ประกาศเทศบาลตํ าบลก้านเหลือง
เรื อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรี ยน ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็ก
ตํ าบลก้านเหลือง อํ าเภอแวงน้อย จังหวั ดขอนแก่น
---------------------------------------ด้วยเทศบาลตํ าบลก้านเหลือง อํ าเภอแวงน้อย จังหวั ดขอนแก่น มีความประสงค์
จะดํ าเนินการสอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรี ยนในศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กต ํ าบลก้านเหลือง จํ านวน 14 หมู่บ้าน
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใช้รถในการรับ-ส่งนักเรี ยน 3 คัน คิดราคาจ้างเหมารวม
เดือนละ 21,000.-บาท (สองหมืนหนึ งพั นบาทถ้ วน) ตลอดปี งบประมาณรวมเป็ นเงินทั งสิ น 252,000.-บาท
(สองแสนห้าหมืนสองพั นบาทถ้ วน)
ผู ้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
1. เป็ นนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดาทีมีอาชีพรับจ้างทํ างานทีสอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผู้ ทีถูกแจ้งเวียนชือผู้ ทิ งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานการบริ หาร
ราชการส่วนท้องถิ นในขณะทีเข้ายืนซองสอบราคา
กําหนดยืนซองสอบราคา ภายในวั นที 11 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น.
ณ ศูนย์ รวมข้อมูลข่าวสารการซื อการจ้างขององค์การบริ หารส่วนตํ าบลอํ าเภอแวงน้อย
( ทีว่าการอํ าเภอแวงน้อยชั น2 ) เมือพ้ นกํ าหนดแล้ วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
กําหนดเปิ ดซองสอบราคา ภายในวั นที 12 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.05 น. เป็ นต้นไป
ณ ศูนย์ รวมข้อมูลข่าวสารการซื อการจ้างขององค์การบริ หารส่วนตํ าบลอํ าเภอแวงน้อย
( ทีว่าการอํ าเภอแวงน้อยชั น2 )
ผู้ สนใจติดต่อขอซื อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ(500.-) บาท ได้ทีเทศบาลตํ าบลก้านเหลือง
ระหว่างวั นที 27 กันยายน 2554 ถึงวั นที 10 ตุลาคม 2554 หรื อสอบถามได้ทีหมายเลขโทรศั พท์0-4321-0691
ในวั นและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วั นที 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554

(ลงชือ)…………………………………
(นายอุบล แข็งขยั น)
นายกเทศมนตรี ต ํ าบลก้านเหลือง
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การจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรี ยน ศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็ก
ตํ าบลก้านเหลืองอํ าเภอแวงน้อย จังหวั ดขอนแก่น
ตามประกาศเทศบาลตํ าบลก้านเหลือง ลงวั นที 26 กันยายน 2554
************************************************************************************
ด้วยเทศบาลตํ าบลก้านเหลือง ซึ งต่อไปนี เรี ยกว่า “ เทศบาล ” มีความประสงค์จะดํ าเนิน
การสอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรี ยนในศูนย์ พ ั ฒนาเด็กเล็กต ํ าบลก้านเหลือง จํ านวน 14 หมู่บ้าน
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใช้รถในการรับ-ส่งนักเรี ยน 3 คัน คิดราคาจ้างเหมารวม
เดือนละ 21,000.-บาท (สองหมืนหนึ งพั นบาทถ้ วน) ตลอดปี งบประมาณรวมเป็ นเงินทั งสิ น
252,000.-บาท (สองแสนห้าหมืนสองพั นบาทถ้ วน)
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรู ปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือคํ าประกัน(หลั กประกันสัญญา)
1.5 ใบเสร็ จรับเงิน ค่าขายเอกสารสอบราคา
2. คุณสมบัติของผู ้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผู้ มีอาชีพรับจ้างทํ างานทีสอบราคาจ้างและต้องไม่เป็ นผู้ ถูกแจ้งเวียนชือ
ผู้ ทิ งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ นหรื อห้ามติดต่อหรื อห้ามเข้าเสนอ
ราคากับเทศบาล
2.2 ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็ นผู้ ได้รับเอกสิทธิ หรื อความคุ ้มกั นซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทยเว้ นแต่
รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีค ํ าสั งให้สละสิทธิ ความคุ ้มกันเช่นว่านั น
2.3 ผู้ เสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดา ผู้ มีอาชีพรับจ้างทีเสนองานดังกล่าว เป็ นผู้ มี
ประสบการณ์ในการขับขีรถยนต์ หรื องานประเภทเดียวกัน และเป็ นผลงานทีคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้องถิ นหน่วยงานอืนซึ งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็ นราชการบริ หารส่วนท้องถิ น รัฐวิสาหกิจ หรื อ หน่วยงานเอกชนทีเทศบาลเชือถือ
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-33. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลั กฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ ้นส่วนบริ ษ ัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ม
(ถ้ ามี) พร้อมทั งรับรองสําเนาให้ถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอํ านาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผู้ เสนอราคามอบอํ านาจให้
บุคคลอืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนารายการเอกสารทั งหมดทีได้ยืนพร้อมกับซองสอบราคา
3.4 สําเนาบัตรประจํ าตั วประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ ร่วมถือหุ ้น ของบริ ษ ัทจํ ากัด หรื อ
ห้างหุ ้นส่วนจํ ากัดพร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง จํ านวน 1 ราย
