เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 1/2559
สอบราคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันพรอมผลไมตามฤดูกาลใหกับศูนย'พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม
ตามประกาศองค'การบริหารส.วนตําบลแวงนอย ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558
องค'การบริหารส.วนตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแก.น ซึ่งต.อไปนี้เรียกว.า
“องค'การบริหารส.วนตําบล” มีความประสงค'จะสอบราคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันพรอมผลไมตามฤดูกาล
ใหกับศูนย'พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม บานหนองแขม หมู.ที่ 13 ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัด
ขอนแก.น ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดต.อไปนี้
รายการ จางเหมาประกอบอาหารสําหรับศูนย'พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม บานหนองแขม
หมู.ที่ 13 จํานวนเด็กนักเรียน 105 คน จํานวน 224 วันทําการ ตองเป>นอาหารที่สะอาดครบถวนตามหลัก
โภชนาการทั้ง 5 หมู. ตามรายละเอียดที่องค'การบริหารส.วนตําบลกําหนด เริ่มดําเนินการตั้งแต.วันที่ 2 พฤศจิกายน
2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ราคากลาง 470,400.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่รอยบาทถวน)
โดยอาหารกลางวันต.อ 1 มื้อ ประกอบดวย
(1) ขาว (ขาวสวยชัน้ ดี –ขาวหอมมะลิหรือขาวที่มีคุณภาพดี) ปริมาณอาหารไม.นอยกว.า 1 ถวยต.อคน
หรือมีน้ําหนักไม.นอยกว.า 200 กรัมต.อคนต.อมื้อ
(2) อาหารปรุงสําเร็จที่มีส.วนประกอบดวยเนื้อหมู ไข. ผักและอื่น ๆ จํานวนอย.างนอย 2 อย.าง ปริมาณ
น้ําหนักไม.นอยกว.า 200 กรัมต.อคนต.อมื้อ โดยตองมีส.วนประกอบดังนี้
- อาหารประเภทโปรตีนจากสัตว' อย.างนอยจํานวน 1 อย.าง
- อาหารประเภทผัก อย.างนอยจํานวน 1 อย.าง
โดยในแต.ละมื้ อตองมีอาหารชนิด แหง อย.างนอย จํา นวน 1 อย.าง และชนิ ดน้ําอย. างนอย
จํานวน 1 อย.าง
(3) ขนมหรือผลไมสด/สุก จํานวน 1 อย.าง เช.น กลวยหอม องุ.น ฝรั่งฯ ปริมาณเท.าจํานวนเด็ก

ทั้งนี้ อาหารตองสะอาด ถูกสุขอนามัย และมีคุณคาทางโภชนาการครบ 5 หมู และเหมาะสมกับ
เด็กเล็ก โดยคํานึงถึงหลักโภชนาการและความปลอดภัยสําหรับเด็กเล็กเป(นสําคัญ สําหรับขนมหรือผลไมใหเป(นขนม
จํานวนไมเกิน 2 วัน และผลไมไมนอยกวา 3 วัน (รายละเอียดตามขอกําหนดการจางแนบทาย)
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังต.อไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ......................................
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเป>นผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไม.เป>นผูถูกแจง
เวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน.วยการบริหารราชการส.วนทองถิ่น หรือ หามติดต.อ
หรือหามเขาเสนอราคากับองค'การบริหารส.วนตําบล
2.2 ผูเสนอราคาตองไม.เป>นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม.ยอมขึ้นศาลไทย
เวนแต.รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช.นว.านั้น
2.3 ผูเสนอราคาตองเป>นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผูมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจางในวงเงินไม.นอยกว.า.............-...............บาท และเป>นผลงานที่คู.สัญญาโดยตรงกับส.วนราชการ

-2หน.วยงานตามกฎหมายว.าดวยระเบียบบริหารราชการส.วนทองถิ่นหน.วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป>น
ราชการบริหารส.วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน.วยงานเอกชนที่องค'การบริหารส.วนตําบลเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้
3.1 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนหุนส.วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค.าเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก.อสรางพรอมทั้งรับรองสําเนา (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามขอ 2.3)
3.3 บัญชีรายการก.อสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ'
ค.าแรงงาน ภาษี ประเภทต.าง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
3.4 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองราคา
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม.มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และ จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร โดยไม.มีการขีดลบ หรือ แกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแห.ง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก.อสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเป>นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต.อหน.วย
และหรือต.อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้ง
ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม.ตรงกันใหถือตัวหนังสือเป>นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
ค.าภาษีมูลค.าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค.าใชจ.ายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม.นอยกว.า 30 วัน นับตั้งแต.วันเปSดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยื่นราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไม.เกิน 334 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจางหรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองค'การบริหารส.วนตําบลใหเริ่มทํางาน
4.4 ก.อนยื่นซองสอบราคา เสนอราคาควรตรวจดูร.างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก.อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นสอบราคาที่ปSดผนึกซองเรียบรอยจ.าหนาซองถึง ประธานคณะกรรม
การเปSดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองว.า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2559”
โดยยื่นโดยตรง ณ ส.วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค'การบริหารส.วนตําบลแวงนอย ในวันที่ 6 ตุลาคม
2558 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ระหว.างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.
2558 ยื่นซอง ณ ศูนย'รวมขอมูลข.าวสารการซื้อหรือการจางขององค'การบริหารส.วนตําบลระดับอําเภอ
( ที่ว.าการอําเภอแวงนอย ชั้น 2 ) ระหว.างเวลา 08.30-16.30 ณ เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลวจะไม.

