
 

 
 ประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลบางหิน  

เรื่อง   สอบราคาจ้างจัดทําอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก อบต.บางหิน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน มคีวามประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทําอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บางหิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวนเด็กเล็ก 76 คน วันละ 20 บาท/คน  เป็นเวลา  247  วัน 
(เดือนพฤศจิกายน 2556–30 กันยายน 2557) เป็นเงิน  375,440  บาท  (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
โดยมีข้อกําหนดการประกอบอาหาร ดังนีค้ือ 
 1. รายการอาหารในแต่ละวันต้องประกอบด้วยอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนทางโภชนาการ มีสารอาหารครบ 5 
หมู่ ไมใ่สส่ารปรุงแต่ง ไม่เป็นของหมักของดองและไม่เป็นอาหารรสจัด เป็นอาหารสดใหม่ถูกหลักอนามัย และมีปรมิาณ
เพียงพอกับจํานวนเด็ก  ซึ่งในการประกอบอาหารภายใน 1 สัปดาห์ อาจเปลี่ยนแปลงและสลับหมุนเวียนได้  
 2. ผูร้ับจ้างจะต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์มาประกอบอาหาร  ณ  โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดเตรียมให้
เด็กรับประทาน  เวลา 10.30  น. ของทุกวัน 
 3. ใน 1 สัปดาห์จะต้องมีรายการอาหารดังน้ี 
    -   ข้าวสวย และกับข้าวสาํหรับเด็กเล็ก  จํานวน 1 อย่าง/วัน  เช่น แกงจืดตําลึงไก่สับ ไข่พะโล้ เป็นต้น 
    -   ใหม้ีอาหารจานเดียว  1  ครั้ง/สัปดาห์  เช่น  ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ข้าวหมกไก่ เป็นต้น 
    -   อาหารว่าง เช่น ผลไมห้รือขนมทุกวัน  
 สําหรบัการหมนุเวียนอาหารใน 1 สัปดาห์ ให้ดําเนินการดังน้ี 

- อาหารท่ีประกอบด้วยไข่ไก่  2 ฟอง/คน ในสัปดาห์ 
- ผลไม้ตามฤดูกาลไม่น้อยกว่า  3  วัน 
- ขนมหวานไม่เกิน  2  ครั้ง 

4.  ผูร้ับจ้างจะต้องทําความสะอาดเก็บล้างภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหารและแก้วนํ้าด่ืมให้สะอาด 
5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมนํ้าด่ืมสําหรับเด็กเล็ก ภายในโรงอาหาร 
6. กําหนดการเบิกจ่ายรายเดือน   (ตามปฏิทินการเรียนการสอนจริงในแต่ละเดือน)  
ผู้มีสิทธิราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการ 

ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจะปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รฐับาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุม้กันเช่นว่าน้ัน   
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบาง

หิน  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างคร้ังน้ี   

กําหนดขายแบบรูปรายการและกําหนดย่ืนซองใบเสนอราคา  ในวันที ่ 25 เดือน ตุลาคม  2556  ถึงวันที่  8   
พฤศจิกายน  2556  ระหว่างเวลา  08.30 น.–16.30 น.  ในวันเวลาราชการ  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
บางหิน   
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กําหนดรับซองใบเสนอราคา  ในวันที ่ 11  พฤศจิกายน  2556     ต้ังแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. เป็นต้นไป  
ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ช้ัน 2 
     กําหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที ่12 พฤศจิกายน 2555 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ช้ัน 2 

ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคา  ในชุดละ 300 บาท ได้ที่กองคลงั  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
บางหิน  ระหว่างวันที่  25  เดือน ตุลาคม  2556    ถึงวันที่   8  พฤศจิกายน 2556    หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 
หมายเลข    0-7786-1246 -7    ในวันและเวลาราชการ  

 

ประกาศ  ณ  วันที่  25   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2556 
 

 
 

 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขท่ี  1/2556 
การจ้างทํา  สอบราคาจ้างจัดทําอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน    
ลงวันที่  25  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "องค์การบริหารส่วนตําบล" มีความประสงค์จะสอบ

