ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เรื่อง สอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
โดยวิธีสอบราคา
-------------------------------------------------ดวย โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) มีความประสงคจะสอบราคา จางเหมา
ประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับก$อนประถมศึกษาและประถมศึกษา จํานวน ๕๓๖ คน ตั้งแต$วันที่
๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖๐ จํานวน ๙๗ วัน
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป6นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๙,๘๔๐ บาท (หนึ่งลานสามหมื่นเกาพัน
แปดรอยสี่สิบบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังต)อไปนี้
๑. เป6นผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาดังกล$าว
๒. ไม$เป6นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน$วยการบริหาร
ราชการส$วนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไม$เป6นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม$ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต$รัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช$นว$านั้น
๔. ไม$เป6นผูมีผลประโยชนร$วมกันกับผูเสนอราคาอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก$โรงเรียนเทศบาล ๑
วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม$เป6นผูกระทําการอันเป6นการขัดขวางแข$งขัน
ราคาอย$างเป6นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวัน ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันราชการ ระหว$างเวลา
๐๙๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หองขางบันไดดานทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม และระหว$าง
วันที่ ๗ ตุลาคม ถึง วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันราชการ ระหว$างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ยื่นซอง ณ ฝHายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
และกําหนดเปJดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป6นตนไป ณ
หองขางบันไดดานทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผูสนใจติดต$อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ไดที่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
(นครผลพิทยาคาร) ระหว$างวันที่ ๖ ตุลาคม ถึง วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ใน วันราชการ หรือ สอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๒๔๒๙-๐๗๗-๗ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดที่ www.td.ac.th ของ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด และ www.omyai.go.th/mayornews.html ของเทศบาลตําบลออมใหญ$
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
( นางเสาวลักษณ อินแสน )
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๑ / ๒๕๖๐
การจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ลงวันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
--------------------------โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ซึ่งต$อไปนี้เรียกว$า “โรงเรียน” มีความ
ประสงคจะสอบราคาจางเหมาจัดทํ าอาหารกลางวัน สําหรับนักเรีย นระดั บก$อนประถมศึ กษาและประถมศึกษา
จํานวน ๕๓๖ คน ตั้งแต$วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๙๗ วัน
ราคากลางของการสอบราคาครั้งนี้ เป:นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๙,๘๔๐ บาท ( หนึ่งลานสามหมื่นเกาพัน
แปดรอยสี่สิบบาทถวน)
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร$วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข$งขันราคาอย$างเป6นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส$วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส$วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเป6นผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไม$เป6นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หน$วยการบริหารราชการส$วนทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม$เป6นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป6นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไม$เป6นผูมีผลประโยชนร$วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม$เป6นผูกระทําการอันเป6นการขัดขวางการแข$งขันราคาอย$างเป6นธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไม$เป6นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม$ยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแต$รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช$นว$านั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเป6น ๒ ส$วน คือ
๓.๑ ส)วนที่ ๑ อย)างนอยตองมีเอกสารดังต)อไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเป6นนิติบุคคล
(ก) หางหุนส$วนสามัญหรือหางหุนส$วนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนส$วนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

-๒นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ$ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเป6นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช$นิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป6นหุนส$วน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเป6นหุนส$วน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเป6นผูเสนอราคาร$วมกันในฐานะเป6นผูร$วมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขาร$วมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร$วมคา และในกรณีที่ผูเขาร$วมฝHายใดเป6นบุคคลธรรมดาที่มิใช$
