูกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเปBนธรรม ในการสอบ
ราคาครั้งนี้
๕. ผูประกอบการตองมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไม(ประจําทาง
๖. ผูประกอบการตองมีพนักงานหรือผูใหบริการอํานวยความสะดวกแก(ผูเดินทาง ๑-๒ คน และ
พนักงานขับรถ ๑ – ๒ คน ซึ่งไดรับใบอนุญาตขับขี่ประเภท ๒
กําหนดยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองสอบราคาได ๓ กรณี
๑. ยื่นซองสอบราคาทางไปรษณียตอบรับด(วนพิเศษ จะตองส(งซองสอบราคา ทางไปรษณียด(วน
พิเศษตอบรับถึงผูรับซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแชะ ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ก(อนเวลา ๑๖.๓๐ น.
๒. ยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา ณ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลแชะ
ระหว(างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ
๓. ยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา ณ สถานที่กลางศูนยจัดซื้อจัดจาง ที่ว(าการอําเภอครบุรี
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว(างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
กําหนดเป1ดซองสอบราคา
เทศบาลจะทําการเปKดซองสอบราคา ณ ศูนยขอมูลข(าวสารอําเภอครบุรี
ในวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ โดยเริ่มทําการเปKดซองสอบราคาตั้งแต(เวลา ๑๐.๐๐ น. เปBนตนไป
ผูสนใจติดต(อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (หารอยบาทถวน) ไดที่ กองคลัง

เทศบาลตําบลแชะ ระหว(างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ และใน
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ทําการศูนย5ขอมูลข7าวสาร อําเภอครบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท
๐๔๔-๔๔๘๔๐ ต(อ ๑๒ (งานพัสดุ) หรือทางเว็บไซต www. Chaecity.go.th ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙

เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธนดล ชัยยุตต)
นายกเทศมนตรีตําบลแชะ

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๑๔ / ๒๕๕๘
สอบราคาจางเหมายานพาหนะ รถยนตปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม(ประจําทาง) ไม(นอยกว(า ๔๐ ที่นั่ง
จํานวน ๓ คัน พรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและหล(อลื่น
---------------------------------------ดวยเทศบาลตําบลแชะ ซึ่งต(อไปนี้ เรียกว(า “เทศบาลตําบลแชะ” มีความประสงคจะสอบราคาจาง
เหมายานพาหนะ รถยนตปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม(ประจําทาง) ไม(นอยกว(า ๔๐ ที่นั่ง/คัน จํานวน ๓ คัน พรอม
น้ํามันเชื้อเพลิงและหล(อลื่น ตามโครงการฝ7กอบรมกรรมการชุมชน และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว(าง
วันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ตามกําหนดการที่เทศบาลตําบลแชะกําหนด) ภายในวงเงิน ๑๓๕,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังต7อไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร(วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเปBนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส(วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส(วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑. เปBนผูที่มีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกล(าว
๒.๒.ไม(เปBนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน(วยการบริหาร
ราชการ-ส(วนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
๒.๓. ไม(เปBนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม(ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต(รัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช(นว(านั้น
๒.๔. ไม(เปBนผูมีผลประโยชนร(วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก(เทศบาลตําบล
แชะ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม(เปBนผูกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเปBนธรรม ใน
การสอบราคาครั้งนี้
๒.๕. ผูประกอบการตองมีใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารไม(ประจําทาง
๒.๖. ผูประกอบการตองมีพนักงานหรือผูใหบริการอํานวยความสะดวกแก(ผูเดินทาง ๑-๒ คน และ
พนักงานขับรถ ๑ – ๒ คน ซึ่งไดรับใบอนุญาตขับขี่ประเภท ๒
/-๒- ๓. หลักฐานการเสนอราคา.........................

