ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน เพื่อเป็นอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 255๘
********************************
ด้วยเทศบาลตาบลบากรรททกร โดยศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรตาบลบากรรททกรมคววามปรทสกวพะทสบบราวา
ะ้ากเหมาปรทรบบบาหารวาว-หวาน เัื่บเป็นบาหารรลากวฒนสาหรฒบเดกรนฒรเรคยนขบกศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรตาบลบากรรททกร ะานวน
1๑๕ วน ในราวา ๒๐ บาท/วฒนต่บวน ะานวน ๑๐๑ วฒนทาราร รวมเป็นเกินทฒ้กสิ้น 2๓๒,๓๐๐.00 บาท (-สบก
แสนสามหมื่นสบกัฒนสามร้บยบาทถ้วน-)
เัื่บให้เดกรนฒรเรคยนได้มคบาหารรลากวฒนทค่ถูรต้บกตามหลฒรโภชนารารรฒบปรททานบย่ากทฒ่วถกก ตลบดะน
เัื่บเสริมสร้ากสุขภาับนามฒยขบกเดกรนฒรเรคยนให้แขกกแรกสมบูรณพ ซก่กมครายลทเบคยดดฒกนค้
1. บาหารทค่ ะฒ ด ท าในแต่ ล ทมื้ บ ะทต้ บ กเป็ น บาหารทค่ ส ด แลทมค วุ ณ ว่ า ทากโภชนารารวรบ 5 หมู่
ไม่ใส่สารปรุกแต่ก เช่น สค ผกชูรส สารรฒนบูด
2. รายรารบาหารทค่ะฒดทาในแต่ลทวฒน ภายในสฒปดาหพ ไม่ซ้ารฒน ซก่กะทต้บกปรทรบบด้วยข้าวสวยแลท
รฒบข้าวบย่ากน้บย 1 บย่าก หรืบบาหาระานเดคยว แลทขนมหวานหรืบผลไม้ตามฤดูราล
ผู้มคสิทธิเสนบราวาะทต้บกเป็นผู้มคบาชคัะ้ากทาสิ่กขบกทค่สบบราวาดฒกรล่าว แลทไม่เป็นผู้แะ้กเวคยนชื่บผู้ทิ้ก
กานขบกทากราชราร รฒฐวิสาหริะ หรืบหน่วยกานรารบริหารราชรารส่วนท้บกถิ่นในขณททค่ยื่นซบกสบบราวา แลท
ผู้ปรทรบบบาหาระทต้บกได้รฒบรารตรวะสุขภาัปรทะาปี (โดยเน้นรารตรวะบุะะารท,ไวรฒสตฒบบฒรเสบเบ แลท
เบก ร ซเรยพป บด ะารสถานบริร ารสาธารณสุ ข บย่า กน้บ ยปีล ท 1 วรฒ้ ก ตามหนฒ ก สื บ ะฒ ก หวฒ ด นวรปฐม ทค่ นฐ.
