ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
********************************************************
ด้วยโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายมี
ความประสงค์ จ ะสอบราคาจ้ า งเหมาประกอบอาหารกลางวั น ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น จํ า นวน 1 โครงการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบล
ป่าซาง จํานวน 156 คน ราคากลาง ในอั ตรา 20 บาท ต่ อ จํานวนเด็ก 1 คน ตั้ง แต่วันที่ 2พฤศจิก ายน
พ.ศ.2558ถึง วันที่ 31เดือนมีนาคมพ.ศ.2559รวม104วัน อยู่ในวงเงิน งบประมาณ 324,480.- บาท (-สามแสน
สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)โดยรายการอาหารกลางวัน 1 ชุด ประกอบด้วยข้าวพร้อมอาหาร 1 อย่าง
และอาหารหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล 1 อย่าง หรือตามที่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซางกําหนด
ซึ่งอาหารกลางวันที่จ้างทํานี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดีและสะอาดถูกหลักอนามัย ตามสัญญาจ้างจนแล้ว
เสร็จ โดยมีระยะเวลาจ้างดังนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคาให้ แ ก่ ศู น ย์ พั ฒ นา
เด็กนักเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง และในวันที่26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.
2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ
ที่ว่าการอําเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย
กําหนดเปิดซองสอบราคา
ในวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558ตั้งแต่เวลา09.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จโดยจะ
เปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ /จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ณ ที่ว่า
การอําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
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ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 100.-บาท ได้
ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 22เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2558 ระหว่าง
เวลา08.30 – 16.30 น. โทร 0-5317-3662ในวันเวลาราชการ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

(นายสมควร นัยติ๊บ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายการอาหารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง

ลําดับ เดือน พฤศจิกายน 58
1
2 พ.ย. 58
2
3 พ.ย. 58
3
4 พ.ย. 58
4
5 พ.ย. 58
5
6 พ.ย. 58
6
9 พ.ย. 58
7
10 พ.ย. 58
8
11 พ.ย. 58
9
12 พ.ย. 58
10
13 พ.ย. 58
11
16 พ.ย. 58
12
17 พ.ย. 58
13
18 พ.ย. 58
14
19 พ.ย. 58
15
20 พ.ย. 58
16
23 พ.ย. 58
17
24 พ.ย. 58
18
25 พ.ย. 58
19
26 พ.ย. 58
20
27 พ.ย. 58
21
30 พ.ย. 58

รายการอาหาร
ข้าวต้มหมู, ไข่
ข้าวสวย แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ , เต้าหู้ไข่
ผัดหมี่ ไข่ หมูสับ
ราดหน้าหมู, ไข่
ข้าวสวย ผัดกะเพราหมู ไข่ดาว(ไข่ 1 ฟอง/คน)
ข้าวต้มหมู, ไข่
ข้าวสวย ผัดผักรวมมิตร
ข้าวหมูแดง
ก๋วยเตี๋ยวน้ําเงี้ยว
ข้าวสวย ผัดผักเปรี้ยวหวาน
ข้าวสวยผัดผักรวมมิตรใส่หมู
ข้าวมันไก่
ก๋วยเตี๋ยวน้ําใสลูกชิ้น หมูสับ
ต้มจืดแตงกวาหมูสับ ข้าวสวย
ข้าวต้มหมู,ไข่
ข้าวสวย พะโล้หมู ไข่
ข้าวผัดหมูใส่ไข่
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วใส่หมู่ , ไข่
ข้าวสวย แกงเขียวหวานลูกชิ้นหมู/ปลา
ราดหน้าหมู , ไข่
ข้าวสวย แกงจืดวุ้นเส้นใส่หมูสับ , เต้าหู้ไข่

ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รายการอาหาร
รายการขนมและผลไม้
ผัดหมี่ ไข่ หมูสับ
ขนมพื้นบ้าน
ข้าวต้มหมู, ไข่
ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ผัดกะเพราหมู ไข่ดาว (ไข่ 1 ฟอง/คน)
ขนมพื้นบ้าน
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู, ไข่
ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวสวย ผัดผักรวมมิตรหมู
ผลไม้ตามฤดูกาล
ข้าวหมูแดง
ขนมพื้นบ้าน

