
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล 

เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล 
......................................................................................................................... 

  ด้วยเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม โดยโรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
เหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล หมู่ท่ี1
ตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2555    
จํานวน  966  คน   ตามรายการดังนี้ 
 1. เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  16-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  รวมเป็น 12 วัน (วันทําการ) 
จํานวน 966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 208,656.- บาท (สองแสนแปดพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)   
 2. เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2555  รวมเป็น 20 วัน (วันทําการ) 
จํานวน    966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 347,760.- บาท (สามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)   
 3. เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  รวมเป็น 22 วัน (วันทําการ) 
จํานวน 966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 382,536.- บาท (สามแสนแปดหม่ืนสองพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)   
 4. เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  1-30 สิงหาคม พ.ศ. 2555  รวมเป็น 20 วัน (วันทําการ) 
จํานวน     966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 347,760.- บาท (สามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 5. เดือนกันยายน  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  1-30  กันยายน พ.ศ. 2555  รวมเป็น 20 วัน (วันทําการ) 
จํานวน    966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 347,760.- บาท (สามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  1,634,472.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหม่ืนสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ีสอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนท้องถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ        

ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ  วันประกาศสอบราคา

หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 
กําหนดยื่นซองสอบราคาโดยตรงในวันท่ี  3 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบล

หนองไผ่ล้อม  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เวลา  10.00 – 10.30  น.  หรือส่วนงานธุรการการเงิน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ต้ังแต่วันท่ี 18  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2555  ถึง         
วันท่ี 2  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2555  ในวันและเวลาราชการ    
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 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบเสนอราคา ระหว่างวันท่ี 18  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2555  ถึงวันท่ี 2 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555  ได้ท่ีงานธุรการการเงิน โรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-242509 และ 044-252727  
ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   18   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2555 
 

(นายวฤต  วิศรุตเวศม์) 
                                             ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ โยธินนุกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลขท่ี        / 2555 
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูล 

ลงวันท่ี 18  เมษายน  2555 
***************************************************************************** 
  ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูล  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน”  มีความประสงค์    จะสอบราคา
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีท่ี 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุ
กูล  ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2555    จํานวน  966  คน  ดังนี้ 
 1. เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  16-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  รวมเป็น 12 วัน (วันทําการ) 
จํานวน 966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 208,656.- บาท (สองแสนแปดพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)   
 2. เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2555  รวมเป็น 20 วัน     (วันทําการ) 
จํานวน    966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 347,760.- บาท (สามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)   
 3. เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  รวมเป็น 22 วัน   (วันทําการ) 
จํานวน 966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 382,536.- บาท (สามแสนแปดหม่ืนสองพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)   
 4. เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  1-30 สิงหาคม พ.ศ. 2555  รวมเป็น 20 วัน      (วันทําการ) 
จํานวน     966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 347,760.- บาท (สามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 5. เดือนกันยายน  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  1-30  กันยายน พ.ศ. 2555  รวมเป็น 20 วัน    (วันทําการ) 
จํานวน    966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 347,760.- บาท (สามแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  1,634,472.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหม่ืนสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  แบบสัญญาจ้าง 
  1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
  1.5  ราคากลาง   1,634,472.-บาท 
 
 
 

      /2. คุณสมบัติของ... 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 

 2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1  ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพขายสิ่งของท่ีสอบราคาซ้ือ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ท้ิงงาน
ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ
เทศบาล 
  2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคา
ซ้ือในวงเงินไม่น้อยกว่า – บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน 
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลเชื่อถือ 
  2.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายการอ่ืน ท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ  วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง    เป็นธรรม ในการสอบราคาครั้ง
นี้ 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 
  3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง และยื่นพร้อมต้นฉบับ 
  สําหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาจะต้องมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
  3.2  สําเนาทะเบียนร้านค้า  สําเนาทะเบียนบ้าน  และสําเนาบัตรประชาชน 
  3.3  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคล
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.4  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคารวมท้ังรายการ และจํานวนตัวอย่าง 
(ถ้ามี) 
  3.5  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
 4.  การย่ืนซองสอบราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต้องระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
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  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ราคาท่ีรวมเสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืนๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท้ังปวง จนกระท่ังส่ง
มอบพัสดุให้ 
  ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  15  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3  ผู้เสนอราคา ต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ ไม่เกิน  95 วันทําการ นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนให้เริ่มทํางาน 
  4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถ่ี
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาจ้างท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี........”  กําหนด
ยื่นซองสอบราคาโดยตรงในวันท่ี 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555  
ณ   สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เวลา  10:00-10:30 น. 
หรือ ณ งานธุรการการเงินและพัสดุโรงเรียนเทศบาล 1 โยธนินุกูล  ต้ังแต่วันท่ี 18  เมษายน 2555  ถึง  วันท่ี 2  
พฤษภาคม  พ.ศ.  2555  ในวันและเวลาราชการ   
  เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันท่ี  4  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ต้ังแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง   อําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรอืยื่นหลักฐานการ 

เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิด
แผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
 
 

 
 
 
 

/5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิ์... 
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  5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
   (2)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

 (4)   ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอ 
ราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียน
มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิท่ี
จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  5.5  โรงเรียนทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือ 
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมท้ังโรงเรียนจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไป
โดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

6. การทําสัญญาจ้าง 
6.1 ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน    

ข้อ  1.3  กับโรงเรียน ภายหลังจากท่ีโรงเรียนได้รับงบประมาณ และภายใน  5  วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างท่ีสอบราคาได้ให้โรงเรียนฯ ยึดถือไว้
ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (1)   เงินสด 
   (2)   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนฯ โดยเป็นเช็คลงวันท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
   (3)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือ 
คํ้าประกันดังระบุในข้อ  1.4 
 
 

/(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย... 
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(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15  วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
  โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  5  งวด ดังนี้ 
  งวดท่ี  1  เป็นจํานวนเงินค่าจ้างเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  16-31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555  รวมเป็น 12 วัน (วันทําการ) จํานวน 966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 208,656.- บาท (สองแสนแปดพัน
หกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)   

งวดท่ี  2  เป็นจํานวนเงินค่าจ้างเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  1-30 มิถุนายน พ.ศ. 
2555  รวมเป็น 20 วัน (วันทําการ) จํานวน    966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 347,760.- บาท (สามแสนสี่หม่ืน
เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

งวดท่ี  3  เป็นจํานวนเงินค่าจ้างเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555  รวมเป็น 22 วัน (วันทําการ) จํานวน 966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 382,536.- บาท (สามแสนแปดหม่ืน
สองพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)    
  งวดท่ี  4  เป็นจํานวนเงินค่าจ้างเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  1-30 สิงหาคม พ.ศ. 
2555  รวมเป็น 20 วัน (วันทําการ) จํานวน     966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 347,760.- บาท (สามแสนสี่
หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
  งวดท่ี  5  เป็นจํานวนเงินค่าจ้างเดือนกันยายน  พ.ศ. 2555  ระหว่างวันท่ี  1-30  กันยายน พ.ศ. 
2555  รวมเป็น 20 วัน (วันทําการ) จํานวน    966 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 347,760.- บาท (สามแสนสี่หม่ืน
เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  1,634,472.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหม่ืนสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 
 8.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง  จะกําหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างต่อวัน 
 9.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาจนกว่าจะส่งสิ่งของตามข้อ 4 
ถูกต้องครบถ้วนไม่น้อยกว่า.......-..........เดือน.......-........ปี นบัถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
 7  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
 
 

/10.ข้อสงวนสิทธิ์... 
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 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอ่ืนๆ 
  10.1  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินหมวดรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
2555   การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินงบประมาณค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน แล้วเท่านั้น 
  10.2  เม่ือ โรงเรียน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามราคาจ้างแล้ว 
ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือ
ในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 
ผู้เสนอราคา ซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชนาวี ดังนี้ 
   (1)   แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชนาวี  ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (2)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทยซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3)   ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม(1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชนาวี 
  10.3  ผู้เสนอราคาซ่ึงโรงเรียน ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีราชการ
กําหนดระบุไว้ในข้อ 6 โรงเรียน อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี)รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  โรงเรียน สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข เพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
      โรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูล    
                          วันท่ี  18  เมษายน  2555 
 