0027.003/2/ว 7641 ลกวฒนทค่ 22 เมษายน 2553 แลทในรารเสนบราวาต้บกแนบรายรารบาหารวาวหวาน ะานวน ๑๐๑ วฒน โดยบาหารทค่ทาในแต่ลทสฒปดาหพะทต้บกไม่ซารฒ
้ น
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตฒ้กแต่วฒนทค่ ๒๔ เดืบนเมษายน ั.ศ. 255๘ ถกกวฒนทค่ ๑๑ เดืบนัฤษภาวม ั.ศ. 255
๘รทหว่ากเวลา 08.30 น. ถกก 16.30 น. (ตามวฒนแลทเวลาราชราร) ณ ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรตาบลบากรรททกร เทศบาลตาบล
บากรรททกร หรืบยื่นซบกทากไปรษณคยพลกททเบคยนตบบรฒบโดยถืบวฒน แลทเวลาทค่เทศบาลตาบลบากรรททกรนฒ้นลก
รฒบะารไปรษณคยพเป็นรารรฒบซบก แลทราหนดเปิด ซบกสบบราวา ในวฒนทค่ ๑๒ เดืบ นัฤษภาวม ั.ศ.255๘
ตฒ้กแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนยพรวมข้บมูลข่าวสารราระฒดซืบ้ ะฒดะ้าก ชฒ้น 4 ศาลารลากะฒกหวฒดนวรปฐม
/ผู้สนใะ…

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ทค่ ณ ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรตาบลบากรรททกร
เทศบาลต าบลบากรรททกร วฒ น ทค่ ๒๔ เดืบนเมษายน ั.ศ. 255๘ ถก กวฒ นทค่ ๑๑ เดื บนัฤษภาวม ั.ศ. 255๘ ดู
รายลทเบค ย ดได้ ทค่ เวก บไซตพ เทศบาลต าบลบากรรททก ร
(www.nakhompathom.go.th) แลท

www.bangkrateuk.com, เวก บไซดพ ขบกะฒ กหวฒ ดนวรปฐม

เวกบไซดพขบกรรมบฒญชครลาก (www.gprocurement.go.th) หรืบสบบถาม

ทากโทรศฒัทพหมายเลข 0-2482-721๖ใน วฒนแลทเวลาราชราร
ะกกปรทราศมาให้ทราบโดยทฒ่วรฒน

ปรทราศ ณ วฒนทค่ ๒๔ เดืบนเมษายน ั.ศ. 255๘

(นายราชฒน มคป้บม)
นายรเทศมนตรคตาบลบากรรททกร

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่….๓..../๒๕๕๘
จ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน เพื่อเป็นอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก
ตามประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึก ลงวันที่ ...๒๔.....เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
............................................................................................
ศูนยพัฒฒนาเลกรเดกรเลกรตาบลบากรรททกร ซก่กต่บไปนค้เรคยรว่า ”ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกร” มคววามปรทสกวพะทสบบ