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร$วมคาฝHายใดเป6นนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค$าเพิ่ม (ถามี) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) สําเนาใบเสร็จรับเงิน
ค$าซื้อแบบแปลน ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารส$วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ ๑.๖(๑)
๓.๒ ส)วนที่ ๒ อย)างนอยตองมีเอกสารดังต)อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปJดอากรแสตมป^ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีรายการก$อสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ ค$าแรง
ภาษีประเภทต$าง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๓) บัญชีเอกสารส$วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดย
แยกคนละซองกับใบเสนอราคา
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม$มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม$มีการขูดลบหรือแกไขหากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยน
แปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแห$ง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก$อสรางใหครบถวน ในการ
เสนอราคาใหเสนอเป6นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต$อหน$วย และหรือ
ต$อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัว
หนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม$ตรงกันใหถือตัวหนังสือเป6นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค$าภาษีมูลค$าเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น และค$าใชจ$ายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม$นอยกว$า......๑๐๐.…วัน นับแต$วันเปJดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคาไม$ได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไม$เกิน ...๙๗....วัน นับถัดจากวันทํา
สัญญา
๔.๔ ก$อนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูร$างสัญญา แบบรูป รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก$อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู เสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่เปJดผนึ กซองเรี ยบรอยจ$าหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปJดซองสอบราคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน โดยระบุไวที่หนาซองว$า “ ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาเลขที่ ๑ / ๒๕๖๐ ยื่นโดยตรงต$อ เจาหนาที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต$เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ หองขางบันไดดานทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม และระหว$างวันที่

-๓๖ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันราชการ ตั้งแต$เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ยื่นซอง ณ ฝHายพัสดุโรงเรียนเทศบาล
๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไม$รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมเปJดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต$ละรายว$าเป6น
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร$วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตาม ขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม$ และ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกก$อนการเปJดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต$อคณะกรรมการเปJดซองสอบราคาก$อน หรือในขณะที่มีการเปJดซองใบเสนอราคาว$า
มีผูเสนอราคากระทําการอันเป6นการขัดขวางการแข$งขันราคาอย$างเป6นธรรมตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อไดว$ามีการกระทําอันเป6นการขัดขวางการแข$งขันราคาอย$างเป6นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป6นผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และโรงเรียน
เทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกล$าวเป6นผูทิ้งงาน เวนแต$คณะกรรมการ
จะวินิจฉัยไดว$าผูเสนอราคารายนั้นเป6นผูที่ใหความร$วมมือเป6นประโยชนต$อการพิจารณาของ ทางราชการและมิได
เป6นผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกล$าว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป6นผูเสนอราคาเพราะเหตุเป6นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
ร$วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป6นผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป6นการขัดขวางการ
แข$งขันราคาอย$างเป6นธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกล$าวต$อผูว$าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต$วันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปJดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูว$าราชการจังหวัดใหถือเป6นที่สุด
คณะกรรมการเปJดซองสอบราคาจะเปJดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกล$าวขางตน ณ หองขางบันไดดานทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต$เวลา ๑๐.๐๐ น. เป6นตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ย$อมไม$เป6นเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปJดซองใบเสนอราคา เวน
แต$ผูว$าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว$า การขยายระยะเวลาดังกล$าวจะเป6นประโยชนแก$ทางราชการอย$างยิ่ง และใน
กรณีที่ผูว$าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นว$าการยกเลิกการเปJดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเป6นประโยชนแก$ทางราชการอย$างยิ่ง ใหผูว$าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปJด
ซองใบเสนอราคาดังกล$าวได
๕. หลักเกณฑ@และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคาใดมีคุณสมบัติไม$ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม$ถูก
ตองหรือไม$ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม$ถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปJดซองสอบราคาจะ
ไม$รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต$เป6นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส$วนที่มิใช$สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว$าเป6นประโยชนต$อ
โรงเรียน เท$านั้น
๕.๓ โรงเรียน สงวนสิทธิไม$พิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไม$มีการผ$อนผันในกรณีดังต$อไปนี้
(๑) ไม$ปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรียน
(๒) ไม$กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอย$างหนึ่งอย$าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

-๔(๓) เสนอรายละเอียดแตกต$างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดเอกสารสอบราคาที่เป6นสาระสําคัญหรือ
มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก$ผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปJดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียน มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม$รับราคา หรือไม$ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล$าวไม$มีความเหมาะสมหรือไม$ถูกตอง
๕.๕ โรงเรียน ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม$รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม$พิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแต$จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเป6นสําคัญ และใหถือว$า
การตัดสินของโรงเรียน เป6นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองค$าเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเป6นผูทิ้งงาน ไม$ว$าจะเป6นผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม$ก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อไดว$าการเสนอราคากระทําการโดยไม$สุจริต เช$นการเสนอเอกสารอันเป6นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป6นตน
ในกรณี ที่ผู เสนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํา จนคาดหมายไดว$ าไม$ อาจดํ า เนิ น งานตามสั ญ ญาได
คณะกรรมการเปJดซองสอบราคา หรือโรงเรียนจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดว$าผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไม$เป6นที่รับฟdงไดโรงเรียนมีสิทธิที่จะไม$รับ
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปJดซองสอบราคาว$า ผูเสนอราคาที่มีสิทธิที่ไดรับ
การคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เป6นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร$วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป6นผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป6นการขัดขวางการแข$งขันราคาอย$างเป6นธรรม
ตามขอ ๑.๕ โรงเรียน มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกล$าวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเป6นผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูว$าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว$า การยกเลิกการเปJดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเป6นประโยชนแก$ทางราชการอย$างยิ่ง ผูว$าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปJดซองใบเสนอ
ราคาดังกล$าวได
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ ๑.๓ กับโรงเรียน ภายใน
....๓....วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป6นจํานวนเงินเท$ากับรอยละ ...๕....ของราคา
ค$าจางที่สอบราคาได ใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอย$างหนึ่งอย$างใด ดังต$อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ$ายใหแก$โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)โดยเป6นเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญา หรือก$อนหนานั้นไม$เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวในขอ๑.๔
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห$งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจ ค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห$งประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่ อเวีย นใหส$ว นราชการหรื อหน$ว ยการบริหารราชการส$ว น
ทองถิ่นต$าง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔

-๕๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งไดไปจดทะเบียนไวกับธนาคารแห$งประเทศไทยเรียบรอยแลว
หลักประกัน นี้จะคืนใหโดยไม$มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. ค$าจางและการจ$ายเงิน
๗.๑ โรงเรียนจะจ$ายเงินค$าจาง จํานวน ๙ งวด
งวดที่ ๑ โรงเรียน จะจ$ายเงินใหแก$ผูรับจางก็ต$อเมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวัน ใหแก$
