
 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุมเงิน 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุมเงิน หมู่ ๕   

ภาคเรียนท่ี  ๒ / ๒๕๕๗   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
  …………………………………………………….……………………………………………….. 

 

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุมเงินมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน   
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุมเงิน   หมู่ที่  ๕    จ านวนเด็ก   ๓๐   คน   ประจ าภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๗   ต าบล 
ภูหลวง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา    
                       

         ราคากลางครั้งน้ี   ๑๑๕,๘๐๐.- บาท  (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  

๑.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง 
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  

ได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔.ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร  

ส่วนต าบลภูหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาครั้งนี้ 
  ๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ต้องงลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ   ที่ว่าการอ าเภอปักธงชัยชั้น ๑  อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  และระหว่างวันที่  ๑๑ – ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. – 
๑๖.๓๐ น.  ณ   ฝ่ายพัสดุ   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา    ก าหนด
เปิดซองสอบราคา ในวันที ่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ต้ังแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอปักธงชัยชั้น ๑ 
  

  ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    ๑๐๐.- บาท   ได้ที่ฝ่ายพัสดุ  กองคลัง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลภูหลวง   ระหว่างวันที่  ๑๐-๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔ – 
๓๖๐๒๙๑    ในวันและเวลาราชการ  
 



            ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 
 
              (นายมนตรี   กรก่ิง) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุมเงิน    จ านวนเด็ก  ๓๐  คน  อัตราคนละ  ๒๐  บาท / วัน   

รวมจ านวน  ๑๙๓  วัน  เป็นเงิน  ๑๑๕,๘๐๐.- บาท  (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเป็นงวด  รวม  ๑๐  งวด  ดังน้ี 
งวดท่ี  ๑   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   ธันวาคม  ๒๕๕๗   พร้อม 

จัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย   ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๐  วัน   
งวดท่ี  ๒   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   มกราคม  ๒๕๕๘   พร้อม 

จัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย   ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๐  วัน   
งวดท่ี  ๓   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   พร้อม 

จัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย   ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๐  วัน   
งวดท่ี  ๔   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   มีนาคม  ๒๕๕๘    พร้อม 

จัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย   ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๑  วัน   
งวดท่ี  ๕   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   เมษายน  ๒๕๕๘   พร้อม 

จดัเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย   ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๘  วัน   
งวดท่ี  ๖   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   พฤษภาคม  ๒๕๕๘   พร้อม 

จัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย   ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๐  วัน   
งวดท่ี  ๗   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   มิถุนายน  ๒๕๕๘   พร้อม 

จัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย   ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๑  วัน   
งวดท่ี  ๘   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   กรกฎาคม  ๒๕๕๘   พร้อม 

จัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย   ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๑  วัน   
งวดท่ี  ๙   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   สิงหาคม  ๒๕๕๘   พร้อม 

จัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย   ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๐  วัน   
งวดสุดท้าย   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   กันยายน   ๒๕๕๘   พร้อม 

จัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย   ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน  ๒๒  วัน   
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก  หมู่ท่ี  ๗ 
ประจ าภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๗   ต าบลภูหลวง  อ าเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา  

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง     ลงวันท่ี   ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………. 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง   ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล”   มีความประสงค์ 
จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก  หมู่ที่  ๗  จ านวนเด็ก  ๒๒  คน  ประจ า
ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๗   ต าบลภูหลวง  อ าเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   รายละเอียดตามที่ได้ก าหนดให้  
        ราคากลางครั้งน้ี   ๘๔,๙๒๐.- บาท  (แปดหมื่นส่ีพันเก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 

 

โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้  
๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา  

 ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
 ๑.๒  แบบใบเสนอราคา  
 ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
 ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน    
     (๑)  หลักประกันสัญญา 
    (๒)  หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
    (๓)  หลักประกันผลงาน 
๑.๕  บทนิยาม 
    (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
    (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
๑.๖   แบบบัญชีเอกสาร 
    (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
    (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 



 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     ๑.ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพรับจ้างที่  สอบราคาจ้าง 

๒.ผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน  
ชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

๓.ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้  
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันนั้น  

๔.ผู้ เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น 
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๕   

๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ต้องงลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ 

ราคาเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
 
            / ๓.๑ ส่วนท่ี  ๑.......... 

 -๒- 
๓.๑  ส่วนท่ี  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี     

(๑)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
  (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
         (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
  (๒)   ในกรณีเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น  ส านาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยให้
ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ได้ระบุไว้ใน  (๑) 
  (๔)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ส าเนาหนังสือรับรอง 
  (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ  ๑.๗ (๑) 
      ๓.๒  ส่วนท่ี  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
  (๑)  หนังสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน  
  (๒)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   



  (๓)  บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย  
  (๔)  บัญชีรายการเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ  ๑.๗ (๒) 
   
         ๔.  การเสนอราคา 

๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้    โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุให้
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้ เสนอราคาพร้อมประทับตรา  
(ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอเป็น 
เงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขที่ร ะบุ
ไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว   
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคา  ไม่น้อยกว่า   ๒๐๐  วัน   นับแต่วันเปิดซองสอบราคา   โดย
ภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้ว  เสร็จไม่เกิน   ๑๙๓  วัน  นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้เริ่มท างาน 

๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯให้ถี่ถ้วนแลเข้าใจ
เอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา  
 
 
             /๔.๕ ผู้เสนอ.... 
 

