
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต
เร่ือง สอบราคาจาง จางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพริก

ดวยองคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต มีความประสงคจะดําเนินการสอบราคาจางเหมา
ประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพริก จํานวนเด็กนักเรียน ๓๖ คน เปนเวลา ๒๐๑ วัน
ทําการ  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยดําเนินการจัดทําอาหาร
ม้ือเท่ียง  จํานวน ๑ ม้ือตอวัน  ประกอบดวยขาวสวยและกับขาว พรอมดวยขนมหรือผลไม ท่ีเปนประโยชน
ทางโภชนาการ โดยเสนอราคา ดังนี้

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพริก หมูท่ี ๖
จํานวนเด็กนักเรียน ๓๖ คน จํานวน ๒๐๑ วันทําการ

ราคากลาง ๑๑๔,๗๒๐-บาท
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว

๒. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา

๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลวิสัยใต ณ วันท่ีประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้

๔. ตองเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  เพ่ือปองกันการแพรเชื้อโรคสูกระบวนการปรุง
อาหาร

กําหนดขายซองสอบราคา ตั้งแตวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพริก องคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
ในวันและเวลาราชการ

กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพริก องคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
ในวันและเวลาราชการ

วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ
หรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอสวี ช้ัน ๒

กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอสวี จังหวัดชุมพร



/ผูสนใจ...

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท ไดท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลวิสัยใต ระหวางวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖ ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดไดท่ี www.wisaitai.go.th

ประกาศ   ณ วันท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)
(นายชวลิต  อาจหาญ)

นายกองคการบรหิารสวนตําบลวิสัยใต

www.wisaitai.go.thj


เอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๑/๒๕๕๘
การสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพริก ตําบลวิสัยใต

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต  ลงวันท่ี ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ดวยองคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล”
มีความประสงคจะดําเนินการสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพริก
จํานวนเด็กนักเรียน ๓๖ คน เปนเวลา ๒๐๑ วันทําการ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ โดยดําเนินการจัดทําอาหารม้ือเท่ียง จํานวน ๑ ม้ือตอวัน  ประกอบดวยขาวสวยและ
กับขาว พรอมดวยขนม หรือ ผลไม ท่ีเปนประโยชนทางโภชนาการ โดยเสนอราคา ดังนี้

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพริก หมูท่ี ๖
จํานวนเด็กนักเรียน ๓๖ คน จํานวน ๒๐๑ วันทําการ
ราคากลาง ๑๑๔,๗๒๐-บาท

๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ .........................................................................
๑.๕ ………………………………………………………….………

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจง

เวียนชื่อ  ผูละท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอ
หรือหามเขาเสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล

๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์  หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น

๒.๓ เปนบุคคลหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพประกอบอาหารจําหนาย หรือ
๒.๔ มีความชํานาญดานการปรุงหรือประกอบอาหาร หรือ
๒.๕ มีประสบการณในการประกอบอาหารสําหรับนักเรียนขอบเขตการจาง
ประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพริก จํานวน ๓๖ คน

จํานวน ๒๐๑ วัน โดยอาหารกลางวันตอ ๑ ม้ือ ประกอบดวย
๑. ขาว (ขาวสวย/ขาวเหนียว)
๒. กับขาว อยางนอย จํานวน ๒ อยาง ประกอบดวย
- กับขาวประเภทโปรตีนจากสัตว อยางนอยจํานวน ๑ อยาง
- กับขาวประเภทผัก อยางนอยจํานวน ๑ อยาง

โดยในแตละม้ือตองมีกับขาวชนิดแหง อยางนอย จํานวน ๑ อยาง และชนิดน้ํา อยางนอย จํานวน ๑ อยาง
๓. ขนมหรือผลไม อยางนอย จํานวน ๑ อยาง

ท้ังนี้ อาหารตองสะอาด ถูกสุขอนามัย และมีคุณคาทางโภชนาการครบ ๕ หมู และเหมาะสม สําหรับ
เด็กเล็กกอนระดับปฐมวัย โดยคํานึงถึงหลักโภชนาการและความปลอดภัยสําหรับเด็กเปนสําคัญ สําหรับขนม
หรือผลไมใหเปนขนม จํานวนไมเกิน ๒ วัน และผลไมไมนอยกวา ๓ วัน

/ราย...



-๒-
รายละเอียดและเง่ือนไขการจาง
๑. ผูรับจางเปนผูจัดหาวัสดุในการประกอบอาหาร และอุปกรณในการประกอบอาหาร โดยผูรับจาง

เปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง
๒. ผูรับจางเปนผูบรรจุหีบหออาหารกลางวันดวยภาชนะท่ีสะอาด ถูกสุขอนามัย ตามจํานวนท่ี

กําหนด
๓. ผูรับจางเปนผูนําสงอาหารกลางวันไปยังสถานท่ีท่ีกําหนด โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใช

จายเอง
๔. ผูรับจางตองหมุนเวียนรายการอาหารโดยไมซ้ํากันภายในสัปดาห

กําหนดเวลาการจางและการจายเงิน
๑. ระยะเวลาการประกอบอาหารกลางวัน ตั้งแตวันท่ี ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันท่ี

๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะวันเปดเรียน
๒. การจายเงินคาจางผูวาจางจะจายเงินคาจางใหกับผูรับจางเปนรายเดือนหลังจากสงมอบงาน

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจ  ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย     ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  บุคคลธรรมดาไมรับพิจารณาการมอบอํานาจ
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองผลงาน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีท่ีมีการกําหนด