-๒๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคาเปBน ๒ ส(วน คือ
๓.๑ ส(วนที่ ๑ อย(างนอยตองมีเอกสารดังต(อไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปBนนิติบุคคล
(ก) หางหุนส(วนสามัญหรือหางหุนส(วนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนส(วนผูจัดการ และ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ(
(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปBนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช(นิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้นสําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปBนหุนส(วน และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปBนหุนส(วน (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปBนผูเสนอราคาร(วมกันในฐานะเปBนผูร(วมคาใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขาร( วมคา สํ าเนาบั ตรประจํา ตั วประชาชนของผู ร(ว มคา และในกรณี ที่ผู เขาร(ว มคาฝ[า ยใดเปB น บุคคล
ธรรมดาที่มิใช(สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร(วมคาฝ[ายใดเปBนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตาม
ที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค(าเพิ่มหรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (กรณีบุคคลธรรมดา)
(๕) บัญชีเอกสารส(วนที่1ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส(วนที่ ๒ อย(างนอยตองมีเอกสารดังต(อไป
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปKดอากรแสตมป]ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พรอมทั้งรับรองสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ
(๒) บัญชีเอกสารส(วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ
๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม(มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม(มีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแห(ง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกรายละเอียด คุณภาพของการใชงานของรถยนตปรับอากาศให
ครบถวน จะเปBนรถมีสภาพการใชงานไดดี สะอาด ปลอดภัย และคนขับรถใหเรียบรอย
๔.๓ ในการเสนอราคา ใหเสนอเปBนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต(อหน(วย และหรือต(อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม(ตรงกันใหถือตัวหนังสือเปBนสําคัญโดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค(าภาษีมูลค(าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค(าใชจ(ายทั้งปวงไวแลว

/-๓- ราคาที่เสนอ จะตอง................................

-๓ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม(นอยกว(า ๖๐ วัน นับแต(วันเปKดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จ ไม7เกิน ๔ วัน หรือตองดําเนินการเปลี่ยนรถใหทันทีที่
รถเกิดการใชงานไม7ได นับถัดจากไดออกเดินทางตามกําหนดการหรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเทศบาลตําบลแชะ
ใหเริ่มทํางาน (ระหว(างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ )
๔.๔ ก(อนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูร(างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก(อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาตองยื่นซองใบเสนอราคาดวยตนเอง ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นยื่นซองเสนอราคาแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจซึ่งปKดอากรแสตมป]ตามกฎหมาย พรอมทั้งรับรองสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน ของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ป1ดผนึกซองเรียบรอยจ7าหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเป1ดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองว7า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๔ /๒๕๕๘”
โดยกําหนดยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองสอบราคาได ๓ วิธี ดังนี้
๑. ยื่นซองสอบราคาทางไปรษณียตอบรับด(วนพิเศษ จะตองส(งซองสอบราคา ทางไปรษณียด(วน
พิเศษตอบรับถึงผูรับซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแชะ ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ก(อนเวลา ๑๖.๓๐ น.
๒. ยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา ณ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลแชะ
ระหว(างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ
๓. ยื่นซองสอบราคาที่ผูรับซองสอบราคา ณ สถานที่กลางศูนยจัดซื้อจัดจาง ที่ว(าการอําเภอครบุรี
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว(างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไม(รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปKด
ซองสอบราคาจะดํา เนินการตรวจสอบคุ ณสมบัติของผูเสนอราคาแต(ละรายว(าเปB นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
ร(วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม(และประกาศรายชื่อเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับไดรับการคัดเลือกก(อนการเปKดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต(อคณะกรรมการเปKดซองสอบราคาก(อนหรือในขณะที่มีการเปKดซองใบเสนอราคาว(า
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเปBนธรรมตามขอ ๑.๕(๒) และ คณะกรรมการฯ
เชื่อว(ามีการกระทําอันเปBนการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเปBนธรรม คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปBนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกและเทศบาลจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกล(าวเปBนผูทิ้งงาน เวนแต(คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดว(า ผูเสนอราคารายนั้นเปBน
ผูที่ใหความร(วมมือเปBนประโยชนต(อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปBนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกล(าว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปBนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปBนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนร(วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปBนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปBนการ
ขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเปBนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกล(าวต(อผูว(าราชการภายใน ๓ วัน นับแต(วันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปKดซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณของผูว(าราชการจังหวัดใหถือเปBนที่สุด
คณะกรรมการเปKดซองสอบราคาจะเป1ดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกล7าวขางตน ณ ศูนย5ขอมูลการจัดซื้อ/จัดจางอําเภอครบุรี ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต7เวลา ๑๐.๐๐ น. เป@นตนไป
/ -๔- การยื่นอุทธรณ....................................