ราวาะ้ากเหมาปรทรบบบาหารวาว-หวาน เัื่บเป็นบาหารรลากวฒนสาหรฒบเดกรนฒรเรคยนขบกศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรตาบลบากรรททกร
ะานวน 1๑๕ วน ในราวา ๒๐ บาท/วฒนต่บวน ะานวน ๑๐๑ วฒนทาราร รวมเป็นเกินทฒ้กสิ้น 2๓๒,๓๐๐.00 บาท
(-สบกแสนสามหมื่นสบกัฒนสามร้บยบาทถ้วน-) ดฒกมครายลทเบคยดขบกรารปรทรบบบาหาร ดฒกนค้
๑. บาหารทค่ะฒดทาในแต่ลทมื้บะทต้บกเป็นบาหารทค่สด สทบาด แลทมควุณว่าทากโภชนารารวรบ ๕ หมู่
ไม่ใส่สารปรุกแต่ก เช่น สค ผกชูรส สารรฒนบูด
๒. รายรารบาหารทค่ะฒดทาในแต่ลทวฒน ภายในสฒปดาหพต้บกไม่ซ้ารฒน ซก่กะทต้บกปรทรบบด้วยข้าวสวยแลท
รฒบข้าวบย่ากน้บย ๑ บย่าก หรืบบาหาระานเดคยว แลทขนมหวานหรืบผลไม้ตามฤดูราล โดยมคข้บแนทนาแลทข้บราหนด
ดฒกต่บไปนค้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบใบเสนบราวา
๑.๒ รายรารเบรสารทค่ยื่นัร้บมรฒบรารเสนบราวา
๑.๓ ปรทราศศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรตาบลบากรรททกร
๑.๔ รายรารบาหาร ะานวน ๑๐๑ วฒน
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนบราวาต้บกเป็น นิติบุววลหรืบบุววลธรรมดาทค่มคบาชคัรฒบะ้ากหรืบปรทรบบริะรารตามทค่
ปรทราศสบบราวา แลทต้บ กไม่ เป็น ผู้แะ้กเวคยนชื่บ ผู้ทค่ทิ้กกานขบกทากราชราร รฒฐ วิสาหริะ หรืบหน่ว ยรารบริหาร
ราชรารส่วนท้บกถิ่น หรืบห้ามติดต่บหรืบห้ามเข้าเสนบราวารฒบศูนยพัฒฒนาเดกรเลกร
๒.๒ ผู้เสนบราวาต้บกไม่เป็นผู้ได้รฒบเบรสิทธิ์ หรืบววามวุ้มรฒน ซก่กบาะปฏิเสธ ไม่ยบมขก้นศาลไทยเว้นแต่
รฒฐบาลขบกผู้เสนบราวาได้มควาสฒ่กให้สลทสิทธิ์ววามวุ้มรฒนเช่นว่านฒ้น
๒.๓ ผู้เสนบราวาต้บกได้รฒบรารตรวะสุ ขภาัปรทะ าปี (โดยเน้นรารตรวะบุ ะะารท,ไวรฒสตฒ บบฒรเสบเบแลท
เบกรซเรยพปบด) ะารสถานบริรารสาธารณสุข บย่ากน้บยปีลท ๑ วรฒก้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
เสนบราวาะทต้บกเสนบเบรสารหลฒรฐานแนบมาัร้บมรฒบขบกเสนบราวา ดฒกนค้
๓.๑ สาเนาหนฒกสืบรฒบรบกราระดททเบคยนหุ้นส่วนบริษฒท แลทสาเนาใบททเบคยนภาษคมูลว่าเัิ่ม (ถ้ามค) ัร้บมทฒ้ก
รฒบรบกสาเนาถูรต้บก
๓.๒ หนฒกสืบมบบบานาะซก่กปิดบารรแสตมป์ตามรฎหมาย ในรรณคทค่ผู้เสนบราวามบบบานาะให้บุววลบื่นลก
นามในใบเสนบราวาแทน
๓.๓ บฒญชครายรารเบรสารทฒ้กหมดทค่ได้ยื่นัร้บมรฒบซบกสบบราวา รวมทฒ้กรายรารแลทะานวนตฒวบย่าก (ถ้ามค)

๓.๔ รรณคบุววลธรรมดาต้บกแนบสาเนาบฒตรปรทะาตฒวปรทชาชน สาเนาททเบคยนบ้าน สาเนาบฒตรปรทะาตฒว
