
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกลู 
เร่ือง  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารเสริมสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนกุูล 

                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-4 
......................................................................................................................... 

  ด้วยเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม โดยโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
ประกอบอาหารเสริม สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-4   โรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูล หมู่ท่ี 1 ตําบล 
หนองไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ท่ีมีความขาดแคลนและส่วนหน่ึงมีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วย  
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม  2556  ถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2556  จํานวน  169  คน  รวม 52 วัน  (วันทําการ)    รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
158,184.- บาท   (หน่ึงแสนห้าหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)   ตามรายการดังน้ี 
 1. เดือนมกราคม  พ.ศ. 2556  ระหว่างวันท่ี  1-31  มกราคม พ.ศ. 2556  รวมเป็น 22 วัน (วันทําการ) จํานวน 169 
คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 66,924.- บาท (หกหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สบิสี่บาทถ้วน)   
 2. เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  ระหว่างวันท่ี  1-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  รวมเป็น 19 วัน (วันทําการ) จํานวน 
169 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 57,798.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 
 3. เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2556  ระหว่างวันท่ี  1-15  มีนาคม พ.ศ. 2556  รวมเป็น 11 วัน (วันทําการ)  จํานวน 169 
คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 33,462.- บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น   158,184.- บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 
อาหารเสริมในแต่ละวันประกอบไปด้วย ข้าวสวย,กับข้าว 2 อย่าง และผลไม้ตามฤดูกาล รวม 4 รายการ/วัน 
                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปน้ี 

1.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ีสอบราคาดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานบริหารราชการสว่น

ท้องถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
3. ไม่เป็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ         

ผู้เสนอราคาได้มีคาํสั่งให้สละเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรอืไม่

เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งน้ี 
กําหนดยื่นซองสอบราคาโดยตรงในวันท่ี  21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบล        หนอง

ไผล่้อม  อําเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา เวลา  10.00 – 10.30  น.  หรือส่วนงานธุรการการเงิน       โรงเรียน
เทศบาล 1 โยธินนุกูล  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  ตั้งแตวั่นท่ี 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง         วันท่ี 20 
เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555  ในวันและเวลาราชการ 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับใบเสนอราคา ระหว่างวันท่ี 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555  ถึงวันท่ี 20  เดอืน ธันวาคม  
 พ.ศ.2555  ได้ท่ีงานธุรการการเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูล  เทศบาลตาํบลหนองไผล่้อม  อําเภอเมืองนครราชสมีา  
จังหวัดนครราชสีมา  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  044-252727  ในวันและเวลาราชการ 

 
ประกาศ  ณ วันท่ี  6  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
 
 
                                            (นายวฤต  วิศรุตเวศม)์ 

                                             ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรยีนเทศบาล 1 โยธินนุกูล 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารเสริมเลขท่ี     / 2556 
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกลู 

ลงวันท่ี 6 ธันวาคม  2555 
***************************************************************************** 

  ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูล  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมา
ประกอบอาหารเสริม สาํหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูลช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-4  ท่ีมีความขาดแคลนและส่วนหน่ึง
มีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วย  จํานวน  169  คน ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม  2556 ถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2556รวม 52 วัน (วันทํา
การ)  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 158,184.- บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)   ตามรายการดังน้ี 
 1. เดือนมกราคม  พ.ศ. 2556  ระหว่างวันท่ี  1-31  มกราคม พ.ศ. 2556  รวมเป็น 22 วัน (วันทําการ) จํานวน 169 
คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 66,924.- บาท (หกหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สบิสี่บาทถ้วน)   
 2. เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  ระหว่างวันท่ี  1-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  รวมเป็น 19 วัน (วันทําการ) จํานวน 
169 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 57,798.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 
 3. เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2556  ระหว่างวันท่ี  1-15  มีนาคม พ.ศ. 2556  รวมเป็น 11 วัน (วันทําการ)  จํานวน 169 
คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 33,462.- บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น   158,184.- บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 
            อาหารเสริมในแตล่ะวันประกอบไปด้วย ข้าวสวย,กับข้าว 2 อย่าง และผลไมต้ามฤดูกาล รวม 4 รายการ/วัน 
 
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  แบบสัญญาจ้าง 
  1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสญัญา) 
  1.5  ราคากลาง   158,184.-บาท 
 2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1  ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพขายสิ่งของท่ีสอบราคาซ้ือ และต้องไมเ่ป็นผู้ถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ท้ิงงานของ
ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือห้ามตดิต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาล 
  2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รบัเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                    2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาซ้ือใน
วงเงินไม่น้อยกว่า – บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับสว่น 
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลเช่ือถือ 
  2.4  ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายการอ่ืน ท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งน้ี 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังน้ี 
  3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง และยื่นพร้อมต้นฉบับ 

                                  
 
 
 
 