เดือน ธันวาคม 58
1 ธ.ค. 58
2 ธ.ค. 58
3 ธ.ค. 58
4 ธ.ค. 58
8 ธ.ค. 58
9 ธ.ค. 58

รายการขนมและผลไม้
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
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ลําดับ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เดือน ธันวาคม 58
11 ธ.ค. 58
14 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
21 ธ.ค. 58
22 ธ.ค. 58
23 ธ.ค. 58
24 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
28 ธ.ค. 58
29 ธ.ค. 58
30 ธ.ค. 58

รายการอาหาร
ก๋วยเตี๋ยวน้ําเงี้ยว
ข้าวสวยผัดผักรวมมิตรใส่หมู
ข้าวมันไก่
ก๋วยเตี๋ยวน้ําใสลูกชิ้น หมูสับ
ข้าวสวย ผัดบวบเหลี่ยมใส่ไข่ , หมู
ข้าวมันไก่
ก๋วยเตี๋ยวน้ําใสลูกชิ้นหมูสับ
ข้าวสวย ต้มข่าไก่กะทิ
ข้าวต้มหมู, ไข่
ข้าวสวย พะโล้หมู ไข่
ข้าวผัดหมูใส่ไข่
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วหมู , ไข่
ข้าวสวยแกงเขียวหวานลูกชิ้นหมู/ปลา
ข้าวต้มหมู, ไข่

รายการขนมและผลไม้
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เดือน มกราคม 59
4 ม.ค. 59
5 ม.ค. 59
6 ม.ค. 59
7 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
14 ม.ค. 59
15 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
20 ม.ค. 59
21 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
25 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
27 ม.ค. 59

รายการอาหาร
ข้าวสวย แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ , เต้าหู้ไข่
ผัดหมี่ ไข่ หมูสับ
ข้าวสวยผัดผักรวมมิตรใส่หมู
ข้าวมันไก่
ราดหน้าหมู, ไข่
ข้าวสวย ผัดกะเพราหมู ไข่ดาว(ไข่ 1 ฟอง/คน)
ข้าวต้มหมู, ไข่
ข้าวสวย ผัดผักรวมมิตร
ข้าวหมูแดง
ก๋วยเตี๋ยวน้ําเงี้ยว
ข้าวสวย ผัดผักเปรี้ยวหวาน
ข้าวสวยผัดผักรวมมิตรใส่หมู
ข้าวมันไก่
ก๋วยเตี๋ยวน้ําใสลูกชิ้น หมูสับ
ต้มจืดแตงกวาหมูสับ ข้าวสวย
ข้าวต้มหมู,ไข่
ข้าวสวย พะโล้หมู ไข่
ข้าวผัดหมูใส่ไข่

รายการขนมและผลไม้
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
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ลําดับ
19
20

เดือน มกราคม 59
28ม.ค. 59
29ม.ค. 59

รายการอาหาร
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วใส่หมู่ , ไข่
ข้าวสวย แกงเขียวหวานลูกชิ้นหมู/ปลา

รายการขนมและผลไม้
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน

ลําดับ เดือน กุมภาพันธ์ 59
รายการอาหาร
รายการขนมและผลไม้
1
1 ก.พ. 59
ราดหน้าหมู , ไข่
ผลไม้ตามฤดูกาล
2
2ก.พ. 59
ข้าวสวย แกงจืดวุ้นเส้นใส่หมูสับ , เต้าหู้ไข่
ผลไม้ตามฤดูกาล
3
3ก.พ. 59
ผัดหมี่ ไข่ หมูสับ
ขนมพื้นบ้าน
4
4ก.พ. 59
ข้าวต้มหมู, ไข่
ผลไม้ตามฤดูกาล
5
5ก.พ. 59
ข้าวสวย ผัดกะเพราหมู ไข่ดาว (ไข่ 1 ฟอง/คน)
ขนมพื้นบ้าน
6
8ก.พ. 59
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู, ไข่
ผลไม้ตามฤดูกาล
7
9ก.พ. 59
ข้าวสวย ผัดผักรวมมิตรหมู
ผลไม้ตามฤดูกาล
8
10 ก.พ. 59
ข้าวหมูแดง
ขนมพื้นบ้าน
9
11 ก.พ. 59
ก๋วยเตี๋ยวน้ําเงี้ยว
ผลไม้ตามฤดูกาล
10
12 ก.พ. 59
ข้าวสวย แกงเขียวหวานลูกชิ้นหมู/ปลา
ผลไม้ตามฤดูกาล
11
15 ก.พ. 59
ข้าวสวย แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ , เต้าหู้ไข่
ผลไม้ตามฤดูกาล
12
16 ก.พ. 59
ข้าวสวย ผัดบวบเหลี่ยมใส่ไข่ , หมู
ผลไม้ตามฤดูกาล
13
17 ก.พ. 59
ข้าวมันไก่
ขนมพื้นบ้าน
14
18 ก.พ. 59
ก๋วยเตี๋ยวน้ําใสลูกชิ้นหมูสับ
ผลไม้ตามฤดูกาล
15
19 ก.พ. 59
ข้าวสวย ต้มข่าไก่กะทิ
ขนมพื้นบ้าน
16
23 ก.พ. 59
ข้าวต้มหมู
ผลไม้ตามฤดูกาล
17
24ก.พ. 59
ข้าวสวย พะโล้หมู ไข่
ผลไม้ตามฤดูกาล
18
25ก.พ. 59
ข้าวผัดหมูใส่ไข่
ขนมพื้นบ้าน
19
26ก.พ. 59
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วหมู , ไข่
ผลไม้ตามฤดูกาล
20
29ก.พ. 59
ข้าวสวย แกงเขียวหวานลูกชิน้ หมู/ปลา
ขนมพื้นบ้าน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เดือน มีนาคม 59
1 มี.ค. 59
2 มี.ค. 59
3 มี.ค. 59
4 มี.ค. 59
7 มี.ค. 59
8 มี.ค. 59
9 มี.ค. 59
10 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
14 มี.ค. 59

รายการอาหาร
ข้าวต้มหมู, ไข่
ข้าวสวย แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ , เต้าหู้ไข่
ผัดหมี่ ไข่ หมูสับ
ราดหน้าหมู, ไข่
ข้าวสวย ผัดกะเพราหมู ไข่ดาว(ไข่ 1 ฟอง/คน)
ข้าวต้มหมู, ไข่
ข้าวสวย ผัดผักรวมมิตร
ข้าวหมูแดง
ก๋วยเตี๋ยวน้ําเงี้ยว
ข้าวสวย ผัดผักเปรี้ยวหวาน

รายการขนมและผลไม้
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล

-4-

ลําดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เดือน มีนาคม 59
15 มี.ค. 59
16 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
22 มี.ค. 59
23 มี.ค. 59
24 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
29 มี.ค. 59
30 มี.ค. 59
31 มี.ค. 59

รายการอาหาร
ข้าวสวย ผัดบวบเหลี่ยมใส่ไข่ , หมู
ข้าวมันไก่
ก๋วยเตี๋ยวน้ําใสลูกชิ้นหมูสับ
ข้าวต้มหมู, ไข่
ข้าวสวย แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ , เต้าหู้ไข่
ข้าวมันไก่
ผัดหมี่ ไข่ หมูสับ
ราดหน้าหมู, ไข่
ข้าวสวย ผัดกะเพราหมู ไข่ดาว(ไข่ 1 ฟอง/คน)
ข้าวต้มหมู, ไข่
ข้าวสวย ผัดผักรวมมิตร
ข้าวสวย พะโล้หมู ไข่
ข้าวผัดหมูใส่ไข่

รายการขนมและผลไม้
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ผลไม้ตามฤดูกาล
ขนมพื้นบ้าน

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 02/ 2559
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
ลงวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
..............................................................................................
ด้วยโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง ”มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กใน
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จํานวน 156 คน ในอัตรา 20 บาท ต่อจํานวนเด็ก 1 คน จํานวน 104 วัน อยู่ในวงเงินงบประมาณ 324,480.บาท (-สามแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)
ระยะเวลา 2 พฤศจิกายน2558 ถึง 31มีนาคม2559ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยรายการ
อาหารกลางวัน 1 ชุด ประกอบด้วยข้าวพร้อมอาหาร 1 อย่าง และอาหารหวานหรือผลไม้ตามผลไม้ตามฤดูกาล 1
อย่าง หรือตามที่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซางกําหนด ซึ่งอาหารกลางวันที่จ้างทํานี้ ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดีและสะอาดถูกหลักอนามัย ตามสัญญาจ้างจนแล้วเสร็จ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3แบบสัญญาจ้าง
1.4แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1ผูเ้ สนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลผู้มอี าชีพรับจ้างงานทีส่ อบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน
เช่นว่านั้น