-๔การยื่นอุทธรณตามวรรค หา ย(อมไม(เปBนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปKดซองใบเสนอ
ราคา เวนแต(ผูว(าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว(า การขยายระยะเวลาดังกล(าวจะเปBนประโยชนแก(ทางราชการอย(าง
ยิ่งและในกรณีที่ผูว(าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นว(าการยกเลิกการเปKดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปBนประโยชนแก(ทางราชการอย(างยิ่งใหผูว(าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การเปKดซองใบเสนอราคาดังกล(าวได
๕. หลักเกณฑ5และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาราคาต(อหน(วยของแต(ละรายการตามที่
กําหนดใหแยกเสนอราคาว(าถูกตองเหมาะสมเพียงใดหรือไม( และจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม(ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม(ถูกตองหรือไม(ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม(ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ จะไม(รับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต(เปBนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส(ว นที่มิใช(ส าระสํ าคั ญ ทั้ งนี้เ ฉพาะในกรณี ที่พิจ ารณาเห็ น ว(า จะเปB นประโยชน ต( อกั น ต( อ
เทศบาลเท(านั้น
๕.๓ เทศบาล สงวนสิทธิไม(พิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไม(มีการผ(อนผันในกรณี
ดังต(อไปนี้
(๑) ไม(ปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาล
(๒) ไม(กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคา
อย(างหนึ่งอย(างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต(างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปBน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก(ผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคา
มิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปKดซองสอบราคา
หรือเทศบาลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
เทศบาลมีสิทธิที่จะไม(รับราคา หรือไม(ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล(าวไม(มีความเหมาะสมหรือไม(ถูกตอง
๕.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม(รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม(พิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแต(จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปBนสําคัญ และ
ใหถือว(าการตัดสินของเทศบาลเปBนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองค(าเสียหายใดๆมิไดรวมทั้งเทศบาลจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปBนผูทิ้งงาน ไม(ว(าจะเปBนผูเสนอราคาไดรับการคัดเลือกหรือไม(ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อไดว(าการเสนอราคากระทําการโดยไม(สุจริต เช(น การเสนอเอกสารอันเปBนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปBนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดว(าไม(อาจดําเนินงานตามสัญญาไดคณะกรรมการ
เปKด ซองสอบราคาหรื อเทศบาลจะใหผู เสนอราคารายนั้ นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดว(า ผูเสนอราคา
สามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไม(เปBนที่รับฟaงได เทศบาลมีสิทธิที่จะไม(
รับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
/ - ๕ – ๕.๖ ในกรณี...........................................