ผู้เสคยภาษค (ถ้ามค)
๓.๕ หนฒกสืบแสดกผลรารตรวะสุขภาัะารสถานบริรารสาธารณสุข
๔. การยื่นซองราคา
๔.๑ ผู้เสนบราวาต้บกเสนบราวาตามแบบทค่ราหนดไว้ในเบรสารสบบราวานค้ โดยไม่มคเกื่บนไขใดๆทฒ้กสิ้น แลท
ะทต้บกรรบรข้บววามให้ถูรต้บกวรบถ้วน ลกลายมืบชื่บขบกผู้เสนบราวาให้ชฒดเะน ะานวนเกินทค่เสนบต้บกรทบุตรกรฒนทฒ้กตฒวเลข
ตฒวบฒรษร ไม่มครารขูดลบ หรืบแร้ไข หารมครารขูดรบ ตร เติม แร้ไขเปลค่ยนแปลกะทต้บกลกลายมืบชื่บผู้เสนบราวาัร้ บม
ปรททฒบตรา (ถ้ามค) รารฒบไว้ด้วยทุรวรฒก้
๔.๒ ผู้เสนบราวาะทต้บกเสนบราวาเป็นบาท แลทเสนบราวาเัคยกราวาเดคยว โดยเสนบราวารวม แลทหรืบราวา
ต่บหน่วย ตามเกื่บนไขทค่รทบุไว้ท้ายใบเสนบราวาให้ถูรต้บก ทฒ้กนค้ราวารวมทค่เสนบะทต้บกตรกรฒนทฒ้กตฒวเลขแลทตฒวหนฒกสืบ ถ้า
ตฒวเลขแลทตฒวบฒรษรไม่ตรกรฒน ให้ถืบตฒวหนฒกสืบเป็นสาวฒญโดยวิดราวาทฒ้กสิ้นซก่กรวมว่าภาษคมูลว่าเัิ่ม แลทภาษคบารรบื่น ว่า
ขนส่ก ว่าะดภาษคบื่น ว่าขนส่ก ว่าะดททเบคยนแลทว่าใช้ะา่ ยบื่นๆทฒ้กปวกะนรรททฒ่กส่กมบบัฒสดุให้
ราวาทค่เสนบ ะทต้บกเสนบราวา ยื่นราวาไม่น้บยรว่า...๑๐๑....วัน นฒบตฒ้กแต่เปิดซบกสบบราวาโดยภายในราหนด
ยื่นราวาผู้เสนบราวาต้บกรฒบผิดชบบราวาทค่ตนได้เสนบไว้ แลทะทถบนใบเสนบราวามิได้
๔.๓ ผู้เสนบราวาะทต้บกเสนบราหนดเวลาส่กมบบัฒสดุ ณ ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรตาบลบากรรททกรตามะานวน
วฒน/เวลาแลทะานวนเดกรนฒรเรคยนตามปรทราศสบบราวาเป็นปรทะาทุรวฒน ในเวลา ๑๐.๓๐น. (ในวฒนแลทเวลาราชราร)
๔.๔ ผู้เสนบราวาะทต้บกส่กแวตตาลกบร แลทหรืบแบบรายรารลทเบคยดวุณลฒรษณทเฉัาทขบกรายรารบาหารใน
แต่ลทวฒน ( ๑๐๑ วันทาการ) ไปัร้บมใบเสนบราวาเัื่บปรทรบบรารัิะารณาหลฒรฐานดฒกรล่าวนค้ ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกระทยกด
ไว้เป็นเบรสารขบกทากราชรารสาหรฒบแวตตาลกบรทค่แนบให้ัิะารณา หารเป็นสาเนารูปถ่ายะทต้บกรฒบรบกสาเนาถูรต้บกโดยมค
ผู้มคบานาะทานิติรรรมแทนนิติบุววล หรืบบุววลธรรมดาทค่เข้าสบบราวา หารวณทรรรมรารเปิดซบก สบบราวา มคววาม
ปรทสกวพะทขบดูต้นฉบฒบมาให้วณทรรรมรารเปิดซบกสบบราวาตรวะสบบภายใน ๓ วฒน เัื่บใช้ในรารทดลบกหรืบปรทรบบราร
ัิะารณา แลทหรืบปรทรบบสฒญญา ทฒ้กนคศ้ ูนยพัฒฒนาเดกรเลกระทไม่รฒบผิดชบบในววามเสคยหายใดๆทค่เริดขกน้ แร่ตฒวบย่ากดฒกรล่าว