       /-2-สําหรับผู้ประกอบการ..... 
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          สําหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาจะต้องมสีําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (ถ้ามี) 
  3.2  สําเนาทะเบียนร้านค้า  สําเนาทะเบียนบ้าน  และสําเนาบัตรประชาชน 
  3.3  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
  3.4  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคารวมท้ังรายการ และจํานวนตัวอย่าง  
  3.5  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
 4.  การย่ืนซองสอบราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมม่ีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกัน
ท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะตอ้งลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังน้ีราคาท่ีรวมเสนอจะต้องตรงกัน
ท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไมต่รงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืนๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท้ังปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ 
  ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  15  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาต้องรบัผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
  4.3  ผู้เสนอราคา ต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสรจ็ ไม่เกิน  95 วันทําการ นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา หรือวันท่ีไดร้ับหนังสือแจ้งจากโรงเรยีนให้เริม่ทํางาน 

        4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถ่ีถ้วนและ
เข้าใจเอกสารสอบราคาจ้างท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

  4.5  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี........”  กําหนดยื่นซอง
สอบราคาโดยตรงในวันท่ี 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา  เวลา  10:00-10:30 น. หรือ ณ งานธุรการการเงินและพัสดุโรงเรยีนเทศบาล 1  
โยธินนุกูล  ตั้งแต่วันท่ี 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันท่ี 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 ในวันและเวลาราชการ   
  เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไมร่ับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันท่ี  24  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นตน้ไป ณ ศูนยร์วมข้อมลู
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง  อําเภอเมืองนครราชสมีา  จังหวัดนครราชสีมา 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งน้ี โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลกัฐานการ 

เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไมร่ับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแตเ่ป็นข้อผดิพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสว่นท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
เท่าน้ัน 
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  5.3  โรงเรยีนสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไมม่ีการผ่อนผันในกรณดีังต่อไปน้ี 
   (1)   ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอรายน้ันในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของโรงเรียน 
   (2)   ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างใดอยา่งหน่ึง 
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 

 (4)   ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอ 
ราคามไิดล้งลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสญัญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนมี
สิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมสีิทธิท่ีจะไม่รับ
ราคา หรือไม่ทําสญัญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 
  5.5  โรงเรยีนทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไมร่ับราคาต่ําสดุ หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือ 
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สดุแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของโรงเรียนเป็นเดด็ขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมไิด้ รวมท้ังโรงเรยีนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา
และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุ่จรติ หรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา 

6. การทําสัญญาจ้าง 
6.1 ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน    

ข้อ  1.3  กับโรงเรียน ภายหลังจากท่ีโรงเรียนไดร้ับงบประมาณ และภายใน  5  วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างท่ีสอบราคาได้ให้โรงเรียนฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
        (1)   เงินสด 
        (2)   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนฯ โดยเป็นเช็คลงวันท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วัน
ทําการของทางราชการ 
                  (3)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ  1.4 

(4)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มดีอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
  โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังน้ี 
  งวดท่ี  1  เป็นจํานวนเงินค่าจ้างเดือนมกราคม  พ.ศ. 2556  ระหว่างวันท่ี  1-31  มกราคม พ.ศ. 2556  
รวมเป็น 22 วัน (วันทําการ) จํานวน 169 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 66,924.- บาท (หกหมื่นหกพันเก้าร้อยยีส่ิบสี่บาท
ถ้วน)   

งวดท่ี  2  เป็นจํานวนเงินค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  ระหว่างวันท่ี  1-28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2556  รวมเป็น 19 วัน (วันทําการ) จํานวน 169 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 57,798.- บาท  (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
เก้าสิบแปดบาทถ้วน)  
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งวดท่ี  3  เป็นจํานวนเงินค่าจ้างเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2556  ระหว่างวันท่ี  1-15  มีนาคม พ.ศ. 2556  รวม

เป็น 11 วัน (วันทําการ) จํานวน 169 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 33,462.- บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสองบาท
ถ้วน)   
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  158,184.- บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นแปดพันหน่ึงรอ้ยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 

 8.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสญัญาจ้าง  จะกําหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างต่อวัน 
 9.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชํารดุบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาจนกว่าจะส่งสิ่งของตามข้อ 4 ถูกต้อง
ครบถ้วนไม่น้อยกว่า.......-..........เดอืน.......-........ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซือ้รับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดดีังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพรอ่ง 
 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอ่ืนๆ 
  10.1  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งน้ีได้มาจากเงินหมวดรายไดส้ถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556  
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต้่อเมื่อโรงเรียนไดร้ับอนุมัติเงินงบประมาณค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียน แล้วเท่าน้ัน 
  10.2  เมื่อโรงเรียน ได้คัดเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผู้รบัจ้างและไดต้กลงจ้างตามราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้
รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ี
มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซ่ึงเป็น
ผู้ขายจะต้องปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชนาวี ดังน้ี 
   (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชนาวี  ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมสีิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการพาณชินาวีให้บรรทุกสิ่งของน้ัน
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทยซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัตติาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชนาวี 
  10.3  ผู้เสนอราคาซ่ึงโรงเรียน ไดคั้ดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีราชการกําหนด
ระบุไว้ในข้อ 6 โรงเรยีน อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี)รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  10.4  โรงเรียน สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข เพ่ิมเตมิเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสดุ (ถ้ามี) 
 
 
 
      โรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกลู   
                           วันท่ี  6  ธันวาคม  2555 
 
                                                               
 


