ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน
เรื่อง สอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน จํานวน 2 ศูนย ภาคเรียนที่ 2
ประจําปการศึกษา 2557 ขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน
---------------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน จํานวน 2 ศูนย ภาคเรียนที่
2 ประจําปการศึกษา 2557 ตั้งแตวันที่ 11 เดือนธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมจํานวน 76
วัน (เฉพาะวันที่มีการเรียนการสอน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลวัดขนุน หมูที่ 5 ตําบลวัดขนุน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
จํานวน 101 คน ราคากลางเปนเงิน 153,520.-บาท (-เงินหนึ่งแสนหาหมื่นสามพันหารอยยี่สิบบาทถวน-) โดย
จัดจางทําอาหารไทย
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายทะเล หมูที่ 7 ตําบลวัดขนุน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
จํานวน 40 คน ราคากลางเปนเงิน 60,800.-บาท (-เงินหกหมื่นแปดรอยบาทถวน-) โดยจัดจางทําอาหารมุสลิม
รวมราคากลางเปนเงินทั้งสิ้น 214,320.-บาท (-เงินสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามรอยยี่สิบบาท
ถวน-)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ผูรับจางจะตองประกอบอาหารกลางวันที่ สด สะอาด ถูกสุขอนามัย มีคุณคาทาง
โภชนาการ และเพียงพอสําหรับเด็กนักเรียนในแตละวัน
- อาหารกลางวันของแตละวันจะตองมีสารอาหารครบ 5 หมู และจะตองประกอบดวย
- ขาวหรือขาวผัด หรือกวยเตี๋ยว
- อาหารคาว วันละ 2 อยาง (ไมเผ็ด)
- ขนมหวานหรือผลไม
- ผูรับจางจะตองนําอาหารกลางวันมาใหเด็กรับประทานในเวลา 11.00 น.ของทุกวันที่มี
การเรียนการสอน
คุณสมบัติของผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือวาความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูประสงคเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
/กําหนด........
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-2กําหนดการยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน
2557 ระหว า งเวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลวั ด ขนุ น และในวั น ที่
25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 15.00 ณ ศูนยร วมขอมูล ขาวสารการซื้อ/การจางระดับอําเภอ
ที่วาการอําเภอสิงหนคร (ชั้น 2)
กําหนดการเปดซองสอบราคาในวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน 2557 ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอสิงหนคร (ทองถิ่นอําเภอสิงหนคร
(ชั้น 2) ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาไดในราคาชุดละ 100.-บาท ไดที่
สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือตรวจสอบขอมูลทางเว็บไซตองคการ
บริหารสวนตําบลวัดขนุน (www.watkhnun.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ 0 – 7448 – 3469 ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 255๗
(ลงชื่อ)
(นายกระจาง โกทะโน)
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน รักษาราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน
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เอกสารสอบราคาจางเลขที่ 3/2558
จางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานชายทะเล
ตําบลวัดขนุน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน ลงวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
---------------------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความ
ประสงคจะดําเนินการสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลบาน
ชายทะเล หมูที่ 7 ตําบลวัดขนุน อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จํานวนเด็ก 40 คน จํานวน 76 วัน (เฉพาะ
วันที่มีการเรียนการสอน) ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
ราคากลางของการจางเหมาประกอบอาหารกลางวันเปนเงิน 20.-บาทตอคนตอมือ้
ราคากลางของการจัดจางรวมเปนเงิน 60,800.-บาท (-เงินหกหมื่นแปดรอยบาทถวน-) โดยจัดจางทําอาหาร
มุสลิม
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 ขอกําหนดและเงื่อนไขการจางเหมา
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคามีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 เปนผูมอี าชีพรับจางงานทีส่ อบราคาจางดังกลาว
2.2 ไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบั ผลของการสั่งใหนิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคเสนอราคารายอืน่ ที่เขาเสนอราคา
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
2.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือวาความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น
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-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานมายื่นพรอมกับซองเสนอราคา 2 สวน
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิติบุคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจ ัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูม ีอํานาจควบคุม และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผเู สนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนนั้ สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผเู สนอราคาเปนผูเ สนอราคารวมกันในฐานะผูร วมคา ใหยื่นสัญญาของ
การเขารวมคา สําบัตรประจําตัวประชาชนของผูร วมคา และในกรณีทผี่ ูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร วมคาฝายใดเปนนิตบิ ุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน
(1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ
1.6(1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผเู สนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) ใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงานภาษี
ประเภทตาง ๆ รวมทัง้ กําไรไวดวย ตามขอ 1.3
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ
1.6(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานีโ้ ดยไมมีเงือ่ นไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเ สนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเ สนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี)กํากับไวดวยทุกแหง
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-34.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกใบเสนอราคาใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงือ่ นไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนีร้ าคา
รวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 76 วัน ตามตาราง
การเรียนการสอน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปรายละเอียด
ฯลฯ ใหถี่ถวนและแกไขเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง
ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจางเลขที่
3/2558” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาไดตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ระหวางเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา
09.00 น. – 15.00 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ/การจางระดับอําเภอ ที่วาการอําเภอสิงหนคร ชั้น 2
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซอง สอบราคาแลวจะไมรับ ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแตเวลา 10.30 น.