ราคาจ้างจัดทําอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวนเด็กเล็ก 
76 คน วันละ 20 บาท/คน  เป็นเวลา  247  วัน (เดือนพฤศจิกายน 2556–30 กันยายน 2557)  ราคากลางในการสอบ
ราคาคร้ังน้ี เป็นเงิน 375,440 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่รอ้ยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดข้อกําหนด 
ดังต่อไปน้ี  
1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด  
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 

(1) หลักประกันสญัญา 
(2) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
(3) หลักประกันผลงาน 

1.5 บทนิยาม 
(1) ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสว่นที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสว่นที่ 2 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง     
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วย 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ 

ราคา  2  ส่วน คือ 
3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
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 (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนา 
 (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้ 

บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมรับรองสําเนา 
            (3) สําเนาทะเบียนพาณิชย์  (แบบ พค.0403) พร้อมรับรองสําเนา 
            (4) สาํเนาใบเสร็จรับเงินของ อบต. กรณีซื้อเอกสารสอบราคาพร้อมรับรองสําเนา 
            (5) ตัวอย่างเมนูอาหารอย่างน้อย  1  เดือน   

      (6) บัญชีรายการเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.2 (1) 
  3.2 ส่วนที ่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี  
  (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคล 

อ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.2 (2) 

4.  การเสนอราคา 
       4.1  ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามที่แบบกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ   
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จํานวนที่เสนอจะต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือการแก้ไข หากมีการขุดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลง
ลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา  กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุหรือราคาในบัญชีรายการให้ครบถว้น 
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท      และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา 

ต่อหน่วย   และหรือราคาต่อรายการ   ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งน้ีราคาที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคาทั้งสิ้นซึ่งรวม
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้แล้ว 
      ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดย่ืนราคาไม่น้อยกว่า   30  วัน  นับต้ังแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดย่ืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน   247  วัน (ทุกวันที่มกีารเรียนการ 
สอน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลใหเ้ริ่มทํางาน 
     4.4  ก่อนย่ืนซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ้ี่ถ้วน  
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา    

    4.5  ผู้เสนอจะต้องย่ืนซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจ้าง  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขท่ี   1/2557  "   

กําหนดขายแบบรูปรายการและกําหนดย่ืนซองใบเสนอราคา  ในวันที ่25 เดือน ตุลาคม  2556  ถึง 
วันที่  8   พฤศจิกายน  2556  ระหว่างเวลา  08.30 น.–16.30 น.  ในวันเวลาราชการ  ณ  สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางหิน   

กําหนดรับซองใบเสนอราคา  ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2556     ต้ังแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น.  
เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ช้ัน 2 
      กําหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที ่12 พฤศจิกายน 2555 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ   
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ช้ัน 2 
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5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาคร้ังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสิน ด้วยราคาต่อหน่วยและ 

หรือราคาต่อรายการ 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูก ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  2  หรือย่ืนซองสอบ 

ราคาไม่ถูกต้องตามข้อ   3  หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ   ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลเท่าน้ัน 
      5.3  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใน 
กรณี ดังต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูร้บัเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ 
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรอืลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอ
ราคา 

(3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ 
สําคัญ หรือมีผลให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาที่เสนอมกีารขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ 
ช่ือพร้อมประทับตรา   (ถ้าม)ี   กํากับไว้ 
       5.4  ในการตัดสินสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บรหิารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจรงิอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้ที่เสนอราคา
ได้   องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิที่ไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
       5.5  องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  
และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุผลที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต เช่น  
การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
  ในกรณีทีผู่้เสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจง        และแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้องค์การบริหารสว่น
ตําบลมีสิทธิทีจ่ะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 
       5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากรเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตาที่ได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5   
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องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายช่ือตามข้อ 4.5 และองคก์ารบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีน้ีหากปลัดประทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

6. การทําสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลภายใน   7    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ  
5   ของราคาจ้างที่สอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึง
อย่างใด  ดังต่อไปน้ี 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญา 

หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน  3   วันทําการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ 

พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด  (การใช้หลักประกันตามข้อน้ีใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มี
วงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท) 
  หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบอาหารเป็นรายวัน   ผู้ว่าจ้างกําหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็น รายเดือน โดยแบ่ง 

