ประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
********************************
ด้วยเทศบาลตาบลบางกระทึก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก มีความประสงค์จะสอบราคา
จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อ เป็นอาหารกลางวัน สาหรับ นักเรีย น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก จานวน 135 คน ในวันเวลาราชการ จันทร์ถงึ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 แยกเป็นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
จานวน 90 วั นทาการ และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 103 วัน ทาการ รวมเป็นระยะเวลา
193 วันทาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ ในอัตราคนละ 20 บาท : วัน เป็นวงเงินงบประมาณ 521,100.- บาท (-ห้าแสน
สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
2. อาหารกลางวันใน 1 มื้อ ประกอบด้วย ข้าวสวยและกับข้าว อย่างน้อย 2 อย่าง โดยในแต่ละมือ้ ต้อง
มีกับ ข้าวชนิดแห้ง อย่างน้อ ย 1 อย่าง และชนิดน้า อย่างน้อ ย 1 อย่าง หรือ อาหารจานเดียว ถ้าเป็นชนิดแห้ง
จะต้องมีนาซุ
้ ป อย่างน้อย 1 อย่าง และขนมหรือผลไม้ อย่างน้อย 1 อย่าง
ทั้งนี้ อาหารที่ป ระกอบต้องใช้วัตถุดิบ ที่สด สะอาด ถูกสุขอนามัย ใช้ผลิตภัณฑ์เกลือ เสริมไอโอดีน เป็น
ส่วนประกอบในการปรุง มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่ เหมาะสมสาหรับเด็กเล็กโดยคานึงถึงหลักโภชนาการ
และความปลอดภัยสาหรับเด็กนักเรียนเป็ นสาคัญ ไม่ใส่สารปรุงแต่ง เช่น สี ผงชูรส สารกับบูด สาหรับขนมหรือ
ผลไม้ให้เป็นขนม จานวนไม่เกิน 2 วัน และผลไม้ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพประกอบอาหารจาหน่าย หรือมีความชานาญด้านการปรุงหรือ
ประกอบอาหาร หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาหารสาหรับนักเรียน
2. ไม่เป็นผู้ทีถ่ ูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทงิ้ งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิความคุ้มครองเช่นว่านัน้
/ 4. ไม่เป็นผู้...
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4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
บางกระทึก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายการอาหาร จานวน ๑93 วัน ซึ่งรายการอาหารที่จัดทาในแต่ละวันภายใน
สัปดาห์ตอ้ งไม่ซ้ากัน
6. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่าผู้ประกอบอาหารได้ผ่านการตรวจสุขภาพประจาปี อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยเน้นการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและเชื้อไทฟอยด์ เอ็กซเรย์ปอดเพื่อตรวจดูโรคที่เกี่ยวกับ ปอด
เช่น วัณโรค และตรวจเลือดเพื่อหาไวรัสตับอักเสบเอและบี
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตัง้ แต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 255๘ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 255๘ ระหว่าง
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (วันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก และกาหนด
เปิ ดซองสอบราคา ณ ศูน ย์ร วมข้อ มูล ข่า วสารการจั ดซื้ อ จั ดจ้ าง ชั้ น 4 ศาลากลางจัง หวั ดนครปฐม ในวัน ที่
16 พฤศจิกายน 255๘ ตัง้ แต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ผู้สนใจติดต่อขอรับ เอกสารสอบราคา ได้ที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก ระหว่างวันที่
2 พฤศจิ กายน 2558 ถึ งวั นที่ 13 พฤศจิ กายน 2558 ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เว็ บไซต์ เทศบาลต าบลบางกระทึ ก
www.bangkrateuk.go.th, เว็บไซด์ของจังหวัดนครปฐม (www.nakhompathom.go.th) และเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง
(www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2482-721๖ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 255๘

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก
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เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที…
่ .1..../๒๕๕9
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก ลงวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
***************************************
เทศบาลต าบลบางกระทึ ก โดยศู น ย์ พั ฒ นาเล็ ก เด็ ก เล็ ก ต าบลบางกระทึ ก ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า
”ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพื่อเป็นอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก จานวน 135 คน ในวันเวลา
ราชการ จันทร์ถงึ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตัง้ แต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
แยกเป็นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 90 วันทาการ และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน
103 วันทาการ รวมเป็นระยะเวลา 193 วันทาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3. ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ ในอัตราคนละ 20 บาท : วัน เป็นวงเงินงบประมาณ 521,100.- บาท
(-ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
4. รายการอาหารที่จัดทาในแต่ละวันภายในสัปดาห์ต้องไม่ซ้ากัน อาหารกลางวันใน 1 มื้อ
ประกอบด้วย
1) ข้าวสวย และ กับข้าว อย่างน้อย จานวน 2 อย่าง ประกอบด้วย กับข้าวประเภทโปรตีน