ตฒวบย่ากทค่เหลืบหรืบไม่ใช้แล้ว ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกระทวืนให้แร่ผู้เสนบราวา
๔.๕ ร่บนยื่นซบกสบบราวา ผู้เสนบราวาววรตรวะดูรา่ กสฒญญา รายลทเบคยด วุณลฒรษณทเฉัาท ฯลฯ ให้ถ่คถ้วน
แลทเข้าใะเบรสารทฒ้กหมดเสคยร่บนทค่ะทตรลกยื่นซบกสบบราวาตามเกื่บนไขในเบรสารสบบราวา
๔.๖ ผู้เสนบราวาะทต้บกยื่นซบกสบบราวาทค่ปิดผนกรซบกเรคยบร้บย ะ่าหน้าซบกถกกปรทธานวณทรรรมรารเปิด
ซบกราวา โดยรทบุไว้ทค่ หน้าซบกว่าใบเสนบราวาตามเบรสารสบบราวาเลขทค่ ๓ /๒๕๕๘ ลกวฒนทค่ ๒๔ เดืบนเมษายน ั.ศ. 255๘ วฒนทค่
๒๔ เดืบนเมษายน ั.ศ. 255๘ ถกกวฒนทค่ ๑๑ เดืบนัฤษภาวม ั.ศ.255๘ รทหว่ากเวลา 08.30 น. ถกก 16.30 น.(ตาม
วฒน แลทเวลาราชราร) ณ ศู น ยพัฒ ฒนาเดกรเลกรต าบลบากรรททกร ส านฒ รกานเทศบาลตาบลบากรรททกร หรืบส่กทาก
ไปรษณคยพตบบรฒบโดยถืบวฒนแลทเวลาทค่เทศบาลตาบลบากรรททกรนฒน้ ลกรฒบะารไปรษณคยพเป็นรารรฒบซบก เมื่บั้นราหนดเวลายื่น
ซบกสบบราวาแล้วะทไม่รฒบซบกสบบราวาโดยเดกดขาด แลทวณทรรรมรารเปิดซบกสบบราวา ะทเปิดซบกสบบราวา ในวฒนทค่

๑๒ เดืบนัฤษภาวม ั.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนยพรวมข้บมูลข่าวสารราระฒดซื้บะฒดะ้าก ชฒ้น ๔ ศาลารลากะฒกหวฒดนวรปฐม ตฒ้กแต่เวลา
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
๕. หลักเกณฑ์และสิทธ์ในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในรารสบบราวาวรฒก้ นค้ ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกระทตฒดสินด้วยราวารวม
๕.๒ หารผู้เสนบราวารายใดมควุณสมบฒติไม่ถูรต้บกตามข้บ ๒ หรืบยื่นหลฒรฐานรารเสนบราวาไม่ถูรต้บก หรืบไม่
วรบถ้วนตามข้บ ๓ หรืบยื่นซบกสบบราวาไม่ถูรต้บกตามข้บ ๔ แล้ว วณทรรรมรารเปิดซบกสบบราวาะทไม่รฒบผิดชบบัิะารณา
ราวาขบกผู้เสนบราวารายนฒ้น เว้นแต่เป็นข้บผิดัลาดหรืบผิดหลกเัคยกเลกรน้บยหรืบัลาดไป ะารเกื่บนไขขบกเบรสารสบบ
ราวาในส่วนทค่ไม่ใช่สารทสาวฒญ ทฒ้กนคใ้ นรรณคท่ัค ิะารณาเหกนว่าะทเป็นปรทโยชนพต่บศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรเท่านฒ้น
๕.๓ ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรสกวนสิทธิ์ไม่ัิะารณาราวาขบกผู้เสนบราวา โดยไม่มครารผ่บนผฒนในรรณคดฒกต่บไปนค้
(๑) ไม่ปรารฏชื่บผู้เสนบราวารายนฒ้น ในบฒญชคผู้รฒบเบรสารสบบราวาหรืบในหลฒรฐานรารรฒบเบรสาร
สบบราวาขบกศูนยพัฒฒนาเดกรเลกร
(๒) ไม่รรบรชื่บนิติบุววล หรืบบุววลธรรมดา หรืบลกลายมืบชื่บผู้เสนบราวาบย่ากใดบย่ากหนก่กหรืบ
ทฒ้กหมดในใบเสนบราวา
(๓) เสนบรายลทเบคยดแตรต่ากไปะารเกื่บนไขทค่ราหนดในเบรสารสบบราวาทค่เป็นสารทสาวฒญหรืบผลทา
ให้เริดววามได้เปรคยบเสคยเปรคยบแร่ผู้เสนบราวารายบื่น
(๔) ราวาทค่เสนบมครารขูดลบ ตร เติม แร้ไข เปลค่ยนแปลก โดยผู้เสนบราวามิได้ลกลายมืบชื่บัร้บม
ปรททฒบตรา (ถ้ามค) รารฒบไว้
๕.๔ ในรารตฒดสินสบบราวา หรืบในรารทาสฒญญา วณทรรรมรารเปิดซบกสบบราวา หรืบศูนยพัฒฒนาเดกรเลกร
ตาบลบากรรททกร มคสิทธิ์ให้ผู้เสนบราวาชคแ้ ะกข้บเทกะะริก สภาัฐานท หรืบข้บเทกะะริกบื่นใดเรค่ยวรฒบผู้เสนบราวาได้ ศูนยพัฒฒนา
เดกรเลกรมคสิทธิ์ท่ะค ทไม่รฒบราวาหรืบไม่ทาสฒญญา หารหลฒรฐานดฒกรล่าวไม่มคววามเหมาทสมหรืบไม่ถูรต้บก
๕.๕ ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรทรกไว้ซก่กสิทธิ์ท่ะค ทไม่รฒบราวาต่าสุด หรืบราวาหนก่กราวาใด หรืบราวาทค่เสนบทฒ้กหมดรกได้
แลทบาะเลืบรซื้บในะานวน หรืบขนาด หรืบเฉัาทรายรารหนก่กรายรารใดหรืบบาะะทยรเลิรรารสบบราวา โดยไม่ัิะารณาะฒดซื้บ
เลยรกได้ สุดแต่ะทัิะารณา ทฒ้กนคเ้ ัื่บปรทโยชนพขบกทากราชรารเป็นสาวฒญ แลทให้ถืบว่ารารตฒดสินใะขบกศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรเป็น
เดกดขาด ผู้เสนบราวาะทเรคยรร้บกว่าเสคยหายใดๆมิได้ รวมทฒ้กศูนยพัฒฒนาเดกรเลกระทัิะารณายรเลิรรารสบบราวา แลทลกโทษผู้
เสนบราวาเสมืบนเป็นผู้ท้กิ กาน หารมคเหตุทค่ได้วา่ รารเสนบราวารรททาไปโดยไม่สุะริต หรืบมครารสมยบมรฒนในรารเสนบราวา
ในรรณคท่ผค ู้เสนบราวาต่าสุดเสนบราวาต่าะนวาดหมายได้วา่ ไม่บาะดาเนินกานตามสฒญญาได้ วณทรรรมรารเปิด
ซบกสบบราวาหรืบศูนยพัฒ ฒนาเดก รเลก ระทให้ผู้เสนบราวานฒ้นชค้แะกแลทแสดกหลฒ รฐานทค่ทาให้เชื่บว่ าผู้เสนบราวาสามารถ
ดาเนินกานตามทค่สบบราวาะ้ากให้เสรกะสมบูรณพ หารวาชค้แะกไม่เป็นทค่รฒบฟักได้ ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรมคสิทธิ์ทค่ะทไม่รฒบราวาขบกผู้
เสนบราวารายนฒ้น
๖. การทาสัญญาจ้าง
๖.๑ ในรรณค ทค่ ผู้ ชนทรารสบบราวาะทต้ บกท าสฒ ญญาะ้ ากตามแบบสฒ ญ ญาะ้ ากรฒ บศู นยพ ัฒ ฒนาเดก รเลก ร
ตาบลบากรรททกร ภายใน ๓ วฒนนฒบะารวฒนทค่ได้รฒบแะ้ก แลทะทต้บกวากหลฒรปรทรฒนสฒญญาเป็นะานวนเกินเท่ารฒบ ร้อยละห้า
(๕%) ขบกราวาว่าะ้ากทค่สบบราวาได้ให้ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรยกดไว้ขณททาสฒญญาโดยใช้หลฒรปรทรฒนบย่ากใดบย่ากหนก่ก ดฒกต่บไปนค้
(๑) เกินสด

(๒) เชกดทค่ธนาวารสฒ่กะ่ายให้แร่ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกร โดยเป็นเชกวลกวฒนทค่ทาสฒญญาหรืบร่บนหน้านฒ้น ไม่
เริน ๓ วฒนทารารขบกทากราชราร
(๓) หนฒกสืบว้าปรทรฒนขบกธนาวารภายในปรทเทศ
(๔) ัฒนธบฒตรรฒฐบาลไทย
(๕) หนฒกสืบว้าปรทรฒนขบกบริษฒทเกินทุนทค่ได้รฒบบนุญาตให้ปรทรบบริะรารเกินทุน เัื่บรารัาณิชยพแลท
ปรทรบบธุรริะว้าปรทรฒนตามปรทราศขบกธนาวารแห่กปรทเทศไทย ตามรายชื่บบริษฒทเกินทุนทค่ธนาวารแห่กปรทเทศไทยได้แะ้ก
เวคยนให้ส่วนราชรารต่ากๆทราบแล้ว โดยบนุโลมให้ใช้ตามตฒวบย่ากหนฒกสืบว้าปรทรฒนขบกธนาวารตามทค่วณทรรรมรารว่าด้วยราร
ัฒสดุราหนด (รารใช้หลฒรปรทรฒนตามข้บนคใ้ ช้เฉัาทสฒญญาะ้ากร่บสร้ากทค่มควกเกินไม่เริน ๑๐ ล้านบาท )
หลฒรปรทรฒนนคะ้ ทวืนให้โดยไม่มคดบรเบคย้ ภายใน ๑๕ วฒน นฒบถฒดะารวฒนทค่ผชู้ นทรารสบบราวา (ผู้รฒบะ้าก) ั้นะารข้บผูรัฒน
ตามสฒญญาะ้ากแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่าย (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกร ะทะ่ายเกินว่าะ้าก โดยแบ่กบบรเป็น........๕.......... กวด ดฒกนค้
กวดทค่ ๑ เป็นะานวนเกิน ๒๓,000.๐๐-บาท (-สบกหมื่นสามัฒนบาทถ้วน-)
เมื่บผู้รฒบะ้ากได้ปฏิบฒติกานให้แล้วเสรกะภายในเดืบนัฤษภาวม ๒๕๕๘ ะานวน ๑๐ วฒน
กวดทค่ ๒ เป็นะานวนเกิน 4๘,๓00.๐๐-บาท (-สค่หมื่นแปดัฒนสามร้บยบาทถ้วน-)
เมื่บผู้รฒบะ้ากได้ปฏิบฒติกานให้แล้วเสรกะภายในเดืบนมิถุนายน ๒๕๕๘ ะานวน ๒๑ วฒน
กวดทค่ ๓ เป็นะานวนเกิน 4๘,๓00.๐๐-บาท (-สค่หมื่นแปดัฒนสามร้บยบาทถ้วน-)
เมื่บผู้รฒบะ้ากได้ปฏิบฒติกานให้แล้วเสรกะภายในเดืบนรรรฎาวม ๒๕๕๘ ะานวน ๒๑ วฒน
กวดทค่ ๔ เป็นะานวนเกิน 4๖,๐00.๐๐-บาท (-สค่หมื่นหรัฒนบาทถ้วน-)
เมื่บผู้รฒบะ้ากได้ปฏิบฒติกานให้แล้วเสรกะภายในเดืบนสิกหาวม ๒๕๕๘ ะานวน ๒๐ วฒน
กวดทค่ ๕ เป็นะานวนเกิน ๕๐,๖00.๐๐-บาท (-ห้าหมื่นหรร้บยบาทถ้วน-)
เมื่บผู้รฒบะ้ากได้ปฏิบฒติกานให้แล้วเสรกะภายในเดืบนรฒนยายน ๒๕๕๘ ะานวน ๒๒ วฒน