3.5 ใบเสร็ จรับเงินค่าขายเอกสารสอบราคาหรื อสําเนา
3.6 บัญชีรายการเอกสารทั งหมดทีได้ยืนพร้อมกับซองสอบราคาและให้ระบุจ ํ านวนแผ่นเอกสาร
ทีแนบมาด้วย
4. การยืนซองสอบราคา
4.1 ผู้ เสนอราคาต้องยืนเสนอราคาตามแบบทีกํ าหนดไว้ ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่มีเงือนไข
ใดๆทั งสิ นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้ วนลงลายมือชือของผู้ เสนอราคาให้ชัดเจน จํ านวนเงิน
ทีเสนอจะต้องระบุตรงกั นทั งตัวเลขและตั วอั กษรโดยไม่การขู
มี ดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลียนแปลง จะต้องลงลายมือชือผู้ เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ ามี) กํ ากับไว้ ด ้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้ เสนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวั สดุและราคาในบัญชีรายการให้ครบถ้ วนในการเสนอราคา
ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคาเดียวและหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อ
รายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั งนี ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันทั งตั วเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ ถือตัวหนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั งสิ นซึ งรวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีอากรอืน และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้ แล้ ว
ราคาทีเสนอ จะต้องเสนอกํ าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 7 วั น นับแต่ว ั นเปิ ดซอง สอบราคา โดยภายใน
กํ าหนดยืนราคาผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
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-44.3 ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกํ าหนดเวลาดํ าเนินการแล้ วเสร็ภจายในแต่ละวันทีดําเนินการรับ-ส่ ง
นักเรียน นับแต่ว ั นลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวั นทีได้รับหนังสือแจ้งจากทางเทศบาล ให้เริ มงานถั ดจาก
วั นลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวั นทีได้รับหนังสือแจ้งจากทางเทศบาลให้เริ มทํ างาน
4.4 การยืนซองสอบราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ปและรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถีถ้ วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั งหมดเสียก่อนทีตกลงยืนซองสอบราคาตามเงือนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู ้ เสนอราคาจะต้ องยืนซองสอบราคาทีปิ ดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซอง ถึงประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ ทีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที 9 /2554"
โดยยืนโดยตรง ต่อเทศบาลในวั นที 11 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์ รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื อการจ้างขององค์การบริ หารส่วนตํ าบลอํ าเภอแวงน้อย(ทีว่าการอํ าเภอแวงน้อยชั น2)
เมือพ้ นกํ าหนดเวลายืนซองสอบราคาแล้ วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและ
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองสอบราคาในวันที 12 ตุลาคม 2554 ตั งแต่เวลา 10.05 น.
เป็ นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั งนี เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้ เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ2 หรื อยืนหลั กฐานเอกสารการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้อ 3 หรื อยืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ ว คณะกรรมการเปิ ด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนั น เว้ นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรื อทีผิดแผกไปจากเงือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทั งนี ในกรณีทีพิจารณาเห็นว่า
จะเป็ นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั น
5.3 เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาของผู้ เสนอราคาโดยการไม่มีการผ่อนผั นในกรณี ด ังนี
(1) ไม่ปรากฏชือของผู้ เสนอราคารายนั นในบัญชีผู้ รับเอกสารสอบราคา หรื อในหลั กฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาล
(2) ไม่กรอกชือนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชือผู้ เสนอราคาอย่างหนึ งอย่างใด
หรื อทั งหมดในใบเสนอราคา
(3) เกียวข้องกับผู้ เสนอราคาได้ เทศบาลมีสิทธิทีจะไม่รับราคาไม่ท ํ าสัญญาหากหลั กฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
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-55.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรื อในการทํ าสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อเทศบาล
มีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริ งสภาพฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผู้ เสนอราคาได้เทศบาล
มีสิทธิทีจะไม่รับราคาหรื อไม่ท ํ าสัญญาหากหลั กฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลทรงไว้ ซึ งสิทธิทีจะไม่รับราคาตํ าสุด หรื อราคาหนึ งราคาใดหรื อราคาทีเสนอทั งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํ านวนหรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ งรายการใดหรื ออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาการจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา
ทั งนี เพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตั ดสินของเทศบาลเป็ นเด็ดขาด
ผู้ เสนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้ เสนอ
ราคาเสมือนเป็ นผู้ ทิ งงานหากมีเหตุทีเชือได้ว่าการเสนอราคากระทํ าไปโดยไม่สุจริ ตหรื อมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา
ในกรณี ทีผู้ เสนอราคาตํ าสุดเสนอราคาตํ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดํ าเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อเทศบาลจะให้ผู้ เสนอราคานั นชี แจงและแสดงหลั กฐานทีทํ าให้เชือได้ว่า
ผู้ เสนอราคาสามารถดํ าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็ จสมบูรณ์หากคํ าชี แจงไม่เป็ นทีรับฟังได้เทศบาลมีสิทธิ
ทีจะไม่รับราคารายนั น
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ ชนะการสอบราคาจะต้องทํ าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ1.3 กับเทศบาล
ภายใน 7 วั น นับถั ดจากวั นทีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลั กประกันสัญญาเป็ นจํ านวนเงินเท่ากับร้อลยะห้า
ของราคาค่าจ้างทีสอบราคาได้ ให้เทศบาลยึดถือไว้ ในขณะทํ าสัญญาโดยใช้หลั กประกันอย่างหนึ งอย่างใด
ดังต่อไปนี
6.1 เงินสด
6.2 เช็คทีธนาคารสั งจ่ายให้เทศบาล โดยเป็ นเช็คทีลงวั นทีทีทํ าสัญญาหรื อก่อนหน้านั น
ไม่เกิน 3 วั นทํ าการของทางราชการ
6.3 หนังสือคํ าประกันของธนาคารแห่งประเทศไทยตามแบบหนังสือคํ าประกันดังในระ
ในข้อ 1.4
6.4 พั นธบัตรรัฐบาลไทย
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-6หลั กประกันนี จะคืนให้ไม่มีดอกเบี ยภายใน15 วั นนับถั ดจากวั นทีผู้ ชนะการสอบราคา
(ผู้ รับจ้าง) พ้ นจากข้อผูกพั นตามข้อสัญญาจ้างแล้ ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็ นราคาเหมารวม)
เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจ้าง เป็ น 12 งวดๆ ละ 1 เดือนๆละ 21,000.-บาท เมือผู้ รับจ้างได้รับ-ส่ง
เด็กนักเรี ยนในศูนย์พั ฒนาเด็กเล็กแล้ วเสร็ จภายในวั นทํ าการสุท้ายของแต่ละเดือน ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
รวมเป็ นเงินทั งสิ น 252,000.-บาท (สองแสนห้าหมืนสองพั นบาทถ้ วน)
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกํ าหนดในอั ตราร้อยละ0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวั น
9. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ ชนะการสอบราคาซึ งได้ท ํ าข้อตกลงเป็ นหนังสือหรื อทํ าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ1.3
แล้ วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํ ารุ ดบกพร่ องของงานจ้างทีเกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า1 ปี
นับถั ดจากวั นทีเทศบาลได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีด ังเดิม
ภายใน 7 วั น นับถั ดจากวั นทีได้รับแจ้งความชํ ารุ ดบกพร่ อง
10. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืนๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานครั งนี ได้มาจากเงินรายได้ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจํ าปี งบประมาณ 2554 และคณะกรรมการได้ท ํ าการตรวจรับแล้ วเท่านั น
10.2 เมือเทศบาลตํ าบลได้ค ัดเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็ นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคา
จ้างแล้ ว ผู้ รับจ้างจะต้องสั งหรื อนํสิา งของมาเพืองานจ้างดั งกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั นจะต้องเข้ามาโดย
ทางเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การได้ตามทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกํ าหนด ผู้ เสนอราคา
จึงเป็ นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
(1) แจ้งการสั งหรือการนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการพาณิ ชยนาวีภายใน 7 วัน นับถั ดจากวั นทีผู้ รับจ้างสั งหรื อซื อของจากต่างประเทศเว้ นแต่เป็ น
ของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
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-7(2) จัดการให้สิ งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายั งประเทศไทย เว้ นแต่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
ให้บรรทุกสิ งของนั นโดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อไทย ซึ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน
(3) ในกรณี ทีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรื อ (2) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
10.3 ผู้ เสนอราคาซึ งเทศบาลไดัค ัดเลือกแล้ วไม่ไปทํ าสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาทีทางราชการ
กํ าหนดระบุในข้อ6 เทศบาลอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ ามี) รวมทั งจะพิจารณาให้เป็ น
ผู้ ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 เทศบาลสงวนสิทธิทีจะแก้ไข เพิ มเติมเงือนไขหรื อข้อกํ าหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของอั ยการจังหวั ดหรื อสํานักงานหนอั ยการสูงสุด(ถ้ ามี)

เทศบาลตํ าบลก้านเหลือง

26 เดือนกันยายน พ.ศ.2554