 -๓- 
       ๔.๕  ผู้ เสนอร าคาจะต้องยื่น ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึ ง   “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก  หมู่ ท่ี  
๗  ต าบลภูหลวง”    โดยระบุไว้หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  ๒/๒๕๕๘” โดยยื่นโดยตรงต่อ
เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ในวันท่ี...๑๐....พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  –  ๑๖.๓๐น.  ณ      ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ   ที่ว่าการอ าเภอปักธงชัยชั้น ๑  อ าเภอปักธงชัย   
จังหวัดนครราชสีมา    และระหว่างวันท่ี....๑๑...-....๒๐...  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  –  ๑๖.๓๐ 
น.  งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา    
       เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตามข้อ  ๑.๖ (๑)  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
       หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖ (๒)  และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามี



การกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ เสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
       ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับอ าเภอปักธงชัย  ที่ว่า
การอ าเภอปักธงชัย  ในวันท่ี......๒๑........พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ต้ังแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
       การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

         ๕.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง   จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม  
๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ 

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่ 
รับพิจารณาราคาซองผู้เสนอราคารายนั้น      เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ   ทั้งนี้    เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
       ๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้ เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

 -๔- 
  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท า
ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน  
  (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
        ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่ เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  



        ๕.๕  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซ่ึงสิทธ์ิที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสิน
ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้    รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ  ผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือ
ใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น  
         ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้ผู้เสนอนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ เสนอราคา
สามารถด าเนินงานตามราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง    องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   
  ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้ เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ  ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วัน
ประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.๖  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ  ๔.๕  และองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
          ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

๖.  การท าสัญญาจ้าง  
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุ  ในข้อ  ๑.๓   กับองค์การบริหารส่วนต าบล

ภายใน ๕ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  (๕%) ของราคา
ค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้  
       ๖.๑  เงินสด 
       ๖.๒ เช็ดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล   โดยเป็นเช็ดลงวันที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น  
ไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ  
       ๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔ (๑) 
       ๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย  ซ่ึงได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆ ทราบแล้ว       โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ  ๑.๔ (๑) 
             ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน   ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้รับ
จ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

 -๕- 
  

 ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน    (สัญญาเป็นราคาเหมารวม ) 



องค์การบริหารส่วนต าบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น   ๑๐   งวด  ดังนี้ 
งวดท่ี  ๑   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   ธันวาคม  ๒๕๕๗   ให้แล้วเสร็จภายใน   

๒๐  วัน  พร้อมจัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย  
งวดท่ี  ๒   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   มกราคม  ๒๕๕๘   ให้แล้วเสร็จภายใน   

๒๐  วัน  พร้อมจัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย  
งวดท่ี  ๓   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ให้แล้วเสร็จภายใน   

๒๐  วัน  พร้อมจัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย  
งวดท่ี  ๔   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   มีนาคม  ๒๕๕๘   ให้แล้วเสร็จภายใน   

๒๑  วัน  พร้อมจัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้ เรียบร้อย 
งวดท่ี  ๕   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   เมษายน  ๒๕๕๘   ให้แล้วเสร็จภายใน   

๑๘  วัน  พร้อมจัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย  
งวดท่ี  ๖   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   พฤษภาคม  ๒๕๕๘   ให้แล้วเสร็จภายใน   

๑๐  วัน  พร้อมจัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย  
งวดท่ี  ๗   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   มิถุนายน  ๒๕๕๘   ให้แล้วเสร็จภายใน   

๒๑  วัน  พร้อมจัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย  
งวดท่ี  ๘   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   กรกฎาคม  ๒๕๕๘   ให้แล้วเสร็จภายใน   

๒๑  วัน  พร้อมจัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย  
งวดท่ี  ๙   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   สิงหาคม  ๒๕๕๘   ให้แล้วเสร็จภายใน   

๒๐  วัน  พร้อมจัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย  
งวดสุดท้าย   เม่ือผู้รับจ้างได้ประกอบอาหารกลางวันประจ าเดือน   กันยายน   ๒๕๕๘   ให้แล้วเสร็จภายใน   

๒๒  วัน  พร้อมจัดเตรียมอาหารและท าความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย  
  

๘. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  ๑๗  ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  
 

  ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  แล้วแต่กรณี 

จะต้องรับประกันความบกพร่องของงานจ้างที่เกิดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ...๑๙๓ ...วัน…-…เดือน...-...ปีนับจากวันที่
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการแก้ไขภายในทันท ี นับจากวันที่ได้รับแจ้งความบกพร่อง 

 

 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
       ๑๐.๑    เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก  เงินเบิกหักผลักส่งจาก   อบต.ภูหลวง  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  การลงนามในสัญญาจะกระท าก็ต่อเม่ือ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุมเงิน  ได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้างจากองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง   แล้วเท่านั้น 
        ๑๐.๒ เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบ
ราคาจ้างแล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  
ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้  



 
            / ๑.แจ้งการสั่ง........... 
 

 -๖- 
   ๑. แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน  ๗  วัน  นับถัด
จากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   ๒.  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือที่ มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาต
เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
    ๓.  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑)  หรือ  (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดระบุไว้ในข้อ  ๖  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
       ๑๐.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
  

 ๑๑.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
      ในระหว่างระยะเวลาการประกอบอาหารผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย  และระเบียบทีก่ าหนด

ไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
                     วันที่    ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 


