
                               

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม 
เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   

.............................................................. 
                    ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลให้กบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม บ้าน
หนองแขม 2 หมู่ที่  13  ตําบลแวงน้อย  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558     
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม   บ้านหนองแขม  2  หมู่ที่ 13  จํานวนเด็กนักเรียน 105 คน  
จํานวน  223  วันทําการ  ต้องเป็นอาหารที่สะอาดครบถ้วนตามหลักโภชนาการทั้ง  5  หมู่พร้อมจัดให้มีผลไม้ตาม
ฤดูกาลทุกม้ือ ตามรายละเอียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขมกําหนด  เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่  3  
พฤศจิกายน  2557  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2558  ราคากลาง  468,300.-บาท  (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อย
บาทถ้วน)    
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
                  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
                      3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                      4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลแวงน้อย  ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

                    กําหนดดูสถานที่  ในวันที่  20   ตุลาคม  พ.ศ.  2557   ระหว่างเวลา  13.00 น. ถึง 16.30 น. ณ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม  และกําหนดรับฟังชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันที่ 20  ตุลาคม พ.ศ.  2557  
ระหว่างเวลา  13.00 น. ถึง 16.30 น. ณ  ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย 

                   กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  7  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  20  ตุลาคม พ.ศ.  2557   ระหว่าง
เวลา 08.30   น  ถึง  16.30  น.   ณ  ส่วนการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย  และวันที่  21 ตุลาคม  
พ.ศ.  2557  ยื่นซอง ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  
(ที่ว่าการอําเภอแวงน้อย  ชั้น  2)  ระหว่างเวลา  08.30-16.30  ณ  และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่    22    
พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557  ตั้งแต่เวลา  09.00   น.  เป็นต้นไป   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ   (ท่ีว่าการอําเภอแวงน้อย  ชั้น  2) 
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                       ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา 

ในราคาชุดละ   100.-    บาท     

ได้ทีส่่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ระหว่างวันที่  7  ตุลาคม พ.ศ.2557   
ถึงวันที่  21   ตุลาคม  พ.ศ. 2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4349-9533  หรือ  www. 
Waengnoiy.go.th หรือ  www.gprocurement.go.th    ในวันและเวลาราชการ 

                          ประกาศ   ณ   วันที่    7  เดือน    ตุลาคม  พ.ศ.   2557  
                                         

(ลงชื่อ)       หนูกาลน์   นิบญุทํา 
(นายหนูกาลน์   นิบุญทํา) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   เอกสารสอบราคาจ้าง   เลขท่ี    1/2558 
สอบราคาจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม 

ตามประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม  ลงวันที่   7    ตุลาคม  พ.ศ. 2557 

                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”                              
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันพร้อมผลไม้ตามฤดูกาลให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองแขม  บ้านหนองแขม 2 หมู่ที่ 13  ตําบลแวงน้อย  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558    ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม   บ้านหนองแขม  2  หมู่ที่ 13  จํานวนเด็กนักเรียน 105 คน  
จํานวน  223  วันทําการ  ต้องเป็นอาหารที่สะอาดครบถ้วนตามหลักโภชนาการทั้ง  5  หมู่พร้อมจัดให้มีผลไม้ตาม
ฤดูกาลทุกม้ือ ตามรายละเอียดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกําหนด  เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่  3  พฤศจิกายน  2557  สิ้นสุด
วันที่ 30  กันยายน 2558  ราคากลาง  468,300.-บาท  (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
    
         โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 

                  1.5  ...................................... 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง    และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง

เวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ หรือ  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ  ห้ามติดต่อ 
หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล 

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย    
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
        2.3  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   ผู้มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ี
สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า.............-...............บาท และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชื่อถือ 

            3.  หลักฐานการเสนอราคา 
                 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 

                                    3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม   (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                 3.2 สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนา  (ในกรณีที่มีการกําหนด
ผลงานตามข้อ 2.3) 

                                      3.3 บัญชีรายการก่อสร้าง    หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ   อุปกรณ์   
ค่าแรงงาน  ภาษี  ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 

                      3.4 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองราคา 
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    4.   การยื่นซองสอบราคา 
       4.1   ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี

เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  และ จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จํานวน
เงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข  และตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบ  หรือ  แก้ไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม  
แก้ไข เปลี่ยนแปลง   จะต้องลงลายมือชื่อเสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

             4.2    ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  
และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม   ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                        ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   30   วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                        4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  334   วัน   นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน 

                   4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา   เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา    แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

                    4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรม 
การเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี    1/2558”      
โดยยื่นโดยตรง  ณ  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ในวันที่  7  ตุลาคม 
2557  ถึงวันที่  20  ตุลาคม พ.ศ.  2557   ระหว่างเวลา 08.30   น. ถึง  16.30  น.   และวันที่ 21  ตุลาคม  พ.ศ.
2557   ยื่นซอง ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ             
( ที่ว่าการอําเภอแวงน้อย   ชั้น  2 )  ระหว่างเวลา   08.30-16.30 ณ    เมื่อพ้นกําหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่
รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่   22    ตุลาคม  
พ.ศ.  2557  ตั้งแต่เวลา  09.00  น. เป็นต้นไป 

     5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
                       5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม      
                            5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อที่ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 

