ประกาศเทศบาลเมืองลาพูน
เรื่อง ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์นั่งประจาตาแหน่ง
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี จานวน 1 คัน
**********************
เทศบาลเมืองลาพูน มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์นั่งประจา
ตาแหน่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี ระยะเวลาการเช่า 5 ปี เพื่อนามาใช้ใน
ราชการของเทศบาลเมืองลาพูน (ตามเงื่อนไขการเช่ารถแนบท้ายประกาศ) โดยมีข้อกาหนด
ดังนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลเมืองลาพูน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. ไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลาพูน, ข้าราชการฝ่ายปกครองทุกตาแหน่งทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเข้าไปแข่งขันเสนอราคา ช่วยเหลือผู้อื่นเสนอราคา หรือยินยอมให้ผู้อื่น
เสนอราคาแทน ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559
ระหว่างเวลา
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลาพูน ยื่นซองสอบราคา ใน
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
ถึงวันที่ 24
มิถุนายน 2559
ระหว่างเวลา
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ. ห้องปฏิบัติการกองคลัง
เทศบาลเมือง....../...
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เทศบาลเมืองลาพูน และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ตั้งแต่
เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลาพูน
ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ ขอรั บ เอกสารสอบราคา ได้ ที่ ง านพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น กองคลั ง
เทศบาลเมืองลาพูน โดยจาหน่ายเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 4,000.00 บาท
(สี่
พันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2559
ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2559
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
ในเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-5356-2312 หรือ www.lamphuncity.co.th ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
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มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายประภัสร์ ภู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน

เอกสารประกาศสอบราคาเช่า เลขที่ 2/2559
สอบราคาเช่ารถยนต์นั่งประจาตาแหน่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี
จานวน 1 คัน
ตามประกาศเทศบาลเมืองลาพูน
ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559
****************
เทศบาลเมืองลาพูน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลเมืองลาพูน” มีความประสงค์
จะสอบราคาสอบราคาเช่ารถยนต์นั่งประจาตาแหน่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี
จานวน 1 คัน เพื่อนามาใช้ในราชการ ของเทศบาลเมืองลาพูน (ตามเงื่อนไขการเช่ารถแนบท้าย
ประกาศ)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ
อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคา
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาเช่า
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
1.5
บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6
แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการ ของ
การสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็น............./........
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2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลาพูน,
ข้าราชการฝ่าย
ปกครองทุกตาแหน่งทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ครอบครัว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เข้าไปแข่งขันเสนอราคา ช่วยเหลือผู้อื่น
เสนอราคา หรือยินยอมให้ผู้อื่นเสนอราคาแทนในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
2.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของ
เทศบาลเมืองลาพูน
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจากัดให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(ข)
บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจ
ควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สาเนาหนังสือแสดง........./..........
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(4) สาเนาหนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด
ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอ
ราคาตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) ตัวอย่างครุภัณฑ์ ตามเอกสารประกาศสอบราคานี้ (ถ้ามี)
(3) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตาม
แบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคา ต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้า
มี) กากับไว้ทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ
ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ
ให้ ณ สานักงานเทศบาลเมืองลาพูน
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน
นับแต่วันเปิด
ซองสอบราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้ และในการพิจารณาคณะกรรมการจะพิจารณาราคารวม
4.3 ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาเช่า
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4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก
และหรือแบบรูปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี จานวน 1 คัน ไป
พร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลเมืองลาพูนจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล๊อกที่แนบให้พิจารณา
หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล๊อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 3 วัน
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน - เพื่อใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้เทศบาลเมืองลาพูน จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว
ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว
เทศบาลเมืองลาพูน จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา
ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง
ยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
โดยระบุไว้หน้าซองว่า
“ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคาเช่าเลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 กาหนดยื่นซองสอบ
ราคา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลาพูน ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 15.30 น. ณ. ห้อง
ประชุมกองคลัง เทศบาลเมืองลาพูน
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบ
ราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ตามข้อ 1.6 (1)
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการ
เปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
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คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อ
ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
และเทศบาลเมืองลาพูนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลาพูน ในวันที่ 27
มิถุนายน 2559
ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
การยื่นซองอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง
ใบเสนอราคา
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า
การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้าน
ของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของประกาศสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลฯ เท่านั้น
5.3 เทศบาลฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลฯ
(2)ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียด...../........
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(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้ความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทาสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะราคาหนึ่งราคาใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลฯ เป็นการเด็ดขาด
ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
รวมทั้งเทศบาลฯ จะพิจารณายกเลิกการประกาศสอบราคา
และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5
เป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6 เทศบาลเมืองลาพูนมีอานาจ
ที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5
และ เทศบาลเมืองลาพูนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาเช่า
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน
5 วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงเช่า เทศบาลเมืองลาพูน จะพิจารณาจัดทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
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6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5
วันทาการของทางราชการ หรือ เทศบาลเมืองลาพูน เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตาม
ข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3 กับ เทศบาล
เมืองลาพูน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองลาพูน โดยเป็นเช็คลงวันที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการทางราชการ
(3)
หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
ตามแบบหนังสือ
ค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
(4) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบแล้วโดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้
จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน
นับ
ถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ให้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อเช่าแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่า ข้อ 10 ให้คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาเช่าตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่อง ของสิ่งของที่เช่าที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถัดจากวันที่ผู้เช่ารับมอบ โดยผูใ้ ห้เช่าต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการเช่าครั้งนี้ จ่ายจากเงินรายได้ เงินงบประมาณประจาปี
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9.2 เมื่อเทศบาลฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่า
สิ่งของสอบราคาเช่าแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องนาเข้ามาทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชนาวีดังนี้
(1) แจ้งการสั่ง หรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของที่เช่า ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยได้
หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรือนั้น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก
โดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ (1) และ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชนาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง เทศบาลเมืองลาพูน
ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 เทศบาลฯ มีสิทธิจะตกลงราคากับรายอื่น
หรือดาเนินการใดที่เห็นว่าเหมาะสม
โดยผู้ชนะการสอบราคาไม่มีสิทธิโต้แย้งใด ๆ
ทั้งสิ้น
และเทศบาลฯ
จะรายงานกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
9.4 เทศบาลฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
ฉะนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับ
แบบใบเสนอราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองลาพูน ในวันเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
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(นายประภัสร์ ภู่เจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน

