ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง สอบราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับพร้อมคนขับ
จานวน 1 คัน
----------------------------------------------------ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับพร้อมคนขับ จานวน 1 คัน ด้วยวิธีสอบราคาระยะเวลาการเช่า 56 เดือน (ตั้งแต่
วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2560 – 31 มี น าคม 2565)ในวงเงิ น งบประมาณ1,206,800 บาท(หนึ่ งล้ าน
สองแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายรถยนต์หรือให้เช่ารถยนต์
2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3 ผู้ เสนอราคา ต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคารายอื่ น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ
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4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5 ผู้ เสนอราคาต้ อ งผ่ า นการคั ด เลื อ กผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น ในการซื้ อ ของส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาเช่า
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000 บาท (สัญญาเดียว) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สานักงาน เชื่อถือ
7 บุ ค คลหรือนิ ติบุ คคลที่ จะเข้าเป็ น คู่สั ญ ญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ ไม่แสดงบัญ ชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่
เกิน 30,000 บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กาหนด...

-2กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกาหนด
เปิ ด ซองใบเสนอราคาในวั น ที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้ ง แต่ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็ น ต้ น ไป ณ ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาบลตลาด อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า ได้ที่ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตาบลตลาด อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sni.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7728 6079 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย)
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารสอบราคาเช่า เลขที่ 1/2560
การเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับพร้อมคนขับ
จานวน 1 คัน
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
---------------------------ด้วยจั งหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สานักงาน” มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถบรรทุ ก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับพร้อมคนขับ จานวน 1 คัน โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1เงื่อนไขและรายละเอียดการเช่ารถ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาเช่า
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7 บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุม
1.8 บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
1.9 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1.10 แบบหนังสือมอบอานาจ
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายรถยนต์หรือให้เช่ารถยนต์
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวีย นชื่ อ แล้ ว หรื อ ไม่ เป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บ ผลของการสั่ งให้ นิ ติ บุ ค คลหรือบุ คคลอื่ น เป็ น ผู้ ทิ้ งงานตามระเบี ย บของ
ทางราชการ
2.3 ผู้ เสนอราคา ต้ องไม่เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น กั บ ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคารายอื่ น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ
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2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ เสนอราคาต้ อ งผ่ า นการคั ด เลื อ กผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น ในการซื้ อ ของส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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-22.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาเช่า
ในวงเงินไม่น้ อยกว่า 600,000 บาท (สัญญาเดียว) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สานักงาน เชื่อถือ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 บุ คคลหรือนิ ติบุ คคลที่ จะเข้าเป็นคู่สั ญ ญากับ หน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกิน 30,000 บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลั กฐานยื่น มาพร้อมกับ ซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้ นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ (คัดส าเนาไม่เกิน 6 เดือน) บัญชีรายชื่อหุ้ นส่วนผู้ จัดการผู้มีอานาจ
ควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ (คัดสาเนาไม่เกิน 6 เดือน) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ ยื่น
สาเนาบั ตรประจ าตัว ประชาชนของผู้ นั้ น ส าเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่ วน (ถ้ามี ) ส าเนาบั ตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สั ญ ญาของการเข้าร่ว มค้า ส าเนาบั ตรประจาตัว ประชาชนของผู้ ร่ว มค้า และในกรณี ที่ ผู้ เข้าร่ว มค้าฝ่ ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) รายละเอียดข้อเสนอ ตามแบบรูปรายการละเอียด
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
1.6 (2)
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-34. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ เสนอราคาให้ ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกรายละเอียดของงานและราคาให้ครบถ้วนในการเสนอราคา
ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตั ว หนั งสื อ ถ้ าตั ว เลขและตั ว หนั งสื อ ไม่ ต รงกั น ให้ ถื อ ตั ว หนั งสื อ เป็ น ส าคั ญ โดยคิ ด ราคารวมทั้ งสิ้ น ซึ่ งรวม
ค่าภาษีมูล ค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบงาน ณ สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราคาที่ เสนอจะต้ อ งเสนอก าหนดยื น ราคาไม่ น้ อ ยกว่ า 90 วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด ซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
4.3 ผู้ เสนอราคาต้องส่ งแคตตาล็ อกและหรือรูป แบบรายการรายละเอียดคุณ ลั กษณะ
เฉพาะของราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับพร้อมคนขับ พร้อมใบเสนอราคา
เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ สานักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถถี่ ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่ตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้ เสนอราคาจะต้ องยื่น ซองใบเสนอราคาที่ ปิ ด ผนึ ก ซองเรียบร้อย จ่ า หน้ า ซองถึ ง
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเช่า เลขที่
1/2560" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕
60 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาบลตลาด อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
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-4ผู้ เสนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู้ เสนอราคาเพราะเหตุ เป็ น ผู้ เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอัน
เป็ น การขั ด ขวางการแข่ งขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม อาจอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ดั งกล่ า วต่ อ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาบลตลาด อาเภอเมืองฯ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
การยื่ น อุ ท ธรณ์ ต ามวรรค 5 ย่ อ มไม่ เป็ น เหตุ ใ ห้ มี ก ารขยายระยะเวลาการเปิ ด ซอง
ใบเสนอราคา เว้นแต่ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาเห็นว่า การขยาย
ระยะเวลาดั ง กล่ า วจะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ท างราชการอย่ า งยิ่ ง และในกรณี ที่ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ ง ให้ผู้อานวยการสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็ นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสานักงานเท่านั้น
5.3 สานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ เ สนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสารสอบราคาหรื อ
ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของสานักงาน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติ ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือสานักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
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5.5 สานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ ของทางราชการเป็ น ส าคัญ และให้ ถื อ ว่าการตั ด สิ น ของส านั ก งานเป็ น เด็ ดขาด ผู้ เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็น
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทา
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสานักงานจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้
ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สานักงาน
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้ อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็น ธรรม ตามข้อ 1.5 สานั กงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาเห็นว่า
การยกเลิ ก การเปิ ด ซองใบเสนอราคา ที่ ได้ ด าเนิ น การไปแล้ ว จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ทางราชการอย่ า งยิ่ ง
ผู้ อานวยการส านั กงานพระพุ ท ธศาสนาจังหวัด สุ ราษฎร์ธ านี มีอานาจยกเลิ กการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาเช่า
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 30 วันทา
การของทางราชการ นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาเช่า สานักงานจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ
ทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 30 วันทา
การของทางราชการ หรือสานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบ
ราคาจะต้องทาสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสานักงาน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้ง และจะต้องวางหลั กประกันสั ญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่า เช่าที่สอบราคาได้ ให้
สานักงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
1.4 (1)
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(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว
7. ค่าเช่าและการจ่ายเงิน
ผู้เช่าตกลงชาระค่าเช่าในอัตราตายตัวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้เช่าเป็น
รายเดือนตามเดือนแห่ งปฏิทิ น ต่อ รถยนต์ที่ เช่ าหนึ่งคัน ไม่รวมภาษี มูล ค่ าเพิ่ ม แต่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุ งรักษาค่าภาษีรถยนต์ ค่าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่ สิ้นเปลื อง ค่าน้ามันหล่อลื่นทุกชนิด และค่าซ่อมแซม
รถยนต์ในการใช้งานตามปกติไว้ด้วยแล้ว ส่วนค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการชาระค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 (สิบ)
วัน ก่อนครบกาหนดการชาระค่าเช่าในแต่ละเดือน แล้วผู้เช่าจะชาระค่าเช่าในวันครบกาหนดชาระค่าเช่าหรือ
ภายหลังจากนั้น (ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 21,550 บาท จานวน 56 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,206,800
บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ผู้เช่ามีสิทธิหักเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของผู้ให้
เช่าหรือเพราะความบกพร่องของรถยนต์เช่า
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับกรณีความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า และกรณีส่งมอบรถยนต์เช่าล่าช้าจะกาหนดในอัตราในอัตราร้อยละ
0.20 ของค่าเช่าตามสัญญาต่อวันต่อคัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาเช่าตามแบบ ดังระบุในข้อ
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานเช่าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3ปี
นับถัดจากวันที่สานักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าเช่าสาหรับการเช่ารถยนต์พร้อมคนขับรถในครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อสานักงานได้รั บอนุมัติเงินค่าเช่าจากงบประมาณประจาปีแล้ว
เท่านั้น
10.2 ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ใน ข้อ 6 สานักงานอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.3 ส านั กงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสั ญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
/11.การปฏิบัติ...

-๗–
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาดาเนินงาน ผู้ขายพึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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