
    
     ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่   
      ----------------------------------------- 

      ด้วยเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีความประสงค์สอบราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ภาคเรียนที่  2/2558  
และภาคเรียนที่  1/2559)   จ านวน  106  คน ๆ ละ  20  บาท  จ านวน  280  วันท าการ (เว้น
วันหยุดราชการ และวันปิดภาคเรียน) ราคากลาง  593,600 บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)  
ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผู้พันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบในการค านวณราคาต้นทุนการด าเนินงานเองจะน าราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ 
หรือเรียกร้องราคางานเพ่ิมเติมในภายหลังไม่ได้ จะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
โดยวิธีสอบราคา   
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
      1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
          2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
          3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
          4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล               
บ้านใหม่  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้ 
                       5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
                       6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
                       7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   

         ก าหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้   
      ๑.  ในวันที ่ 30  ตุลาคม  2558   และระหว่างวันที่  3  พฤศจิกายน  2558   ถึงวันที่  
13  พฤศจิกายน  2558   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กองคลัง 
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  
      ๒.  ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2558    ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง  16.30  น. ณ. ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมาชั้น 
1 ) และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  16  พฤศจิกายน  2558   ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  ณ. 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมาชั้น 
1)    

/ ผู้สนใจติดต่อ............... 
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    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  100.- บาท ได้ท่ีงานพัสดุกองคลัง 
เทศบาลต าบลบ้านใหม่  ในวันที่  30  ตุลาคม  2558  ถึงวันที่ 13  พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  น.  
ถึง  ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์  www.tambonbanmai.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐๔๔ – ๒๘๒๗๘๓  ต่อ  23  ในวันและเวลาราชการ 

                   ประกาศ  ณ วันท่ี  30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕8 

 
                        ( นางส ารวย  พยอมใหม่ )      
                                     นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tambonbanmai.go.th/


 
  เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  2/๒๕๕9 

การสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่   
ตามประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่   ลงวันที่   30  ตุลาคม  2558 

------------------------------------ 
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “เทศบาลต าบลบ้านใหม่”  มีความประสงค์สอบ

ราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  (ภาคเรียนที่  2/2558  และภาคเรียนที่  1/2559)   จ านวน  106  คน ๆ ละ  20  
บาท  จ านวน  280  วันท าการ (เว้นวันหยุดราชการ และวันปิดภาคเรียน) ราคากลาง  593,600 บาท (-ห้า
แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผู้พันที่ผู้เสนอราคาจะต้อง
พิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการค านวณราคาต้นทุนการด าเนินงานเองจะน าราคากลาง
ของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพ่ิมเติมในภายหลังไม่ได้ จะจ่ายค่าจ้างเป็นราย
เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
      ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
 ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
 ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
 ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
 ๑.๕  บทนิยาม 
        (1)  ผู้เสนอราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกัน  
    (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.6  แบบบัญชีเอกสาร  
    (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
    (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
  ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างาน/ขายที่สอบราคาจ้าง  
 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามเบียบของทางราชการ  
 ๒.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศสอบ
ราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.5  
 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    2.5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
                    2.6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   

         / 2. 7.  คู่สัญญา .............. 
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                    2.7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้    

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคา  เป็น  2  ส่วน  คือ 
 3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
            (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ค้าร่วม   ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าผ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว้ใน (1) 
  (4)  ส าเนาใบภาษีมูลค่าเพ่ิม ภพ.  20  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (1)  
 3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่น  ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่2 ทั้งหมดทีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
 ๔.  การยื่นซองสอบราคา 
 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด 
ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการ ขูดลบ ตก เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือ
ชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตาม (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
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 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้อง แสดงรายการอาหารจ้างเหมาให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา  ให้เสนอ
เป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  
 ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    280  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
 ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการส่งมอบแล้วเสร็จไม่เกิน   11  งวด  โดย
เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน (ตามจ านวนวันที่มีการเรียนการสอน)  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ให้เริ่มท างาน 
 ๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  
 ๔.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี   2  /๒๕๕9”  โดยยื่น
โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ในวันที่  30  ตุลาคม  2558  และระหว่างวันที่  3  พฤศจิกายน  
2558  ถึงวันที่  13  พฤศจิกายน  2558   ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น.  ณ   งานพัสดุกองคลัง  
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ และ ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2558  ระหว่างเวลา   08.30 น.  ถึง  16.30  
น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  (ที่ว่าการอ าเภอเมือง
นครราชสีมา ชั้น  1) 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาใน วันที ่ 16  พฤศจิกายน  2558   ตั้งแต่เวลา 10.30  น. เป็นต้นไป 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอเมือง
นครราชสีมา ชั้น  1) 
 ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑    ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
 ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลบ้านใหม่เท่านั้น 
 ๕.๓  เทศบาลต าบลบ้านใหม่สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี  ดังต่อไปนี้ 
        (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
     (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

/  (๓)   เสนอ............ 
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    (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                             (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
 ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 ๕.๕ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  
รวมทั้ง เทศบาล ต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลต าบลบ้านใหม่จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอรายนั้น 
 ๖.  การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓   กับเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่  ภายใน  1  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑  เงินสด 
  ๖.๒ เช็ดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลบ้านใหม่  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ส าคัญหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
  ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  
๑.๔   
  ๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ๖.๕ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินลงทุน  เพื่อ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารตามท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้าง
ก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท) 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕   วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