เปนตนไป
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถกู ตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ไมรับพิจารณาราคาของผูเ สนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญทัง้ นี้เฉพาะในกรณีที่พจิ ารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น
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5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเ สนอราคา โดยไมมีการผอน
ผันในกรณีตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรบั เอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเ สนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาทีเ่ ปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคก ารบริห ารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเ สนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู
เสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อไดวาการ
เสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคก ารบริหารสวนตําบลจะใหผูเ สนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคํา
ชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญ ญาดัง ระบุในขอ 1.3 กับองคการ
บริหารสวนตําบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละหา ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
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-56.1 เงินสด
6.2 เช็คธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญา หรือ
กอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ในขอ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะ
สัญญาจางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลาน)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรบั จาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลจะจายคาจาง โดยแบงออกเปน 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน 11,200.-บาท เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติสงมอบอาหารกลางวันตั้งแต
วันที่ 11 - 31 ธันวาคม 2557 (เฉพาะวันทําการ) ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน 16,800.-บาท เมื่อผูรบั จางไดปฏิบัติสงมอบอาหารกลางวันตั้งแต
วันที่ 1- 31 มกราคม 2558 (เฉพาะวันทําการ) ใหแลวเสร็จภายใน 21 วัน
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงิน16,000.-บาท เมื่อผูรบั จางไดปฏิบตั ิสงมอบอาหารกลางวันตั้งแต
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2558 (เฉพาะวันทําการ) ใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน 16,800.-บาท เมื่อผูรบั จางไดปฏิบัติสง มอบอาหารกลางวัน
ตั้งแตวันที่ 1 -31 มีนาคม 2557 (เฉพาะวันทําการ) ใหแลวเสร็จภายใน 21 วัน
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางขายตามแบบดังระบุใน
ขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
76 วัน นับ ถัดจากวันที่องคก ารบริห ารสวนตําบลไดรับ มอบงานงวดสุดทาย โดยผูรับ จางตองรีบ จัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ไดรบั แจงความชํารุด
บกพรอง
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-1010. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2558
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดรับอนุมัติ
เงินอุดหนุนทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2558 แลวเทานั้น
10.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่ง ของมาเพื่องานจางดัง กลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ สนอราคาซึ่ง เปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว
เขามาจากตางประเทศตอ
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแต
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่ง ของที่ ซื้อขายดัง กลาวบรรทุก โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิท ธิ์
เชนเดียวกับ เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลง
เรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรบั จางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิทจี่ ะแกไขเพิม่ เติมเงือ่ นไขหรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
10.5 ราคากลางของการจางประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน ในการสอบราคาครัง้ นี้ 60,800.00 บาท
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-711. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตก
ลงจางประกอบอาหารกลางวันตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานประกอบ
อาหารกลางวันดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวน
อยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
11.1....................................................-..............................................
11.2....................................................-..............................................
11.3....................................................-..............................................
12. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
องคการบริหารสวนตําบลวัดขนุน
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