โรงเรียน ตั้งแต$วันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ เป6น
จํานวน ๑๕ วัน ตามที่โรงเรียนไดตกลงจางเหมา และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานไว ถูกตองตาม
รายการเป6นที่เรียบรอยแลวเท$านั้น
งวดที่ ๒ โรงเรียนจะจ$ายเงิน ใหแก$ผู รับ จางก็ต$ อเมื่ อผูรั บจางไดจั ดทํา อาหารกลางวั น ใหแก$
โรงเรียน ตั้งแต$วันที่ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ เป6นจํานวน ๑๑
วัน ตามที่โรงเรียนไดตกลงจางเหมา และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานไว ถูกตองตามรายการเป6นที่
เรียบรอยแลวเท$านั้น
งวดที่ ๓ โรงเรียนจะจ$ายเงิน ใหแก$ผู รับ จางก็ต$ อเมื่ อผูรั บจางไดจั ดทํา อาหารกลางวั น ใหแก$
โรงเรียน ตั้งแต$วันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ เป6นจํานวน ๙ วัน
ตามที่โ รงเรี ยนไดตกลงจางเหมา และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรั บงานไว ถู กตองตามรายการเป6 น ที่
เรียบรอยแลวเท$านั้น
งวดที่ ๔ โรงเรียนจะจ$ายเงินใหแก$ผูรับจางก็ต$อเมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวัน ใหแก$
โรงเรียน ตั้งแต$วันที่ ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ เป6นจํานวน ๑๑ วัน
ตามที่โ รงเรี ยนไดตกลงจางเหมา และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรั บงานไว ถู กตองตามรายการเป6 น ที่
เรียบรอยแลวเท$านั้น
งวดที่ ๕ โรงเรียนจะจ$ายเงินใหแก$ผูรับจางก็ต$อเมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวัน ใหแก$
โรงเรียน ตั้งแต$วันที่ ๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ เป6นจํานวน ๘ วัน
ตามที่โ รงเรี ยนไดตกลงจางเหมา และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรั บงานไว ถู กตองตามรายการเป6 น ที่
เรียบรอยแลวเท$านั้น
งวดที่ ๖ โรงเรียนจะจ$ายเงิน ใหแก$ผู รับ จางก็ต$ อเมื่ อผูรั บจางไดจั ดทํา อาหารกลางวั น ใหแก$
โรงเรียน ตั้งแต$วันที่ ๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ เป6นจํานวน ๑๑ วัน
ตามที่โ รงเรี ยนไดตกลงจางเหมา และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรั บงานไว ถู กตองตามรายการเป6 น ที่
เรียบรอยแลวเท$านั้น
งวดที่ ๗ โรงเรียนจะจ$ายเงินใหแก$ผูรับจางก็ต$อเมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวัน ใหแก$
โรงเรียน ตั้งแต$วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ เป6นจํานวน ๑๐ วัน
ตามที่โ รงเรี ยนไดตกลงจางเหมา และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรั บงานไว ถู กตองตามรายการเป6 น ที่
เรียบรอยแลวเท$านั้น
งวดที่ ๘ โรงเรียนจะจ$ายเงินใหแก$ผูรับจางก็ต$อเมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวัน ใหแก$
โรงเรียน ตั้งแต$วันที่ ๑๖ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ เป6นจํานวน ๙ วัน
ตามที่โ รงเรี ยนไดตกลงจางเหมา และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรั บงานไว ถู กตองตามรายการเป6 น ที่
เรียบรอยแลวเท$านั้น

-๖งวดที่ ๙ โรงเรียนจะจ$ายเงินใหแก$ผูรับจางก็ต$อเมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวัน ใหแก$
โรงเรียน ตั้งแต$วันที่ ๑ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ เป6นจํานวน ๑๓ วัน
ตามที่โ รงเรี ยนไดตกลงจางเหมา และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรั บงานไว ถู กตองตามรายการเป6 น ที่
เรียบรอยแลวเท$านั้น
๘. อัตราค)าปรับ
ค$าปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ ๑๕ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของค$าจางตามสัญญาต$อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร)อง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเป6นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ๑.๓
แลวแต$กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร$องของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม$นอยกว$า…-…
เดือน…-…ปf นับถัดจากวันที่โรงเรียน ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซ$อมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน……วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร$อง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค$าจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายไดสถานศึกษา งบประมาณรายจ$าย
ประจําปfงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานการศึกษา งานระดับก$อนประถมศึกษาและประถมศึกษา หมวดค$าใช
สอย ประเภทรายจ$ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (โครงการอาหารกลางวัน)
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต$อเมื่อ โรงเรียน ไดรับเงินอุดหนุนเรียบรอยแลวเท$านั้น
งบประมาณในการสอบราคาครั้งนี้เป:นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๙,๘๔๐ บาท ( หนึ่งลานสามหมื่นเกาพัน
แปดรอยสี่สิบบาทถวน)
๑๐.๒ เมื่อโรงเรียน ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป6นผูรับจางและไดตกลงจางตามสอบราคาจาง
แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกล$าวเขามาจากต$างประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือใน
เสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู$ และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีว$าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู
เสนอราคาซึ่งเป6นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายว$าดวยการส$งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล$าวเขามาจากต$างประเทศต$อสํานักงานคณะกรรมการ
