
 

 

 

ประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองนกเขียน 

เรื่อง   สอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองนกเขียน หมู ๑๐   

ภาคเรียนท่ี  ๒ / ๒๕๕๗  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
…………………………………………………….……………………………………………….. 

 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองนกเขียน  มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน   

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองนกเขียน   หมูท่ี  ๑๐   จํานวนเด็ก   ๓๘   คน   ประจําภาคเรียนท่ี   ๒/๒๕๕๗   

ตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา    
                       

         ราคากลางครั้งน้ี   ๑๔๖,๖๘๐.- บาท  (หน่ึงแสนส่ีหมื่นหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

๑.เปนผูมีอาชีพรับจางท่ีสอบราคาจาง 

๒.ไมเปนผู ท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

๓.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา 

ไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

๔.ไมเปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร 

สวนตําบลภูหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน

การสอบราคาครั้งนี้  

  ๕.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ตองงลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง  

ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 

กําหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันท่ี  ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

ณ   ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ   ท่ีวาการอําเภอปกธงชัยชั้น ๑  อําเภอ

ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  และระหวางวันท่ี  ๑๑ – ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น. – 

๑๖.๓๐ น.  ณ   ฝายพัสดุ   กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   กําหนด

เปดซองสอบราคา ในวันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ. ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ

ซ้ือการจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ ท่ีวาการอําเภอปกธงชัยชั้น ๑ 
  

  ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    ๑๐๐.- บาท   ไดท่ีฝายพัสดุ  กองคลัง  องคการ

บริหารสวนตําบลภูหลวง   ระหวางวันท่ี  ๑๐-๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔ – 

๓๖๐๒๙๑    ในวันและเวลาราชการ  

 



            ประกาศ  ณ   วันท่ี   ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

 

 

             (นายมนตรี   กรก่ิง) 

                       นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 

เอกสารแนบทายประกาศ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองนกเขียน  จํานวนเด็ก  ๓๘  คน  อัตราคนละ  ๒๐  บาท / วัน   

รวมจํานวน  ๑๙๓  วัน  เปนเงิน  ๑๔๖,๖๘๐.- บาท  (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)   
 

รายละเอียดการเบิกจายเงินเปนงวด  รวม  ๑๐  งวด  ดังน้ี 

งวดท่ี  ๑   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   ธันวาคม  ๒๕๕๗   พรอม 

จัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย   กําหนดใหแลวเสร็จภายใน  ๒๐  วัน   

งวดท่ี  ๒   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   มกราคม  ๒๕๕๘   พรอม 

จัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย   กําหนดใหแลวเสร็จภายใน  ๒๐  วัน   

งวดท่ี  ๓   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   กุมภาพันธ  ๒๕๕๘   พรอม 

จัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย   กําหนดใหแลวเสร็จภายใน  ๒๐  วัน   

งวดท่ี  ๔   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   มีนาคม  ๒๕๕๘    พรอม 

จัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย   กําหนดใหแลวเสร็จภายใน  ๒๑  วัน   

งวดท่ี  ๕   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   เมษายน  ๒๕๕๘   พรอม 

จัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย   กําหนดใหแลวเสร็จภายใน  ๑๘  วัน   

งวดท่ี  ๖   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   พฤษภาคม  ๒๕๕๘   พรอม 

จัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย   กําหนดใหแลวเสร็จภายใน  ๑๐  วัน   

งวดท่ี  ๗   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   มิถุนายน  ๒๕๕๘   พรอม 

จัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย   กําหนดใหแลวเสร็จภายใน  ๒๑  วัน   

งวดท่ี  ๘   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   กรกฎาคม  ๒๕๕๘   พรอม 

จัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย   กําหนดใหแลวเสร็จภายใน  ๒๑  วัน   

งวดท่ี  ๙   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   สิงหาคม  ๒๕๕๘   พรอม 

จัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย   กําหนดใหแลวเสร็จภายใน  ๒๐  วัน   

งวดสุดทาย   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   กันยายน   ๒๕๕๘   พรอม 

จัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย   กําหนดใหแลวเสร็จภายใน  ๒๒  วัน   

 

 

 

 

 

 



เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี  ๒/๒๕๕๘ 

สอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองนกเขียน  หมู ท่ี  ๑๐ 

ประจําภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๗   ตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง     ลงวันท่ี   ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

……………………………………………………………. 
 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง   ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงค 

จะสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองนกเขียน  หมูท่ี  ๑๐  จํานวนเด็ก  ๓๘  คน  

ประจําภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๗   ตําบลภูหลวง  อําเภอปกธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   รายละเอียดตามท่ีไดกําหนดให  

        ราคากลางครั้งน้ี   ๑๔๖,๖๘๐.- บาท  (หน่ึงแสนส่ีหมื่นหกพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) 
 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้  