                              5.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี  ดังต่อไปนี้ 

                           (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 

                                     (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา  
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                        (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                                    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กํากับไว้ 

                  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 

            5.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของ      
ทางราชการเป็นสําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเด็ดขาด     ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้   รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือน
เป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

                  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินการตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อถือ
ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6.  การทําสัญญาจ้าง                                  
                        ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ภายใน   3   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ  5  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   6.1 เงินสด 
                       6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้น   ไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

               6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ1.4 
   6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                        6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย์  และประกอบการธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ให้ทราบแล้ว    โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด(การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้าง
ก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท)     

                      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว       
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              7.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม  จะเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือนนับตั้งแต่วันทํา
สัญญาเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ตามสัญญาจ้างทุกประการ (ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

              8.  อัตราค่าปรับ  
               ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ  0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

              9.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง   
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  แล้วแต่กรณี
จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  334 วัน    -      เดือน     -      
ปี    นับถัดจากวันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน   7   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง    

         10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  

           10.1   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2558  หน่วยงานส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยตั้งจ่ายจากค่าใช้สอย โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     

           10.2   เมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้ผู้รับจ้าง   และได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ    และของนั้น
ต้องนําเข้ามาทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่   และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังนี้    

               (1)   แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน   

                              (2)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

                               (3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)    ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
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           10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ  6  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย   (ถ้ามี)   
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                    10.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

 
11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

 เมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือ ผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และ 
ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้   ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ  10   ของ
แต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย   1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

  11.1………………………….…………………….………………………………………….. 

  11.2……………….……………….………………………………………………………….. 

  11.3…………………………………………………………………………………………….. 

             12.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้   
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด  

 
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม 
องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย 

วันที่      7    เดือน    ตุลาคม  พ.ศ.  2557 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง  เลขที่ 1/2558  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2557 
รายการประกอบอาหารในแต่ละวันในหนึ่งเดือน 

 
สัปดาห์ที่ วัน อาหารกลางวันและผลไม้ 

(เวลา 11.00 – 11.30 น.) 
อาหารว่าง 

เวลา 14.00 น. 
1 วันจันทร์ ข้าวสวย+แกงจืดผักกาดขาวหมูสับและลูกชิ้นปลา+แตงโม ขนมใส่ไส้ 

 วันอังคาร ข้าวสวย + ไก่ต้มกะทิฟักเขียว + ส้มเขียวหวาน ขนมปังไส้กรอก 
 วันพุธ ข้าวสวย + ไข่พะโล้  + มะละกอสุก ขนมแยมโรล 
 วันพฤหัสบดี ข้าวมันไก่ + น้ําซุบ + กล้วยน้ําว้า วุ้นมะพร้าว 
 วันศุกร์ ข้าวผัดรวมมิตรทะเล + น้ําซุป  + ฝรั่ง ขนมคุ๊กก้ี 
    

2 วันจันทร ์ ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หมูสับลูกชิ้นหมู + แอปเปิ้ล วุ้นกะทิ 
 วันอังคาร ข้าวสวย + แกงเขียวหวานไก่ + กล้วยไข่สุก ขนมปังไส้กรอก 
 วันพุธ ข้าวผัดรวมมิตร + น้ําซุป  + ส้มเขียวหวาน ขนมแยมโรล 
 วันพฤหัสบดี ข้าวสวย + ต้มปลาหมึกยัดไส้หมู  + ชมพู่ วุ้นมะพร้าว 
 วันศุกร ์ ข้าวสวย + ไก่ต้มข่ากะทิ + แตงโม ขนมคุ๊กก้ี 
    

3 วันจันทร์ ข้าวสวย + ไข่พะโล้  + แอปเปิ้ล ขนมปังไส้กรอก 
 วันอังคาร ข้าวสวย + ต้มซี่โครงหมู  + กล้วยหอม ขนมแยมโรล 
 วันพุธ ข้าวหมกไก่ + น้ําซุป  + ส้มเขียวหวาน วุ้นมะพร้าว 
 วันพฤหัสบดี ข้าวสวย + กะเพราหมูสับ  +  ชมพู่ ขนมคุ๊กก้ี 
 วันศุกร์ ข้าวสวย + แกงจืดผักรวมหมูสับ  + มะละกอสุก วุ้นกะทิ 
    

4 วันจันทร์ ข้าวสวย + ไก่ต้มฟักเขียว  + แตงโม ขนมโดนัท 
 วันอังคาร ข้าวสวย+ แกงจืดผักกาดขาวหมูสับและลูกชิ้นปลา + ชมพู่ ขนมปังไส้กรอก 
 วันพุธ ข้าวสวย + ไข่เจียวยัดไส้  + แอปเปิ้ล ขนมแยมโรล 
 วันพฤหัสบดี ขนมจีนน้ํายา  + กล้วยไข่ วุ้นมะพร้าว 
 วันศุกร์ ข้าวสวย + ผัดฟักทองหมูสับและไข่  + ส้มเขียวหวาน ขนมคุ๊กก้ี 
    
* หมายเหตุ  รายการอาหาร และผลไม้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล และความเหมาะสม  

      เพื่อให้เด็กได้รับอาหารครบ 5  หมู่ ตามหลักโภชนาการ 
 
 
 
 