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคาจ้างเหมา
- 23. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มอี ํานาจควบคุม
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้
มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
(ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และใน
กรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช้สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนา
หนังสือ
เดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดทีไ่ ด้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
( 2 ) บั ญ ชี เอกสารส่ วนที่ 2 ทั้ งหมดที่ ได้ ยื่ น พ ร้ อ มกั บซองใบเส นอราคา ตามแบบในข้ อ1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของ
ผู้
เสนอราคาให้ชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร โดย
ไม่มีการขู ด
ลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อม
ทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง

- 34.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือรวมราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไ ว้
ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตั ว หนั ง สื อ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญโดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จา่ ยทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า120วัน นับแต่วันเปิดซอง
สอบราคา โดยภายในกําหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งเสนอกํ า หนดเวลาการจ้ า งเหมาประกอบอาหารแล้ ว เสร็ จ
ไม่เกิน....104.......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง ให้เริ่มทํางาน
4.4ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขเอกสารสอบราคา
4.5ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคา เลขที่02/2559ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันที่ประกาศสอบราคา
ก่อนถึงวันเปิดซองสอบราคา ณ งานพัสดุโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ตํ า บ ล ป่ า ซ า ง แ ล ะ วั น ที่ 26 เ ดื อ น ตุ ล า ค ม พ . ศ . 2 5 5 8 ยื่ น ซ อ ง ไ ด้ ที่ ห้ อ ง
รับและเปิดซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เวลา 08.30 16.30 น.
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการ
เปิ ด ซองสอบราคาจะเปิ ด ซองสอบราคาในวั น ที่ 27 เดื อ น ตุ ล าคม พ.ศ. 2558ตั้ ง แต่ เ วลา... 09.00 น.
เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จโดยจะเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ /จัดจ้าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ณ ที่ว่าการอําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มี
ผู้ เ สนอราคากระทํ า การอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรมตามข้ อ 1.6 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
และ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่
คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
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ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ /จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ณ ที่ว่าการ
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายตั้งแต่เวลา... 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้น
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณี
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 1 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 1 แล้วคณะ
กรรมการฯ
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ
หลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือที่
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าซางเท่านั้น
5.3โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอ
ราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง
ข้ อ เท็ จ จริ ง
สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าซางมีสิทธิที่จะไม่
รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซางทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด
หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาจ้างในจํานวน
หรื อ ขนาด หรื อ เฉพาะรายการหนึ่ ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่
พิ จารณาจั ดจ้ างเลยก็ได้สุดแต่จะพิ จารณา ทั้ งนี้ เพื่ อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าซาง
เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งองค์การบริหาร
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งาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินการงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซางจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ
1.3
กับ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
( 1 ) เงินสด
( 2 ) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือ
ก่อนวันนั้น ไม่เกิน 3 วันทําการ
( 3 ) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย บริษทั เงินทุน
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้วโดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ให้ โ ดยไม่ มี ด อกเบี้ ย ภายใน 15 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู้ ช นะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
7.1 (สํ า หรั บ สั ญ ญาที่ เ ป็ น ราคาต่ อ หน่ ว ย) โรงเรี ย นอนุ บ าลองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ป่าซางจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทํา
การตรวจสอบผลงานที่ ทํ า เสร็ จ แล้ ว และปรากฏว่ า เป็ น ที่ พ อใจตรงตามข้ อ กํ า หนดแห่ ง สั ญ ญาทุ ก ประการ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
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8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 6 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อ
วัน
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
9.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินอุดหนุนทั่วไป
9.2 เมื่อโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็น
ผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประการกําหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพานิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ ส่ ง เสริ ม การพาณิ ช ยนาวี
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศ
ไ ท ย เ ว้ น แ ต่ จ ะ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่ น นั้ น ก่ อ นบรรทุ ก ของลง
เรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(3)ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดของตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง ได้คัดเลือกแล้วไม่
ไป
ทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในข้อ 6ศูนย์พัฒนา
เด็กนักเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง จะริบหลักประกันสัญญาหรือเรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสือค้ําประกันสัญญาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
10. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการรับจ้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ ได้กําหนดไว้โดย
เคร่งครัด
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง
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