จากสัตว์ อย่างน้อย 1 อย่าง กับข้าวประเภทผัก อย่างน้อย 1 อย่าง โดยในแต่ละมื้อต้องมีกับข้าวชนิดแห้ง อย่าง
น้อย 1 อย่าง และ ชนิดน้า อย่างน้อย 1 อย่าง หรือ
2) อาหารจานเดียว ประกอบด้วย ประเภทโปรตีนจากสัตว์ อย่างน้อย 1 อย่าง ประเภทผัก
อย่างน้อย 1 อย่าง ถ้าเป็นชนิดแห้ง จะต้องมีนาซุ
้ ป อย่างน้อย 1 อย่าง และ
3) ขนมหรือผลไม้ อย่างน้อยจานวน 1 อย่าง
ทั้งนี้ อาหารที่ประกอบต้องใช้วัตถุดิบที่สด สะอาด ถูกสุขอนามัย ใช้ผลิตภัณฑ์เกลือเสริมไอโอดีน
เป็นส่วนประกอบในการปรุง มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่ เหมาะสมสาหรับ เด็กเล็กโดยคานึงถึงหลัก
โภชนาการและความปลอดภัยสาหรับเด็กนักเรียนเป็นสาคัญ ไม่ใส่สารปรุงแต่ง เช่น สี ผงชูรส สารกับบูด สาหรับ
ขนมหรือผลไม้ให้เป็นขนม จานวนไม่เกิน 2 วัน และผลไม้ไม่น้อยกว่า 3 วัน
5. วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการประกอบอาหารที่สะอาดมีคุณภาพ
ถูกสุขอนามัย โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และต้องปฏิบัติตามรายละเอียดข้อกาหนด
การจ้างที่แนบมาพร้อมนี้
โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบใบเสนอราคา
๑.๒ แบบสัญญาจ้าง
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1.3 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.4 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสาร ส่วนที่ 2
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพประกอบอาหารจาหน่าย หรือมี
ความชานาญด้านการปรุงหรือประกอบอาหาร หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาหารสาหรับนักเรียน
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทงิ้ งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้อ งถิ่น หรือ ห้ามติดต่อ หรือ ห้ามเข้าเสนอราคากับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิความคุ้มครองเช่นว่านัน้
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัด ขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานของผู้ประกอบอาหารว่าได้ผ่านการตรวจสุขภาพ
ประจาปีจากสถานพยาบาลหรือสถานบริการสารณสุข อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นการตรวจอุจจาระเพื่อ
หาไข่พยาธิและเชือ้ ไทฟอยด์ เอ็กซเรย์ปอดเพื่อตรวจดูโรคที่เกี่ยวกับปอด เช่น วัณโรค และตรวจเลือดเพื่อหา
ไวรัสตับอักเสบเอและบี
2.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นในการจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคาเป็น 2 ส่วน ดังนี้
๓.๑ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๒ หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจานวนตัวอย่าง
(ถ้ามี)
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๓.๔ กรณีบุ คคลธรรมดาต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
๓.๕ หนังสือแสดงผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข
3.6 เอกสารสอบราคา จะต้องมีตราประทับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก เท่านัน้
๔. การยื่นซองเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกครั้ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคาทั้งสิ้นซึ่งรวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จา่ ยอื่นๆทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดราคา ยืนราคา ไม่นอ้ ยกว่า 330 วัน นับตัง้ แต่เปิดซองสอบ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนใบเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ ไม่เกิน 193 วันทาการ หรือจนกว่า
จะปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นับแต่หรือถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
เทศบาลให้เริ่มดาเนินงาน โดยส่งมอบพัสดุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามจานวนวัน/เวลาและจานวนเด็กนักเรียนตามประกาศ
สอบราคาเป็นประจาทุกวัน ในเวลา ๑๐.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรายการของรายการอาหารในแต่ละวัน (๑93 วัน
ทาการ) ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะยึดไว้เป็นเอกสารของ
ทางราชการสาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยมีผู้ มีอานาจทา
นิตกิ รรมแทนนิตบิ ุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน เพื่อใช้ในการทดลองหรือประกอบการพิจารณา
และหรื อประกอบสั ญญา ทั้ งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดั งกล่าว
ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารทั้งหมดเสียก่อ นที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่
1/2559 ลงวัน ที่ 30 ตุ ล าคม 2558” ยื่ น ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ในวั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2558 ถึ ง วั น ที่ 13
พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.(ตามวันและเวลาราชการ)ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลบางกระทึก สานักงานเทศบาลตาบลบางกระทึ กหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรั บ โดยถือวันและเวลาที่ ศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กนัน้ ลงรับจากไปรษณีย์เป็นการรับซอง เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบ
ราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ
ศูนย์ร วมข้อ มูล ข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