/ ๗.   ค่าจ้าง........... 
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 ๗.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   
                       เทศบาลต าบลบ้านใหม่  จะจ่ายเงินค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยแบ่งออกเป็นงวด ๆ ละ  1  เดือน  ตลอดภาคเรียนที่  2/2558  และภาคเรียนที่  
1/2559  จ านวน  11  งวด   ดังนี ้
  งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว เดือน
พฤศจิกายน  2557  (ทุกวันท าการ)  
  งวดที่  2 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว  เดือน 
ธันวาคม  2557  (ทุกวันท าการ)  
  งวดที่  3 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว  เดือน 
มกราคม  2558  (ทุกวันท าการ)  
  งวดที่  4 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว  เดือน 
กุมภาพันธ์  2558  (ทุกวันท าการ)  
       งวดที ่ 5 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว  เดือน 
มีนาคม    2558  (ทุกวันท าการ)  
       งวดที ่6 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว  เดือน 
เมษายน  2558  (ทุกวันท าการ)  
  งวดที่ 7 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว  เดือน 
พฤษภาคม 2558  (ทุกวันท าการ) 
       งวดที ่8 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว  เดือน 
มิถุนายน  2558  (ทุกวันท าการ) 
  งวดที่  9 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว  เดือน 
กรกฎาคม  2558 (ทุกวันท าการ) 
      งวดที่  10 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว  เดือน 
สิงหาคม  2558  (ทุกวันท าการ) 
  งวดที่  11 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการจัดท าอาหารกลางวันและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว  เดือน 
กันยายน  2558  (ทุกวันท าการ) 
       โดยผู้รบัจา้งจะตอ้งสง่มอบงานจ้าง  ภายในวันสดุท้ายของเดอืนนั้นทีมี่การเรียนการสอน  
   
 ๘.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  
๑.๓  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่จะเกิดข้ึน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการแก้ไข
ความบกพร่องให้มีสภาพดีตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้แจ้งความบกพร่อง  
 

/ ๑๐. ข้อ............ 
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 ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2559      การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้รับอนุมัติ
เงินค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2559   
แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒ เมื่อเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และ  
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
                          (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
  (๒)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

(๔) ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลบ้านใหม่ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ  ๖  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๓   เทศบาลต าบลบ้านใหม่ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ  
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

                  ๑1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติการหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

                     เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
 
 
 

                    (  นางส ารวย  พยอมใหม่  )                                                                   
                                       นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่ 
                                                    วันที่   30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.   ๒๕๕8 
 
 



 
 

ราคากลาง  และรายละเอียดและเงื่อนไขของผู้เสนอราคา(เพิ่มเติม) 
แนบท้ายประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  2/2559 

 
         1.  ราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)  ราคากลางต่อหัว  20.00  บาท 
         2.  ผู้เสนอราคาต้อง จัดท าอาหารให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
จ านวน 106  คน  (จ านวนนี้อาจเพ่ิมลดในแต่ละเดือนซึ่งเทศบาลต าบลบ้านใหม่จะจัดท าบันทึกแนบท้ายสัญญา
เพ่ิมลดวงเงินตามจ านวนเด็กที่มีอยู่จริง)  โดยก าหนดราคากลางรายหัวที่ 20 บาท ต่อเด็ก 1 คน 
         3.  โครงการจัดท าอาหารกลางวัน  (รายการอาหารกลางวัน ให้จัดท าตามรายการ(เมนู) แนบท้าย นี้  ซึ่งผู้
เสนอราคาอาจมีการสลับเปลี่ยนแปลงวันเวลาการส่งมอบได้ตามสมควร  และปรับรายการอาหารได้ตามความ
เหมาะสม  ซึ่งไม่ด้อยไปกว่ารายการอาหารเดิมที่ก าหนดไว้)  ประกอบด้วย  
              3.1  อาหารกลางวัน  ต้องมีปริมาณที่เหมาะสม  มีคุณภาพและสารอาหารครบทั้ง  5  หมู่  ซึ่ง
ประกอบด้วยรายการอาหารไม่ต่ ากว่า  2  รายการ 
         4.  ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการจัดส่งอาหาร  รายวัน (วันท าการ)  ดังนี้ 
              4.1  อาหารกลางวัน (ส่งมอบตั้งแต่เวลา  10.00-10.30 น.) จ านวน  1  มื้อ  
โดยเริ่มด าเนินการในวันท าการ  ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  2557  ถึงเดือน  กันยายน 2558  รวมระยะเวลา  
11  เดือน (ไม่น้อยกว่า  280 วันท าการ) 
         5.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีสถานที่จัดเก็บอาหาร  สถานที่ปรุงอาหาร  หรือแหล่งซื้อวัตถุดิบในการผลิต
อาหารที่ได้มาตรฐาน  ถูกหลักสุขลักษณะ  ไม่น าวัตถุดิบค้างคืน  บูดเน่ามาประกอบอาหารให้เด็กรับประทาน  
         6.  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอแผนงานการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่
เทศบาลต าบลบ้านใหม่  ก าหนด  ภายในเช้าวันจันทร์แรกของแต่ละเดือน   โดยในแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว
อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                       1)  ตารางเวลาการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
   2)  รายการอาหารที่จะจัดส่งในแต่ละวัน  
          7.  ผู้เสนอราคาต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และมีผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 
                                                              ประธาน ฯ 
                   ( นางเดือนนภา  ปรีชายยาน )    
                                              กรรมการ ฯ             กรรมการ ฯ 
               (  นางสกุล  หาญพนม  )                                   ( นางสิริรัตน์  โพธิ์เจริญ )         
  
 
                                                    ( นางส ารวย  พยอมใหม่ ) 
                                                  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นใหม่     