ออกเป็น 11 งวด  ต้ังแต่เดือน  พฤศจิกายน 2556  ถึง  กันยายน   2557  กําหนดส่งมอบและเบิกจา่ยรายเดือน 
(ตามปฏิทินการเรียนการสอน)   

งวดที่  1  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ……-………..ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
………………………-………………….ให้แล้วเสร็จภายใน……-……..วัน 

งวดที่  2  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ…………-…..ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
………………………………-………….ให้แล้วเสร็จภายใน…-………..วัน 

งวดที่  3  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ………-……..ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
………………………-………………….ให้แล้วเสร็จภายใน……-……..วัน 

งวดสุดท้าย  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ………-……..ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
………………………-………………….ให้แล้วเสร็จภายใน……-……..วัน 
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8. อัตราคา่ปรบั 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างขอ้ 17 ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.10   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9. การรับประกันความชาํรดุบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสญัญาตามแบบดังระบุในข้อ  1.3   

แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…-  ..เดือน 
……-….ปี  องค์การบริหารส่วนตําบลจะคืนหลักประกันสญัญาจ้างเมื่อครบกําหนดตามสัญญาจ้าง   โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ....-....วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความบกพร่อง 

10.  ข้อสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
10.1  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี  ได้มาจาก 

                10.1.1 ได้รับการจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557   การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ 
ต่อเมื่อ   องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างแล้วเท่าน้ัน  
      10.2   เมือ่องค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของน้ันต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่   และสามารถใหบ้ริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 
   (1)  แจ้งการสัง่หรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง 
ประเทศมายังประเทศไทย      เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรอืไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รบัจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง 
เสริมพาณิชยนาวี 
     10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารสว่นตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดระบุในข้อ  6  องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสญัญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานของทางราชการ (ถ้ามี) 

11.  การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดย

เคร่งครัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 

 
 

25  ตุลาคม  2556 



ข้อกําหนดแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง  เลขท่ี  1/2556 
สอบราคาจ้างจัดทําอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน    
ลงวันที่  25  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

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

ข้อกําหนดการประกอบอาหาร ดังนีค้ือ 
 1. รายการอาหารในแต่ละวันต้องประกอบด้วยอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนทางโภชนาการ มีสารอาหารครบ 5 
หมู่ ไม่ใส่สารปรุงแต่ง ไม่เป็นของหมักของดองและไม่เป็นอาหารรสจัด เป็นอาหารสดใหม่ถูกหลักอนามัย และมีปริมาณ
เพียงพอกับจํานวนเด็ก  ซึ่งในการประกอบอาหารภายใน 1 สัปดาห์ อาจเปลี่ยนแปลงและสลับหมุนเวียนได้  
 2. ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์มาประกอบอาหาร  ณ  โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดเตรียมให้
เด็กรับประทาน  เวลา 10.30  น. ของทุกวัน 
 3. ใน 1 สัปดาห์จะต้องมีรายการอาหารดังน้ี 
    -   ข้าวสวย และกับข้าวสําหรับเด็กเล็ก  จํานวน 1 อย่าง/วัน  เช่น แกงจืดตําลึงไก่สับ ไข่พะโล้ เป็นต้น 
    -   ให้มีอาหารจานเดียว  1  ครั้ง/สัปดาห์  เช่น  ก๋วยเต๋ียวราดหน้า ข้าวหมกไก่ เป็นต้น 
    -   อาหารว่าง เช่น ผลไม้หรือขนมทุกวัน  
 สําหรับการหมุนเวียนอาหารใน 1 สัปดาห์ ให้ดําเนินการดังน้ี 

- อาหารท่ีประกอบด้วยไข่ไก่  2 ฟอง/คน ในสัปดาห์ 
- ผลไม้ตามฤดูกาลไม่น้อยกว่า  3  วัน 
- ขนมหวานไม่เกิน  2  ครั้ง 

4.  ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดเก็บล้างภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหารและแก้วนํ้าด่ืมให้สะอาด 
5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมนํ้าด่ืมสําหรับเด็กเล็ก ภายในโรงอาหาร 
6. กําหนดการเบิกจ่ายรายเดือน   (ตามปฏิทินการเรียนการสอนจริงในแต่ละเดือน)  

 
 
 

**************************** 

 
 
 
 
 
 
 