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

 ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 

 ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 

 ๑.๓  แบบสัญญาจาง 

 ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน    

     (๑)  หลักประกันสัญญา 

    (๒)  หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 

    (๓)  หลักประกันผลงาน 

๑.๕  บทนิยาม 

    (๑)  ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

    (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

๑.๖   แบบบัญชีเอกสาร 

    (๑)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑ 

    (๒)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒ 
 

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

     ๑.ผูเสนอราคาตองเปนผู มีอาชีพรับจางท่ี  สอบราคาจาง 

๒.ผูท่ีประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียน 

ชื่อแลว  หรือไมเปนผู ท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๓.ผู เสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู  

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันนั้น 

๔.ผู เสนอราคาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปน 

ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ  ๑.๕   

๕.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ตองงลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง  

ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 



 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ 

ราคาเปน  ๒  สวน  คือ 

 

            / ๓.๑ สวนท่ี  ๑.......... 

 -๒- 

๓.๑  สวนท่ี  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี     

(๑)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

  (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

         (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

  (๒)   ในกรณีเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูนั้น  สํานาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๓)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนผู เสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา

รวมคาสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีผู เขารวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทยให

ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีไดระบุไวใน  (๑) 

  (๔)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  สําเนาหนังสือรับรอง 

  (๕)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ  ๑.๗ (๑) 

      ๓.๒  สวนท่ี  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

  (๑)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลง

นามในใบเสนอราคาแทน 

  (๒)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง   

  (๓)  บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ  คาแรงงาน  

ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

  (๔)  บัญชีรายการเอกสารสวนท่ี  ๒  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ  ๑.๗ (๒) 
   
         ๔.  การเสนอราคา 

๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้    โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ  

ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผู เสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุให

ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไขเปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผู เสนอราคาพรอมประทับตรา  

(ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการใหครบถวนในการเสนอราคาใหเสนอเปน 



เงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม

ตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวแลว  

  ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคา  ไมนอยกวา   ๒๐๐  วัน   นับแตวันเปดซองสอบราคา   โดย

ภายในกําหนดยื่นราคาผูเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลว  เสร็จไมเกิน   ๑๙๓  วัน  นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางาน 

๔.๔  กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯใหถี่ถวนแลเขาใจ

เอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา  

 

 

             /๔.๕ ผูเสนอ.... 

 

 -๓- 

       ๔.๕  ผู เสนอร าคาจะตองยื่น ซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึ ง  “ประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก  หมู ท่ี  

๗  ตําบลภูหลวง”    โดยระบุไวหนาซองวา  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  ๒/๒๕๕๘” โดยยื่นโดยตรงตอ

เจาหนาท่ีรับซองสอบราคา  ในวันท่ี...๑๐....พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.  –  ๑๖.๓๐น.  ณ      ศูนย

รวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ   ท่ีวาการอําเภอปกธงชัยชั้น ๑  อําเภอปกธงชัย   

จังหวัดนครราชสีมา    และระหวางวันท่ี....๑๑...-....๒๐...  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.  –  ๑๖.๓๐ 

น.  งานพัสดุ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง   อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา    

       เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

       คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผู

เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ตามขอ  ๑.๖ (๑)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไมและประกาศ

รายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

       หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู

เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ  ๑.๖ (๒)  และคณะกรรมการฯ เชื่อวา มี

การกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู เสนอราคารายนั้นออกจาก

การเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกและองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณา

ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงานเวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผู ท่ีใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

       ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน

รวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรมอาจอุทรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปด

ซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด 



       คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก

ดังกลาวขางตน  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล  ระดับอําเภอปกธงชัย  ท่ีวา

การอําเภอปกธงชัย  ในวันท่ี......๒๑........พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป 

       การยื่นอุทธรณตามวรรคหา  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคาเวนแต

ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและในกรณีท่ี

ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการ

ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 

         ๕.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง   จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม 

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  ๔  แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไม 

รับพิจารณาราคาซองผูเสนอราคารายนั้น      เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจาก

เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ   ท้ังนี้    เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ

องคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

       ๕.๓  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี

ดังตอไปนี้  

  (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคานั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา

ขององคการบริหารสวนตําบล 

  (๒)   ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู เสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด  หรือ

ท้ังหมดในใบเสนอราคา 

 -๔- 

  (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญหรือมีผลทํา

ใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผู เสนอราคารายอ่ืน 

  (๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แกไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ

พรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 

        ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหาร

สวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาไดองคการ

บริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

        ๕.๕  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธ์ิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ

ท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิกการสอบราคา

โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแลวแตจะพิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสิน

ของทางองคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได    รวมท้ังองคการบริหารสวน

ตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ  ผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการ

คัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวา  การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือ

ใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน 



         ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาไดคณะกรรมการ

เปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผู เสนอราคา

สามารถดําเนินงานตามราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟง    องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับ

ราคาของผูเสนอราคารายนั้น   

  ๕.๖  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผู เสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ

คัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไวตามขอ  ๔.๕  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วัน

ประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ  ๑.๖  

องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ

ตามขอ  ๔.๕  และองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

          ในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการ

ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 

๖.  การทําสัญญาจาง 

ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุ  ในขอ  ๑.๓   กับองคการบริหารสวนตําบล

ภายใน ๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา (๕%) ของราคา

คาจางท่ีสอบราคาไดใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้  

       ๖.๑  เงินสด 

       ๖.๒ เช็ดท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล   โดยเปนเช็ดลงวันท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้น  

ไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 

       ๖.๓  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  ๑.๔ (๑) 

       ๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร

แหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ ทราบแลว       โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ

ในขอ  ๑.๔ (๑) 

             ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

    หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน   ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูรับ

จาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 

 -๕- 
  

 ๗.  คาจางและการจายเงิน    (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 

องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน   ๑๐   งวด  ดังนี้ 

งวดท่ี  ๑   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   ธันวาคม  ๒๕๕๗   ใหแลวเสร็จภายใน   

๒๐  วัน  พรอมจัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย 

งวดท่ี  ๒   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   มกราคม  ๒๕๕๘   ใหแลวเสร็จภายใน   

๒๐  วัน  พรอมจัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย 

งวดท่ี  ๓   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   กุมภาพันธ  ๒๕๕๘   ใหแลวเสร็จภายใน   

๒๐  วัน  พรอมจัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย 



งวดท่ี  ๔   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   มีนาคม  ๒๕๕๘   ใหแลวเสร็จภายใน   

๒๑  วัน  พรอมจัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย 

งวดท่ี  ๕   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   เมษายน  ๒๕๕๘   ใหแลวเสร็จภายใน   

๑๘  วัน  พรอมจัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย 

งวดท่ี  ๖   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ใหแลวเสร็จภายใน   

๑๐  วัน  พรอมจัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย 

งวดท่ี  ๗   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   มิถุนายน  ๒๕๕๘   ใหแลวเสร็จภายใน   

๒๑  วัน  พรอมจัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย 

งวดท่ี  ๘   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   กรกฎาคม  ๒๕๕๘   ใหแลวเสร็จภายใน   

๒๑  วัน  พรอมจัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย 

งวดท่ี  ๙   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   สิงหาคม  ๒๕๕๘   ใหแลวเสร็จภายใน   

๒๐  วัน  พรอมจัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย 

งวดสุดทาย   เม่ือผูรับจางไดประกอบอาหารกลางวันประจําเดือน   กันยายน   ๒๕๕๘   ใหแลวเสร็จภายใน   

๒๒  วัน  พรอมจัดเตรียมอาหารและทําความสะอาดภาชนะใหเรียบรอย 
  

๘. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ  ๑๗  ใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๑๐   ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

  ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓  แลวแตกรณี 

จะตองรับประกันความบกพรองของงานจางท่ีเกิดภายในระยะเวลาไมนอยกวา ...๑๙๓ ...วัน…-…เดือน ...-...ปนับจากวันท่ี

องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการแกไขภายในทันที  นับจากวันท่ีไดรับแจงความบกพรอง 
 

 ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  

       ๑๐.๑    เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจาก  เงินเบิกหักผลักสงจาก   อบต.ภูหลวง  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  การลงนามในสัญญาจะกระทําก็ตอเม่ือ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองนกเขียน  ไดรับอนุมัติ

เงินคาจางจากองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง   แลวเทานั้น 

        ๑๐.๒ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามสอบ

ราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดย

ทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  

ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้  

 

            / ๑.แจงการสั่ง........... 

 

 -๖- 

   ๑. แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน  ๗  วัน  นับถัด

จากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให

บรรทุกโดยเรืออ่ืนได 



   ๒.  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ

มายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยซ่ึงจะตองไดรับอนุญาต

เชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

    ๓.  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑)  หรือ  (๒)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑๐.๓  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ี

ทางราชการกําหนดระบุไวในขอ  ๖  องคการบริหารสวนตําบลอาจเรียกรองใหชดใชความเสียหาย  (ถามี)  รวมท้ังจะ

พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

       ๑๐.๔  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
  

 ๑๑.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

      ในระหวางระยะเวลาการประกอบอาหารผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย  และระเบียบท่ีกําหนด

ไวโดยเครงครัด 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

                     วันท่ี    ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 


