เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที…
่ .๓..../๒๕๕๘
จ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน เพื่อเป็นอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก
ตามประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก ลงวันที่ ...๒๔.....เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
............................................................................................
ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กเล็กตาบลบางกระทึก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า”ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน เพื่อเป็นอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลบางกระทึก จานวน 1๑๕ คน ในราคา ๒๐ บาท/วันต่อ คน จานวน ๑๐๑ วันทาการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2๓๒,๓๐๐.00 บาท (-สองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-) ดังมีรายละเอียดของการประกอบอาหาร
ดังนี้
๑. อาหารที่จัดทาในแต่ละมือ้ จะต้องเป็นอาหารที่สด สะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการครบ ๕ หมู่
ไม่ใส่สารปรุงแต่ง เช่น สี ผงชูรส สารกันบูด
๒. รายการอาหารที่จัดทาในแต่ละวัน ภายในสัปดาห์ต้องไม่ซ้ากัน ซึง่ จะต้องประกอบด้วยข้าวสวยและ
กับ ข้าวอย่างน้อย ๑ อย่าง หรืออาหารจานเดียว และขนมหวานหรือ ผลไม้ตามฤดูกาล โดยมีข้อ แนะนาและ
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบใบเสนอราคา
๑.๒ รายการเอกสารที่ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา
๑.๓ ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก
๑.๔ รายการอาหาร จานวน ๑๐๑ วัน
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างหรือประกอบกิจการตามที่
ประกาศสอบราคา และต้องไม่เป็นผู้แจ้งเวียนชื่อผู้ที่ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๒.๓ ผู้ เสนอราคาต้องได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี (โดยเน้นการตรวจอุ จจาระ,ไวรัสตั บอักเสบเอ
และเอ็กซเรย์ปอด) จากสถานบริการสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. หลักฐานการเสนอราคา
เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับของเสนอราคา ดังนี้
๓.๑ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๒ หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน

๓.๓ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจานวนตัวอย่าง
(ถ้ามี)
๓.๔ กรณีบุ คคลธรรมดาต้ องแนบส าเนาบั ตรประจาตั วประชาชน ส าเนาทะเบี ยนบ้าน ส าเนาบั ตร
ประจาตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
๓.๕ หนังสือแสดงผลการตรวจสุขภาพจากสถานบริการสาธารณสุข
๔. การยื่นซองราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขตัวอักษร ไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดรบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกครั้ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาต่อหน่ วย ตามเงื่ อนไขที่ระบุ ไว้ท้ ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่ เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน ให้ถอื ตัวหนังสือเป็นสาคัญโดยคิดราคาทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอราคา ยื่นราคาไม่น้อยกว่า...๑๐๑....วัน นับตั้งแต่เปิดซองสอบราคาโดยภายใน
กาหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนใบเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึกตาม
จ านวนวั น /เวลาและจ านวนเด็ ก นั ก เรี ย นตามประกาศสอบราคาเป็ น ประจ าทุ ก วั น ในเวลา ๑๐.๓๐น.
(ในวันและเวลาราชการ)
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการ
อาหารในแต่ ละวั น ( ๑๐๑ วั นท าการ) ไปพร้ อมใบเสนอราคาเพื่ อประกอบการพิ จารณาหลั ก ฐานดั งกล่ าวนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการสาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่าย
จะต้ อ งรั บรองส าเนาถู กต้ อ งโดยมี ผู้ มี อ านาจท านิ ติ กรรมแทนนิ ติ บุ ค คล หรื อบุ ค คลธรรมดาที่ เข้ าสอบราคา
หากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน เพื่อใช้ในการทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะ
ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะคืน
ให้แก่ผู้เสนอราคา
๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถ่ถี ้วนและเข้าใจเอกสารทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองราคา โดยระบุไว้ที่ หน้าซองว่าใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๓ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. 255๘
วันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. 255๘ ถึงวันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.255๘ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30
น.(ตามวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก สานักงานเทศบาลตาบลบางกระทึก หรือ
ส่ งทางไปรษณี ย์ ตอบรั บโดยถื อวั นและเวลาที่ เทศบาลต าบลบางกระทึ กนั้ นลงรั บจากไปรษณี ย์ เป็ นการรั บซอง

เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตัง้ แต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
๕. หลักเกณฑ์และสิทธ์ในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยื่ นซองสอบราคาไม่ ถู กต้องตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
ไม่รับผิดชอบพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือพลาดไป
จากเงื่ อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่ ไม่ ใช่ สาระส าคั ญ ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ พิ จารณาเห็ นว่ าจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านั้น
๕.๓ ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็กสงวนสิ ทธิ์ไม่ พิ จารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไม่ มี การผ่ อนผั นในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ปรากฏชื่ อผู้ เสนอราคารายนั้ น ในบั ญชี ผู้ รั บเอกสารสอบราคาหรื อในหลั กฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือ
ผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินสอบราคา หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลบางกระทึก มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชีแ้ จงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดเกี่ยวกับผู้เสนอราคาได้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กทรงไว้ซึ่ งสิทธิ์ที่ จะไม่รั บราคาต่าสุด หรื อราคาหนึ่ งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจเลือกซือ้ ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดย
ไม่พิจารณาจัดซือ้ เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้ งงาน หากมีเหตุที่ได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมี
การสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาสามารถ
ดาเนินงานตามที่สอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น

๖. การทาสัญญาจ้าง
๖.๑ ในกรณี ที่ ผู้ ชนะการสอบราคาจะต้ องท าสั ญญาจ้ างตามแบบสั ญญาจ้ างกั บ ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ ก
ตาบลบางกระทึก ภายใน ๓ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า
(๕%) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยึดไว้ขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเป็นเช็คลงวันที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๕) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ แจ้ งเวี ยนให้ ส่ วนราชการต่ างๆทราบแล้ ว โดยอนุ โลมให้ ใช้ ตามตั วอย่ างหนั งสื อค้ าประกั นของธนาคารตามที่
คณะกรรมการว่ าด้ วยการพั สดุ ก าหนด (การใช้ หลั กประกั นตามข้ อนี้ใช้ เฉพาะสั ญญาจ้ างก่ อสร้ างที่ มี วงเงิ นไม่ เกิ น
๑๐ ล้านบาท )
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่าย (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น........๕.......... งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงิน ๒๓,000.๐๐-บาท (-สองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิ านให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ จานวน ๑๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงิน 4๘,๓00.๐๐-บาท (-สี่หมืน่ แปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิ านให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จานวน ๒๑ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงิน 4๘,๓00.๐๐-บาท (-สี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิ านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ จานวน ๒๑ วัน
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงิน 4๖,๐00.๐๐-บาท (-สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิ านให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๒๐ วัน
งวดที่ ๕ เป็นจานวนเงิน ๕๐,๖00.๐๐-บาท (-ห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิ านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จานวน ๒๒ วัน
งวดสุดท้าย เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จานวน ๗ วัน ๑๖,๑00.๐๐-บาท (-หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท
ถ้วน-) ซึ่ งรวมเป็นจานวนเงิ นในอัตราของร้ อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รั บจ้ างได้ปฏิ บั ติ งานทั้ งหมดให้แล้วเสร็ จ
เรียบร้อยตามสัญญา
*** หมายเหตุ การจ่ายเงินทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึกจะจ่ายให้ตามจานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดใน อัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกัน
ความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.........-.........วัน นับถัดจากวันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ รั บมอบงาน โดยผู้ รับจ้ างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดี ดังเดิ มภายใน ๗ วั น นั บจากวั นที่ ได้รั บแจ้ ง
ความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธ์ในการเสนอราคา และอื่น
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานครั้งนี้ ได้มาจาก เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๐.๒ เมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคา
จ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของเพื่องานจ้าง ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่ง หรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ดการให้ ส่ิ งของดั งกล่ าวบรรทุ กโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่ มี สิ ทธิ เช่ นเดี ยวกั บเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุก
สิ่ งของนั้ น โดยเรื ออื่ นโดยมิ ใช่ เรื อไทย ซึ่ งจะต้ องได้ รั บอนุ ญาตเช่ นนั้ นก่ อนบรรทุ กของลงเรื ออื่ น หรื อเป็ นของที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
พาณิชย์นาวี
๑๐.๓ ผู้ เสนอราคาซึ่ งศู นย์ พัฒนาเด็ กเล็ กได้ คัดเลื อกแล้ วไม่ ไปท าสั ญญาหรื อข้ อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐. ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. ในระหว่างระยะเวลาการทางานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้
โดยเคร่งครัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก
วันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

