
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  
เร่ือง สอบราคาจ้าง  เหมาบริการ  รถโดยสารปรับอากาศ  2  ชั้น  จ านวน  48 ที่นั่ง  พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและพนักงาน
ขับรถ  จ านวน 6 คัน คันละ 2 วัน คันละ 18,000.-บาท/วัน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่น

หกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการเดินทางตามโครงการ“ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านต าบลอ่าวน้อย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 ”  ณ  จังหวัดนครนายก  

 ระหว่างวันที่  5 -6  มิถุนายน  2557  รายละเอียดตามที่ อบต.อ่าวน้อยก าหนด 

-------------------------------------- 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาบริการ  รถโดยสารปรับอากาศ  2  ชั้น  
จ านวน  48 ที่นั่ง  พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ  จ านวน 6 คัน คันละ 2 วัน คันละ 18,000.-บาท/วัน รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 216,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)   เพื่อใช้ในการเดินทางตาม   โครงการ “ฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลอ่าวน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ”  ณ  จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่  5 -6  มิถุนายน  2557  และตามรายละเอียดที่อบต.อ่าวน้อยก าหนด
(แนบท้ายประกาศนี้ 1  ฉบับ)  
 ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรบัจ้างท างานสอบราคาดังกลา่ว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเปน็ผู้ทิ้งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น ในขณะที่ยืน่ซองสอบราคา 
3. ไม่เป็นได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วยต าบลอ่าวน้อย 

  5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกันผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
อ่าวน้อย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้ 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยระหว่างวันที่  21  พฤษภาคม  2557  ถึงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2557   ยื่นซอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  หมู่ที่  7  ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ห้องประชุมสภา ชั้น 2) และวันสุดท้ายในการรับยื่นซอง วันที่  30 พฤษภาคม 2557  ให้
ยื่น  ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ห้องท้องถิ่นอ าเภอ) ชั้น 2   
ที่ว่าการอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  2 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป                      
ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ห้องท้องถิ่นอ าเภอ) ชั้น 2         
ที่ว่าการอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   

 
 
 
 

/ผู้สนใจตดิต่อขอซื้อเอกสารสอบ….. 
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 ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคา ได้ในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ห้องประชุมสภา ชั้น 2) 
ระหว่าง วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aownoi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
032-554-056 ต่อ 14    ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่     21   พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 

(นายพนัธุ์ศักดิ์  ใจใหญ)่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
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เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที ่14/๒๕๕7 

สอบราคาจ้าง  เหมาบริการ  รถโดยสารปรับอากาศ  2  ชั้น  จ านวน  48 ที่นั่ง  พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและพนักงาน
ขับรถ  จ านวน 6 คัน คันละ 2 วัน  

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557   

--------------------------------------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” มีความ
ประสงค์จะ  สอบราคาจ้าง  เหมาบริการ  รถโดยสารปรับอากาศ  2  ชั้น  จ านวน  48 ที่นั่ง  พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและ
พนักงานขับรถ  จ านวน 6 คัน คันละ 2 วัน คันละ 18,000.-บาท/วัน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000.-บาท(สองแสน
หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการเดินทางตามโครงการ“ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลอ่าวน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ”  ณ  จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่  5 -
6  มิถุนายน  2557  รายละเอียดตามที่ อบต.อ่าวน้อยก าหนด 
  ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1  แบบรปูรายการละเอียด 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาจ้าง 
1.4  แบบหนงัสือค้ าประกัน 
 (1) หลักประกันสัญญา 
 (2) หลักประกันผลงาน 
1.5  บทนิยาม 
 (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2) การขดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม 
1.6  แบบบัญชีเอการ 
 (1) บัญชีเอกสารสว่นที่ 1 
 (2) บัญชีเอกสารสว่นที่ 2 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้เป็นนิตบิุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชพีรับจ้างท างานสอบราคาดังกล่าว 

  2.2  ไม่เปน็ผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยืน่ซองสอบราคา 

2.3 ไม่เป็นได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ    
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกันผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่าวน้อย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
3.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

 /3.1  ส าเนาหนงัสือ.......... 
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3.2  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมปตตามกหหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา  

         ผู้เสนอราคาต้องรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 

  4. การยื่นซองสอบราคา 
4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด 

ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอจะต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ    
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
             ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาให้เช่าระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2557  
4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่

ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 14/2557”   โดยก าหนดยื่นซองสอบ
ราคา ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.     
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยระหว่างวันที่  21  พฤษภาคม  2557  ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557  ยื่นซอง          
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  หมู่ที่  7  ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(ห้องประชุมสภา ชั้น 2) และวันสุดท้ายในการรับยื่นซอง วันที่  30 พฤษภาคม 2557  ให้ยื่น  ณ ศูนย์รวบรวม
ข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ห้องท้องถิ่นอ าเภอ) ชั้น 2 ที่ว่าการอ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์  

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูล
การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ห้องท้องถิ่นอ าเภอ) ชั้น 2 ที่ว่าการอ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์   
 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาคร้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสนิด้วย  ราคารวม 
5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เท่านั้น 
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5.3  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ องค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 5.5  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
        ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอราคานัน้ชีแ้จงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้
ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วน
ต าบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6.  การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3 กับองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ภายใน 2 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า 
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ 

