
เอกสารสอบราคาจา้ง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๔ 

การจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 

ตามประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
---------------------------------------- 

เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล

ต าบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จ านวน ๘ คัน เพื่อน ากลุ่มผู้น า

ชุมชน คณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชน กลุ่มผู้น าสตรี กลุ่ม อสม. และกลุ่มผู้สูงอายุในเขต

ต าบลสุเทพ ไปทัศนศึกษาดูงาน ตามโครงการ “สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสุเทพ” ระหว่างวันที่ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดเพชรบุรี และ

จังหวัดอยุธยา ระยะเวลา ๕ วัน งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง

ต่อคันวันละ ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีมาตรฐานของรถโดยสารไม่ต่ ากว่า ดังนี้ 

- เป็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ช้ัน ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง 

- ภายในรถโดยสารมหีอ้งสุขภัณฑ์ และพร้อมใชง้าน 

- ภายในรถโดยสารมีสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ประจ ารถ เช่น เครื่องเสียง ทีวี และ

พร้อมใชง้าน 

- มีประกันอุบัติเหตุส าหรับผูโ้ดยสารทุกคน วงเงินคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

- พนักงานขับรถมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบกก าหนด 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังตอ่ไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑ แบบใบเสนอราคา 

๑.๒ แบบสัญญาจา้ง 

๑.๓ แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

๑.๔ บทนิยาม 

(๑) ผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๕ แบบบัญชเีอกสาร 

(๑) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

(๒) บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 
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๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑ เป็นผูม้อีาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว 

๒.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

๒.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น

แตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

เทศบาลต าบลสุเทพ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี ้

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก

ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คอื 

๓.๑ ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(๑) หา้งหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ                 

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชี

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง 

๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

๓) ในกรณีเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา

สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รว่มค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค่าฝ่ายใด

เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล 

ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

๔) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนา

บัตรประจ าตัวผูเ้สียภาษี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน

ข้อ ๑.๕ (๑) 



 - ๓ - 

๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้

มอบอ านาจ และผูร้ับมอบอ านาจ 

๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาสัญญาจ้างที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง

ผลงาน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

๓) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซือ้เอกสารสอบราคา 

๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน 

ข้อ ๑.๕ (๒) 

๔. การยื่นซองสอบราคา 

๔.๑ ผูเ้สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่

มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี

การขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

ก ากับไว้ดว้ยทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องกรอกปริมาณราคาให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็น

เงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อ

รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข

และตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตวัหนังสอืไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง

รวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า       ๓๐      วัน นับแต่

วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และ

จะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน    ๕    วันนับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรอืวันที่ได้รับหนังสอืแจง้จากเทศบาลต าบลใหเ้ริ่มท างาน 

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่

ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ

ราคา 

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ

ราคาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๕๔” โดยยื่นตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 

๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานเทศบาล
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ต าบลสุเทพ (ในวันและเวลาราชการ) หรอืยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ของ อบต.ระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ห้องประชุมช้ัน ๓ ที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่) ในวันที่ 

๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว

จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ

ราคาแต่ละ รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๔(๑) ณ วัน

ประกาศสอบ ราคาหรอืไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซอง

ใบเสนอราคาหากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ 

ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.๔(๒) และ

คณะกรรมการเชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ 

จะตัดรายชื่อผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ

ได้รับ การคัดเลือกและ เทศบาลต าบลจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะ

กรรมการฯ จะวินจิฉัยได้วา่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ การพิจาณาของ

ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มกีารกระท าดังกล่าว  

 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอ

ราคาที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่

กระท าการอัน เป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินจิฉัยอุทธรณ์ของ

ผูว้่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด  

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มี

สิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับ

อ าเภอ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ห้องประชุมช้ัน ๓ ที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่) ในวันที่ ๓ สิงหาคม 

๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาเปิดซองใบ

เสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่

ทางราชการ อย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ 

และเห็นว่าการ ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

อย่างยิ่ง ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

๕.๑ ในการสอบราคาครัง้นี้ เทศบาลต าบลจะพิจารณาตัดสินดว้ย       ราคารวม    . 

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น

ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่

สาระส าคัญ ทั้งนีเ้ฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเท่านั้น 

๕.๓ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน

ในกรณี ดังตอ่ไปนี ้

๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน

หลักฐานการรับเอกสารการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล 

๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อ ผู้เสนอราคา 

อย่างหนึ่งอย่างใด หรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระส าคัญ หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้                 

ลงลายมือช่ือพรอ้มประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาหรือเทศบาลต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่

เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาหรอืไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว

ไม่มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

๕.๕ เทศบาลต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ

ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ

ลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิง้งาน หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมี

การสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม

สัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง

หลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากค า

ชีแ้จงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจาการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ 
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ เทศบาลต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอ ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และเทศบาลต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ทิ้งงาน  

 ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได ้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได ้

๖. การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๒ กับ

เทศบาลต าบลภายใน       ๗       วันท าการ  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้เทศบาลต าบลยึดถือไว้

ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เงินสด 

๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ

ก่อนหนา้นั้นไมเ่กิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ

ในข้อ ๑.๓ 

๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ

การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัท

เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตาม

ตัวอย่างหนังสือ ค้ าประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกัน

ตามข้อนีใ้ช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มวีงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท) 

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ

ราคา (ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  

เทศบาลต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้างงวดเดียวเป็นเงินจ านวนในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของ

ค่าจา้ง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแ้ล้วเสร็จเรยีบร้อยตามสัญญาจ้าง 
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๘. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ    ๐.๑๐     ของค่าจ้างตาม

สัญญาต่อวัน 

๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผูช้นะการสอบราคาซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน             

ข้อ ๑.๒ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา                        

ไม่น้อยกว่า       -      ปีนับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ

ซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้การ ได้ดดีังเดิมภายใน      -       วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

๑๐.๑ เงินคา่จา้งส าหรับงานครั้งนี้ ได้มาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัตงิบประมาณแล้วเท่านัน้ 

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง

จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ

ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก

ต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น

ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก

โดยเรอือื่น 

๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ ๖ เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ

เสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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๑๐.๔ เทศบาลต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ

ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

เทศบาลต าบลสุเทพ 

 

 

(นางสาวชวนพิศ   เพลัย) 

หัวหนา้เจา้หน้าที่พัสดุ 

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 