-3รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปSดซองสอบราคาจะเปSดซองสอบราคาในวันที่ 21 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 ตั้งแต.เวลา 09.00 น. เป>นตนไป
5. หลักเกณฑ'และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค'การบริหารส.วนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม.ถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม.
ถูกตอง หรือไม.ครบถวนตามขอที่ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม.ถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปSดซอง
สอบราคาจะไม.รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต.เป>นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส.วนที่มิใช.สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว.าจะเป>นประโยชน'ต.อองค'การบริหารส.วนตําบลเท.านั้น
5.3 องค'การบริหารส.วนตําบลสงวนสิทธิไม.พิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไม.มีการผ.อน
ผันในกรณี ดังต.อไปนี้
(1) ไม.ปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององค'การบริหารส.วนตําบล
(2) ไม.กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอย.างหนึ่ง
อย.างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต.างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป>น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก.ผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปSดซองสอบราคาหรือ
ศูนย'พัฒนาเด็กเล็กมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได องค'การบริหารส.วนตําบลมีสิทธิที่จะไม.รับราคาหรือไม.ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล.าวไม.มีความเหมาะสม
หรือไม.ถูกตอง
5.5 องค'การบริหารส.วนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม.รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม.พิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแต.จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน'ของ
ทางราชการเป>นสําคัญ และใหถือว.าการตัดสินของศูนย'พัฒนาเด็กเล็กเป>นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
ค.าเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองค'การบริหารส.วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคา
เสมือนเป>นผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดว.าการเสนอราคากระทําไปโดยไม.สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายไดว.าไม.อาจดําเนินการตามสัญญาได
คณะกรรมการเปSดซองสอบราคาหรือองค'การบริหารส.วนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อถือไดว.าผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ' หากคําชี้แจงไม.เป>นที่รับฟWงได
องค'การบริหารส.วนตําบลมีสิทธิที่จะไม.รับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองค'การบริหาร
ส.วนตําบล ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป>นจํานวนเงินเท.ากับรอย

ละ 5 ของราคาค.าจางที่สอบราคาได ใหองค'การบริหารส.วนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกัน
อย.างใดอย.างหนึ่ง ดังต.อไปนี้
-46.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ.ายใหแก.องค'การบริหารส.วนตําบล โดยเป>นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ
ก.อนหนานั้น ไม.เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย' และประกอบการธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห.งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห.งประเทศไทยไดแจงเวียนใหส.วนราชการต.างๆ ใหทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอย.างหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว.าดวยการพัสดุกําหนด(การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจาง
ก.อสรางที่มีวงเงินไม.เกิน 10 ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม.มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. ค.าจางและการจ.ายเงิน
องค'การบริหารส.วนตําบล จะเบิกจ.ายเงินค.าจางใหแก.ผูรับจาง เป>นรายเดือนนับตั้งแต.วันทําสัญญาเมื่อ
ผูรับจางปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับงานเป>นที่เรียบรอยแลว ตามสัญญา
จางทุกประการ (ทั้งนี้จะเบิกจ.ายต.อเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมส.งเสริมการปกครองทองถิ่น)
8. อัตราค.าปรับ
ค.าปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของค.าจางตามสัญญาต.อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร.อง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเป>นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
แลวแต.กรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพร.องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม.นอยกว.า 334 วัน - เดือน
- ป: นับถัดจากวันที่องค'การบริหารส.วนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซ.อมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร.อง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค.าจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากขอบัญญัติงบประมาณรายจ.ายประจําป:
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หน.วยงานส.วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยตั้งจ.ายจากค.าใชสอย โครงการ
สนับสนุนค.าใชจ.ายการบริหารสถานศึกษา
10.2 เมื่อองค'การบริหารส.วนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหผูรับจาง และไดตกลง
จางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานดังกล.าวเขามาจากต.างประเทศ และ
ของนั้นตองนําเขามาทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู. และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีว.าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป>นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายว.าดวยการส.งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล.าวเขามาจากต.างประเทศต.อสํานักงานคณะกรรมการ
ส.งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากต.างประเทศ เวนแต.เป>นของที่
รัฐมนตรีว.าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

-5(2) จัดการใหสิ่งของดังกล.าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช.นเดียวกับเรือไทยจาก
ต.างประเทศมายังประเทศไทย เวนแต.จะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส.งเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช.เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช.นนั้นก.อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป>นของที่
รัฐมนตรีว.าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม.ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายว.าดวย
การส.งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองค'การบริหารส.วนตําบลไดคัดเลือกแลวไม.ไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องค'การบริหารส.วนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหาย (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป>นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องค'การบริหารส.วนตําบลสงวนสิทธิทจี่ ะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเป>นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. มาตรฐานฝ:มือช.าง
เมื่อองค'การบริหารส.วนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป>นผูรับจางและไดตกลงจาง
ก.อสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงว.าในการปฏิบัติงานก.อสรางดังกล.าว ผูเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผ.านการทดสอบมาตรฐานฝ:มือช.างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือ ผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท.าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไม.ต่ํากว.ารอยละ
10 ของแต.ละสาขาช.าง แต.จะตองมีช.างจํานวนอย.างนอย 1 คน ในแต.ละสาขาช.างดังต.อไปนี้
11.1………………………….…………………….…………………………………………..
11.2……………….……………….…………………………………………………………..
11.3……………………………………………………………………………………………..
12. ในระหว.างระยะเวลาการก.อสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ'ที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเคร.งครัด
(ลงชื่อ).................................................
(นายหนูกาลน' นิบญ
ุ ทํา)
นายกองค'การบริหารส.วนตําบลแวงนอย
วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