และประกาศราชื่อผู้เสนอราคาที่มีสทิ ธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่าผู้
เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนัน้ ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทงิ้ งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนัน้ เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทา
ดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นๆ ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ได้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถอื เป็นที่สุด
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิด ซองสอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผู้เ สนอราคาที่ มีสิ ท ธิ์ ได้ รับ การ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้ าง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป หรือหลังจากการดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามข้อ 1.5 แล้ว
เสร็จ
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้น
แต่ผู้วา่ ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ
ในกรณีที่ผู้วา่ ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธ์ในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ ม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือ ผิดแผกไป
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จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พจิ ารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านัน้
๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อ ผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลั กฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ
หรือผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินสอบราคา หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชีแ้ จงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดเกี่ยวกับ ผู้เสนอ
ราคาได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือ ไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
และให้ถอื ว่าการตัดสินใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามที่สอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีสทิ ธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนัน้
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสทิ ธิ์
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสทิ ธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทงิ้ งาน
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ในกรณีน้ี หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างดังระบุในข้อ 1.2 กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใน ๓ วัน นับ ถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อ งวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิน
เท่ากับ ร้อ ยละห้า (๕%) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยึด ถือไว้ขณะทาสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเป็นเช็คลงวันที่ทาสัญญาหรือ ก่อนหน้า
นัน้ ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือ ค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุไว้ในข้อ
1.3
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(5) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการหรือ หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันตามที่ระบุในข้อ 1.3
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเรียกทาสัญญาต่อเมื่อมีงบประมาณ
แล้วเท่านัน้
๗. ค่าจ้างและการจ่าย
การจ่ายเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัตงิ าน
แล้วเสร็จ รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยในวันสุดท้ายของเดือนนั้น ตามสัญญา หากเดือนใดวัน
สุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุดราชการ การจ่ายเงินจะเลื่อนไปจ่ายในวันเปิดทาการวันแรกของเดือนถัดไป โดยจะ
จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างตามจานวนวันทาการ และตามจานวนเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนจริงในแต่ละภาคเรียน แต่ไม่
เกินจานวนนักเรียนที่กาหนดไว้
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดใน อัตราร้อยละ ๐.๑0 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน แต่
จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือสัญญาจ้างตามแบบดังระบุตามข้อ 1.2
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ....................
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วัน นับถัดจากวันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ มอบงาน โดยผู้รับ จ้างต้อ งรีบ จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธ์ในการเสนอราคา และอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับ งานครั้งนี้ จะจ่ายได้ก็ต่อ เมื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการเบิกหัก
ผลั ก ส่ง งบประมาณจากเทศบาลต าบลบางกระทึ ก ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณเงิ น อุ ดหนุ นทั่ ว ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของเพื่องานจ้าง ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องนาเข้ามาโดยทาง เรือ ในเส้นทางเรือ ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บ ริการรับ ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศ ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นโดยมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมพาณิชย์นาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้า
มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัด หรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. ในระหว่างระยะเวลาการทางานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก
วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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รายละเอียดข้อกาหนดการจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง
เลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558
*************************************
ขอบเขตการจ้าง
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นอาหารกลางวัน สาหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก จานวน 135 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 90 วันทา
การ และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 103 วันทาการ รวมเป็นระยะเวลา 193 วันทาการ โดย
อาหารกลางวันต่อ 1 มื้อ ประกอบด้วย
1. ข้าวสวย และ กับข้าว อย่างน้อย จานวน 2 อย่าง ประกอบด้วย กับข้าวประเภทโปรตีนจากสัตว์
อย่างน้อยจานวน 1 อย่าง กับข้าวประเภทผัก อย่างน้อยจานวน 1 อย่าง โดยในแต่ละมื้อต้องมีกับข้า วชนิดแห้ง
อย่างน้อย จานวน 1 อย่าง และ ชนิดน้า อย่างน้อยจานวน 1 อย่าง หรือ
2. อาหารจานเดียว ประกอบด้วย ประเภทโปรตีนจากสัตว์ อย่างน้อยจานวน 1 อย่าง ประเภทผัก
อย่างน้อยจานวน 1 อย่าง ถ้าเป็นชนิดแห้ง จะต้องมีนาซุ
้ ป อย่างน้อยจานวน 1 อย่าง และ
3. ขนมหรือผลไม้ อย่างน้อยจานวน 1 อย่าง
ทั้งนี้ อาหารต้องสะอาด ถูกสุขอนามัย ใช้ผลิตภัณฑ์เกลือเสริมไอโอดีนเป็นส่วนประกอบในการปรุง
มีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่ เหมาะสมสาหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก โดย
คานึงถึงหลักโภชนาการและความปลอดภัยสาหรับเด็กนักเรียนเป็น สาคัญ ไม่ใส่สารปรุงแต่ง เช่น สี ผงชูรส สาร
กับบูด สาหรับขนมหรือผลไม้ให้เป็นขนม จานวนไม่เกิน 2 วัน และผลไม้ไม่น้อยกว่า 3 วัน
รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง
1. ผู้รับจ้างหรือผู้ซึ่งผู้รับจ้างมอบหมายให้มีหน้าที่เป็นผู้ประกอบอาหารจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ
ประจาปี โดยสถานบริการสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นการตรวจอุ จจาระเพื่อหาไข่พยาธิและเชื้อ
ไทฟอยด์ เอ็กซเรย์ปอดเพื่อตรวจดูโรคที่เกี่ยวกับปอด เช่น วัณโรค และตรวจเลือดเพื่อหาไวรัสตับอักเสบเอและบี
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ประกอบอาหารต้องตรวจใหม่ทุกครั้งและทุกคน
2. ผู้รับจ้างหรือผู้ซึ่งผู้รับจ้างมอบหมายให้มีหน้าที่เป็นผู้ประกอบอาหารต้องแต่งกายให้ถูกต้อง
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก ผม เหงื่อ น้าลาย เชือ้ โรคสูอ่ าหาร โดยต้องสวมเสื้อมีแขน และ
ผ้า กั น เปื้ อ นที่ สะอาด สวมหมวกหรื อ ตาข่ ายคลุ ม ผมที่ ส ามารถเก็บ รวบผมได้ เรี ย บร้ อ ย สวมรองเท้า หุ้ ม ส้ น
ไม่สวมรองเท้าแตะ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และห้ามสวมเครื่องประดับ เนื่องจากเป็นแหล่งสะสมของ
สกปรกและเชือ้ โรค และอาจตกลงไปในอาหารก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กนักเรียนได้
3. ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ตา่ งๆ ในการประกอบ

สิ่ง
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อาหารที่สะอาดมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยเองทั้งหมด
4. ผู้รับจ้างจะต้องประกอบอาหาร ณ โรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก โดย
จะต้องประกอบอาหารแล้วเสร็จไม่เกินเวลา 10.30 น. เป็นประจาทุกวัน
5. ผู้รับจ้างเป็นผู้บรรจุหีบห่ออาหารกลางวันด้วยภาชนะที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ตามจานวนที่
กาหนด
6. ผู้รับจ้างต้องหมุนเวียนรายการอาหารโดยไม่ซ้ากันภายในรอบสัปดาห์
กาหนดเวลาการจ้างและการจ่ายเงิน
1. ระยะเวลาการประกอบอาหารกลางวัน ตัง้ แต่วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันที่
10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 193 วันทาการ
2. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างตามจานวนวันทาการ และตามจานวนเด็กนักเรียนที่เข้าเรียน
จริงในแต่ละภาคเรียน แต่ไม่เกินจานวนนักเรียนที่กาหนดไว้
3. การจ่ายเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ในวันสุดท้ายของเดือนนั้น
หากเดือนใดวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุดราชการ การจ่ายเงินจะเลื่อนไปจ่ายในวันเปิดทาการวันแรกของ
เดือนถัดไป
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.ชื่อโครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โครงการอาหารกลางวัน (เสริมไอโอดีน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรร ๗๕๖,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๓.วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๕๒๑,๑๐๐.00 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๒๐ บาท/คน/วัน
๔.แหล่งที่มาของราคากลาง
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๐๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
-