6.1  เงินสด 
6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  
6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์

และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   
 องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้างเมื่อ ผู้รับ

จ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

8.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่จ้างเหมาโดยผู้รับจ้างต้อง
รีบจัดการเปลี่ยนให้ทันที 

  10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
   ๑0.๑ เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 (เงินรายได้) 
    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้รับอนุมัติเงิน          
ค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕7 (เงินรายได้) แล้วเท่านั้น 
    ราคากลางของงาน สอบราคาจ้าง  เหมาบริการ  รถโดยสารปรับอากาศ  2  ชั้น  จ านวน  48 ที่นั่ง  
พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ  จ านวน 6 คัน คันละ 2 วัน คันละ 18,000.-บาท/วัน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
216,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
    10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกหหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)  ในกรณีทีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกหหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในวันเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 6  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 องค์การบริหารส่วนต าบล สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน 
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
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11. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กหหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
    
             องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
 

21  พฤษภาคม  ๒๕๕7 
 
 

(นายพนัธุ์ศักดิ์  ใจใหญ่) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดคุณลักษณะ 
การจ้างเหมาบริการ รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ  
จ านวน 6 คัน คันละ 2 วัน คันละ 17,000.-บาท/วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,000.-บาท(สองแสนสี่พันบาทถ้วน)  

เพื่อใช้ในการเดินทาง  ตามโครงการ “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ต าบลอา่วน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” ณ  จังหวัดนครนายก   

ระหว่างวันที่  5 -6  มิถุนายน  2557  
--------------------------------------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยก าหนดคุณลักษณะจัดจ้าง  เหมาบริการ  รถโดยสารปรับอากาศ  2  
ชั้น  จ านวน  48 ที่นั่ง  พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ  จ านวน 6 คัน คันละ 2 วัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 
เพื่อใช้ในการเดินทาง  ตามโครงการ “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ต าบลอ่าวน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557” ณ  จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่  5 -6  มิถุนายน  2557  
รายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดทั่วไป 
1.1 เป็นรถโดยสารปรับอากาศ  2  ชั้น  จ านวน  48 ที่นั่ง  พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและพนักงาน

ขับรถ  จ านวน 6 คัน คันละ 2 วัน เป็นรถที่มีสภาพเรียบร้อย สมรรถนะดี สะอาด มั่นคงปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร เบาะที่นั่งพนัก
พิงปรักเอนนอนได้ และมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ภายในรถมีเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถเล่น DVD ,VCD และเล่นคาราโอเกะได้ มี
ไมค์โครโฟน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว ห้องน้ าสะอาด พร้องสิ่งอ านวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง 

1.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง 
1.3 พนักงานขับรถต้องเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในเส้นทางเป็นอย่างดี และมีใบขับขี่อนุญาต

ขับรถยนต์โดยสารชนิดที่ 2 ขึ้นไปจากกรมขนส่งทางบก 
1.4 จัดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน/คัน  ส าหรับการแลกเปลี่ยน และเพื่อความปลอดภัยของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้องทั้งส่งข้อมูล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของพนักงานขับรถให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
1.5 จัดให้มีพนักงานบริการ หรือเจ้าหน้าที่ประจ ารถทุกคัน ๆ ละ อย่างน้อย 1 คน เพื่อดูแลและ

อ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในการเดินทาง เช่น ยกกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งส่งข้อมูล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
พนักงานขับรถให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

1.6 กรณีรถยนต์เกิดความเสียหายผู้รับจ้างต้องจัดหารถมาทดแทนโดยทันที  ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ชั่วโมง  หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาทดแทนได้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเช่ารถยนต์จากที่อื่นมาทดแทน โดย
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 

1.7 รถคันที่น ามาปฏิบัติงานต้องมีประกันภัยครอบคลุมผู้โดยสารในรถทุกคน  โดยจัดให้มี
การประกันภัยหรือประกันอุบัติภัยและอื่น ๆ ตาม พ.ร.บ. ก าหนดให้กับผู้โดยสารทุกคนและทุกที่นั่ง  ซึ่งมีวงเงินไม่
น้อยกว่า 100,000.-บาท/คน  และต้องมีการท าประกันชีวิตหมู่แก่ผู้โดยสารทุกคนและทุกที่นั่ง  ซึ่งมีวงเงินไม่น้อยกว่า 
100,000.-บาท/คน 

1.8 ราคาที่เสนอได้ร่วมค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว 
2. อื่น ๆ 

ผู้เสนอราคาจะต้องอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องน ารถโดยสารปรับอากาศมา
จอด ณ จุดที่ก าหนด ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ก่อนเวลา 05.00 น. และน าคณะฯ ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2557  

 ราคากลาง 
 ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ  2  ชั้น  จ านวน  48 ที่นั่ง  พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและพนักงาน
ขับรถ  จ านวน 6 คัน คันละ 2 วัน คันละ 18,000.-บาท/วัน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000.-บาท(สองแสนหนึ่ง
หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 
.................................................................................................... 

 