-๕๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปKดซองสอบราคาว(า ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๖ เปBนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร(วมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปBนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(าง
เปBนธรรม ตามขอ
๑.๕ เทศบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกล(าวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๖ และ เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปBนผูทิ้งงาน
ในกรณี นี้ หากผู ว( าราชการจั งหวั ด พิจ ารณาเห็ น ว(า การยกเลิ กการเปK ด ซองใบเสนอราคาที่ ได
ดําเนินการไปแลวจะเปBนประโยชนแก(ทางราชการอย(างยิ่ง ผูว(าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปKดซองใบเสนอ
ราคาดังกล(าวได
๖.การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับเทศบาล
ภายใน ๗
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปBนจํานวนเงินเท(ากับรอยละหา
ของราคาค( า จางที่ส อบราคาได ใหเทศบาล ยึ ดถื อไวในขณะทํา สั ญญา โดยใชหลักประกั นอย( างหนึ่งอย(า งใด
ดังต(อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ(ายใหแก(เทศบาลตําบลตลาดแชะ โดยเปBนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ
ก(อนหนานั้น ไม(เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห(งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห(งประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหส(วนราชการหรือหน(วยการบริหารราชการส(วนทองถิ่น
ต(าง ๆ ทราบแลว
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม(มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. ค7าจางและการจ7ายเงิน
เทศบาลตําบลแชะ จะจ(ายเงินค(าจาง โดยแบ(งออกเปBน
๑ งวด ดังนี้
เปBนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของค(าจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับถูกตองแลว
๘. อัตราค7าปรับ
ค(าปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ กําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของค(าจางตามสัญญาต(อวัน

/- ๖ - ๙. การรับประกัน……………………..

-๖–
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร7อง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปBนหนังสือ หรือทําสัญญาจางแลวแต(กรณี จะตอง
ประกันความชํารุดบกพร(องของงานจางที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา ไม7นอยกว7า - ปE นับถัดจากวันที่
เทศบาลไดรับมอบงานงวดสุดทาย โดยผูรับจางตองรีบจัดการซ(อมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร(อง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค(าจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงิน งบประมาณตามเทศบัญญัติ ประจําปc
งบประมาณ ๒๕๕๘ ของเทศบาลตําบลแชะ
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต(อเมื่อเทศบาลตําบลแชะไดรับอนุมัติเงินค(าจางจากเงิน
งบประมาณประจําปc ๒๕๕๘
๑๐.๒ เมื่อ เทศบาลตําบลแชะ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปBนผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกล(าวเขามาจากต(างประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู(และสามารถใหบริการรับขนได ตามรัฐมนตรีว(าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคา ซึ่งเปBนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายว(าดวยการส(งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้.(๑)
แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล(าวเขามาจากต(างประเทศต(อสํานักงานคณะกรรมการ
ส(งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากต(างประเทศ เวนแต(เปBนของที่
รัฐมนตรีว(ากระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดใหสิ่งของดังกล(าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช(นเดียวกับเรือไทยจากต(าง
ประเทศมายังประเทศไทยเวนแต(จะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส(งเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่ งของนั้ น โดยเรื ออื่ น ที่ มิใ ช( เ รื อไทย ซึ่ งจะตองไดรั บ อนุ ญ าตเช( น นั้ น ก( อ นบรรทุ กของลงเรื ออื่ น หรื อเปB น ของที่
รัฐมนตรีว(าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม(ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายว(าดวย
การส(งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลแชะ ไดคัดเลือกแลวไม(ไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางเทศบาลกําหนดระบุในขอ ๖ เทศบาลจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที
และพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปBนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๑๐.๔ เทศบาลตําบลแชะ สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปBนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่มีอุปสรรคในการเดินทาง เช(น รถยนตเสียไม(สามารถจะดําเนินการเดินทางได
ใหเปBนหนาที่ของผูรับจางที่จะตองแกไขปaญหาอุปสรรคพรอมทั้งเสียค(าใชจ(ายในการดําเนินการเองโดยเทศบาลจะ
เปBนผูประสานงานในส(วนที่เกี่ยวของเท(านั้น
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว(างระยะเวลาการเดินทางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเคร(งครัด
เทศบาลตําบลแชะ
๒๙

มิถุนายน ๒๕๕๘

ขอกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และกําหนดการเดินทาง
การเช(ารถยนตโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม(นอยกว(า 40 ที่นั่ง
พรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและหล(อลื่น จํานวน 3 คัน
..................... ...............................................
1. กําหนดระยะเวลาจาง ออกเดินทางระหว(างวันที่ 15 - 17 กรกฏาคม 2558
2. ผูรับจางตองจัดหารถ จํานวน 3 คน เปBนรถยนตโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม(นอยกว(า 40 ที่นั่ง
พรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและหล(อลื่น ในวันเดินทาง โดยผูเสนอราคาตองแสดงหลักฐานสําเนาคู(มือจดทะเบียนรถยนต
โดยสารปรับอากาศประกอบดวย
3. หากเดินทางไม(เปBนไปตามขอกําหนดของระยะเวลาเช(า กรณีรถคันใดคันหนึ่งมารับชาเกิน 30 นาที
ผูว(าจางมีสิทธิปรับค(าเสียเวลารอยละ 10 ของวงเงินค(าจาง
4. ผูรับจางจะตองจัดรถโดยสารปรับอากาศที่มีสภาพดีมาใหบริการในครั้งนี้ และคนขับที่มีความรู ความ
ชํานาญในเสนทางเปBนอย(างดีและมีประสบการณในการขับรถระยะไกล ในการเดินทางครั้งนี้ ผูรับจางตองมีประกัน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ถาไดรับอันตรายหรือบาดเจ็บรายละไม(นอยกว(า 10,000 บาท และในกรณีที่เสียชีวิต รายละไม(
นอยกว(า 100,000 บาท
5.ผูเสนอราคาจะตองมีอาชีพรับจางและหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขนส(งในการยื่นเสนอราคาและ
เมื่อไดรับการพิจารณาว(าผูเสนอราคาจะตองวางเงินกันสัญญาในอัตรารอยละ 5 ของวงเงินค(าจาง และมีสิทธิรับเงิน
ประกันสัญญาทั้งจํานวน กรณีผูรับจางไม(ทําตามขอ 1
หมายเหตุ ผูรับจางตองส(งเอกสารของโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม(นอยกว(า 40 ที่นั่ง
จํานวน 3 คัน พรอมทั้งเอกสารของพนักงานคนขับรถใหกับผูว(าจางพรอมในวัน
เขาทําสัญญากับทางผูว(าจางดวย

รายละเอียดการเดินทางไปราชการ
โครงการฝ7กอบรมและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน ประจําปc 2558
เทศบาลตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว(างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2558
……………………………………..
15 ก.ค. 2558
08.30 – 16.30 น. อบรม ณ ศาลาประชาคม อําเภอครบุรี
16 ก.ค. 2558
00.00 น. ออกเดินทางจากสํานักงานเทศบาลตําบลแชะไปจังหวัดจันทบุรี
07.00 น. รับประทานอาหารเชา
09.00 น. ดูงานที่เทศบาลเมืองท(าใหม(
11.00 น. ดูงานที่อ(าวคุงกระเบน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ไหวพระวัดเขาสุกุม
15.00 น. เขาที่พัก
17 ก.ค. 2558
06.00 น. รับประทานอาหารเชา
08.00 น. ชมพิพิธภัณฑประวัติศาสตร ตึกแดง คุกขี้ไก( ณ เทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห
10.00 น. ดูงานการผลิตน้ําจากลูกสํารอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ชมทัศนียภาพน้ําตกพริ้ว
16.00 น. เดินทางกลับ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยสวัสดภาพ

เทศบาลตําบลแชะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและรายละเอียดในการจางเหมารถ
๑. ชื่อโครงการ โครงการฝ7กอบรมและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน ประจําปc 2558
เทศบาลตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
/หน(วยงานเจาของโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลแชะ อ.ครบรี จ.นครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร วงเงิน ๑๓๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)
๓. วันที่กําหนดราคากลาง ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๘
๔. แหล7งที่มาของราคากลาง
- ราคาทองตลาด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
๖.๑ นายสุรเดช เด7นวงษ5

ตําแหน7ง รองปลัดเทศบาล ๗

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอํานวย อังกระโทก

ตําแหน7ง นักพัฒนาชุมชน 6 ว

กรรมการ

๖.๓ นายวิโรจน5 ยิ้มกระโทก

ตําแหน7ง เจาพนักงานบริหารงานทั่วไป 4 กรรมการ