ส$งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากต$างประเทศ เวนแต$เป6นของที่
รัฐมนตรีว$าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกล$าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช$นเดียวกับเรือไทยจาก
ต$างประเทศมายังประเทศไทยเวนแต$จะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส$งเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่งของโดยนั้นโดยเรืออื่นที่ไม$ใช$เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช$นนั้นก$อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป6นของที่
รัฐมนตรีว$าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม$ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายว$าดวยการ
ส$งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรียน ไดคัดเลือกแลวไม$ไปทําสัญญา หรือ ขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดระบุไวในขอ ๖ โรงเรียน จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป6นผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๑๐.๔ โรงเรียน สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป6นตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

-๗-

บทนิยาม
"ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน@ร)วมกัน" หมายความว$า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาเพื่อรับจางในการสอบราคาจางของหน$วยการบริหารราชการส$วนทองถิ่น เป6นผูมีส$วนไดเสียไม$ว$าโดยทางตรง
หรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาเพื่อรับจางในการสอบราคาจางของหน$วย
การบริหารราชการส$วนทองถิ่น ในคราวเดียวกัน
การมีส$วนไดเสียไม$ว$าโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล$าวขาง
ตน ไดแก$การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล$าว มีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังต$อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหารโดยผูจัดการ หุนส$วนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถ
ใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอ
ราคาใหแก$หน$วยการบริหารราชการส$วนทองถิ่น ในการสอบราคาจางครั้งนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเป6นหุนส$วนในหางหุนส$วนสามัญ หรือผูเป6นหุนส$วน
ไม$จํากัดความรับผิดในหางหุนส$วนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญ$ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เป6น
หุนส$วนในหางหุนส$วนสามัญ หรือหางหุนส$วนจํากัด หรือเป6นผูถือหุนรายใหญ$ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแก$หน$วยการบริหารราชการส$วนทองถิ่นในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้
คําว$า "ผูถือหุนรายใหญ$" ใหหมายความว$า ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกว$ารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนด สําหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด
(๒) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหว$าง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนส$วนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป6นหุนส$วนในหางหุนส$วนสามัญ หรือหางหุนส$วนจํากัด หรือเป6นผูถือหุนรายใหญ$ ในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแก$หน$วยการบริหารราชการส$วนทองถิ่น
ในการสอบราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน$ง การเป6นหุนส$วน หรือเขาถือหุนดังกล$าวขางตนของคู$สมรส หรือบุตรที่ยัง
ไม$บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือว$าเป6นการดํารงตําแหน$งการเป6นหุนส$วน หรือการถือหุนของ
บุคคลดังกล$าว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเป6นผูจัดการ หุนส$วนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูเป6นหุนส$วนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเป6นผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเป6นหุนส$วน หรือผูถือหุนที่แทจริง
ของหางหุนส$วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดแลวแต$กรณี และหางหุนส$วน หรือบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแก$หน$วยการบริหารราชการส$วนทองถิ่น ในการสอบราคาจางคราว
เดียวกัน ใหถือว$าผูเสนอราคา หรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแต$กรณี
"การขัดขวางการแข)งขันราคาอย)างเป:นธรรม" หมายความว$าการที่ผูเสนอราคารายหนึ่ง หรือ
หลายรายกระทําการอย$างใด ๆ อันเป6นการขัดขวาง หรือเป6นอุปสรรค หรือไม$เปJดโอกาสการแข$งขันราคาอย$าง
เป6นธรรมในการเสนอราคาต$อหน$วยการบริหารราชการส$วนทองถิ่น ไม$ว$าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดย
การให ขอใหหรือรับว$าจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลัง
ประทุษราย หรือข$มขู$ว$าจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเป6นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหว$างผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแก$ผูเสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเป6นผูมีสิทธิทําสัญญากับหน$วยการบริหารราชการส$วนทองถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข$งขันราคาอย$างเป6น
ธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบหน$วยการบริหารราชการส$วนทองถิ่น โดยมิใช$เป6นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