ตาม ขอ ๒.๓)
๓.๔ บัญชีรายการอาหารท่ีจะปรุงเพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับประทาน ไมนอยกวา ๑๕ วัน

เพ่ือใหคณะกรรมการไดวิเคราะหรายการอาหารตามหลักโภชนาการอาหาร
๓.๕ รายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
๓.๖ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูเสนอราคา

๔. การย่ืนซองสอบราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ

ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอ
ตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม  แกไข
เปลี่ยนแปลงตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

๔ .๒ ผู เ สนอราคาจะต องกรอกปริมาณวัสดุ  และราคา ในบัญชี รายการอาหาร
ใหครบถวนในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท    และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย   และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้    ราคารวมท่ี
เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงไวแลว



ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน  นับแตวันเปดซองสอบ
ราคา   โดยภายในกําหนดยืนราคา   ผูเสนอราคา ตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว    และจะถอนการ
เสนอราคามิได

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการปรุงอาหารใหแลวเสร็จของแตละวัน
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต ใหเริ่ม
ทํางาน  ตามรายละเอียดดังนี้

๔.๓.๑ โครงการจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพริก
ตําบลวิสัยใต กําหนดเวลาดําเนินการปรุงอาหารใหแลวเสร็จในแตละวัน  เวลา ๑๐.๐๐ น. ของแตละวัน

๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผู เสนอราคาควรตรวจดู ร า งสัญญา แบบรูปและ
รายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๕ ผู เสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขท่ี ๑/๒๕๕๘” ย่ืนซองสอบราคาโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต ตั้งแตวันท่ี ๘ ตุลาคม
๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหาดพริก องคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต ตําบลวิสัยใต อําเภอสวี จังหวัดชุมพร

วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือ
หรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอสวี ช้ัน ๒

โดยถือเวลาตามนาฬิกาขององคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซอง
สอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาใน
วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้    องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว  คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาผูเสนอราคารายนั้น    เวนแตเปนขอผิดพลาด   หรือผิดหลงเพียง
เล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น

๕.๓ องคการบริหารสวนตําบล  สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือ ในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ
หรือมีผลใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข  เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว



๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา      คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือองคการบริหารสวนตําบล  มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ี
เก่ียวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบล  มีสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคา  หรือไมทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกลาว  ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๕.๕ องคการบริหารสวนตําบล ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได    และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน   หรือ  ขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา    ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด   ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู
เสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวา  การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอม
กันในการเสนอราคา

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ท่ีทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ   หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับ
ฟงได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคา     จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับองคการ

บริหารสวนตําบล  ภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เงินเทากับ รอยละหา ของราคาคาจางท่ีสอบราคาได   ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะ
ทําสญัญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันท่ีทําสัญญา

หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน

ขอ ๑.๔
๖.๔ พันธนบัตรรัฐบาลไทย

๖.๕ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว    โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
คํ้าประกันคํ้าประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใช
เฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีมีวงเงินไมเกิน ๑๐ ลานบาท) หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕
วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง)พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

๗. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจางในการประกอบอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหาดพริก จํานวน ๒๐๑ วันทําการ โดยแบงออกเปน……๑๐….งวด  ดังนี้
งวดท่ี ๑ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (๒๐ วันทําการ)
งวดท่ี ๒ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ (๒๐ วันทําการ)
งวดท่ี ๓ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๘ (๒๐ วันทําการ)



งวดท่ี ๔ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ (๑๙ วันทําการ)
งวดท่ี ๕ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ (๒๐ วันทําการ)
งวดท่ี ๖ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ (๑๖ วันทําการ)
งวดท่ี ๗ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ (๒๑ วันทําการ)
งวดท่ี ๘ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ (๒๑ วันทําการ)
งวดท่ี ๙ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ (๒๐ วันทําการ)
งวดท่ี ๑๐ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘ (๒๒ วันทําการ)

รวมเงินคาจางในการประกอบอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพริก จํานวน ๒๐๑
วันทําการ และเม่ือเริ่มทําการประกอบอาหารกลางวันใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หากเกิดเหตุอ่ืนใดท่ีทําให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดปดทําการดวยเหตุใดๆก็ตาม ผูรับจางตองเลื่อนระยะเวลาประกอบอาหารกลางวันไป
จนครบ ๒๐๑ วันทําการ หรือหักคาจางตามจํานวนวันท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กปดทําการ

๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน

แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐.-บาท

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓

แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรอง  ของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไมนอยกวา
- เดือน นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดี  ดังเดิมภายใน - วันทําการ นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรใหอบต.เพ่ือ

ตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดพริก โดย  อบต. จะเรียกทําสัญญาตอเม่ือมี
รายไดตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพียงพอแลวเทานั้น และหากรายไดยังไมเพียงพอ
ผูชนะการสอบราคาจะเรยีกรองสิทธิ์ใด  ๆ  จาก อบต.วิสัยใต มิได

๑๐.๒ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง
และไดตกลงจางตามสอบราคาจางแลว    ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามา
จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา  ซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

( ๑ ) แจ ง ก า รสั่ ง ห รื อนํ า สิ่ ง ของดั ง กล า ว เ ข า ม าจ ากต า งประ เทศต อสํ านั ก ง าน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วันนับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรี วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรือ อ่ืนได

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ เรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาต  จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย



นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย   ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน
หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมาย วาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบล อาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด  หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๑. ในระหวางระยะเวลาการประกอบอาหารกลางวัน ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี
กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลวิสัยใต

วันท่ี ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