กวดสุดท้าย เดืบนตุลาวม ๒๕๕๘ ะานวน ๗ วฒน ๑๖,๑00.๐๐-บาท (-หนก่กหมื่นเร้าัฒนหรร้บยบาทถ้วน) ซก่กรวมเป็นะานวนเกินในบฒตราขบกร้บยลท ๑๐๐ ขบกว่าะ้าก เมื่บผู้รฒบะ้ากได้ปฏิบฒติกานทฒ้กหมดให้แล้วเสรกะเรคยบร้บยตาม
สฒญญา
*** หมายเหตุ การจ่ายเงินทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางกระทึกจะจ่ายให้ตามจานวนนักเรียนที่มอี ยู่จริง
๘. อัตราค่าปรับ
ว่าปรฒบตามแบบสฒญญาะ้ากะทราหนดใน อัตราร้อยละ ๐.๑ ขบกว่าะ้ากตามสฒญญาต่บวฒน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนทรารสบบราวาซก่กได้ทาข้บตรลกเป็นหนฒกสืบ หรืบสฒญญาะ้ากตามแบบแล้วแต่รรณค ะทต้บกรฒบปรทรฒนววาม
ชารุดบรัร่บกขบกกานะ้ากทค่เริดขกน้ ภายในรทยทเวลาไม่นบ้ ยรว่า.........-.........วฒน นฒบถฒดะารวฒนทค่ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรได้รฒบมบบกาน
โดยผู้รฒบะ้ากต้บกรคบะฒดรารซ่บมแซมแร้ไขให้ใช้รารได้ดคดฒกเดิมภายใน ๗ วฒน นฒบะารวฒนทค่ได้รฒบแะ้กววามชารุดบรัร่บก

๑๐. ข้อสงวนสิทธ์ในการเสนอราคา และอื่น
๑๐.๑ เกินว่าะ้ากสาหรฒบกานวรฒก้ นค้ ได้มาะาร เงินอุดหนุนทั่วไป
๑๐.๒ เมื่บศูนยพัฒฒนาเดกรเลกร ได้วฒดเลืบรผู้เสนบราวารายได้ให้เป็นผู้รฒบะ้ากแลทได้ตรลกะ้ากตามสบบราวาะ้าก
แล้ว ถ้าผู้รฒบะ้ากะทต้บกสฒ่กหรืบนาสิ่กขบกเัื่บกานะ้าก ดฒกรล่าวเข้ามาะารต่ากปรทเทศ แลทขบกนฒ้นต้บกนาเข้ามาโดยทาก เรืบใน
เส้นทากเรืบไทยเดินบยู่ แลทสามารถให้บริรารรฒบขนได้ตามทค่รฒฐมนตรคว่ารารรรททรวกวมนาวมปรทราศราหนดผู้เสนบราวาซก่ก
เป็นผู้รฒบะ้ากะทต้บกปฏิบฒติตามรฎหมายว่าด้วยรารส่กเสริมรารัาณิชยพนาวค ดฒกนค้
(๑) แะ้กรารสฒ่ก หรืบนาสิ่กขบกดฒกรล่าวเข้ามาะารต่ากปรทเทศ ต่บสานฒรกานวณทรรรมรารส่กเสริมราร
ัาณิชยพนาวคภายใน ๗ วฒน นฒบถฒดะารวฒนทค่ผู้รฒบะ้ากสฒ่กหรืบซื้บขบกมาะารต่ากปรทเทศ เว้นแต่เป็นรฒฐมนตรคว่ารารรรททรวก
วมนาวม ยรเว้นให้บรรทุรโดยเรืบบื่นได้
(๒) ะฒดรารให้สิ่กขบกดฒกรล่าวบรรทุรโดยเรืบไทย หรืบเรืบทค่มคสิทธิเช่นเดคยวรฒบเรืบไทยะารต่ากปรทเทศ
มายฒกปรทเทศไทยเว้นแต่ะทได้รฒบบนุญาตะารสานฒรกานวณทรรรมรารส่กเสริมรารัาณิชยพนาวค ให้บรรทุรสิ่กขบกนฒ้น โดยเรืบบื่น
โดยมิใช่เรืบไทย ซก่กะทต้บกได้รฒบบนุญาตเช่นนฒ้นร่บนบรรทุรขบกลกเรืบบื่น หรืบเป็นขบกทค่รฒฐมนตรคว่ารารรรททรวกวมนาวม
ปรทราศยรเว้นให้บรรทุรโดยเรืบบื่น
(๓) ในรรณคทค่ไม่ปฏิบฒติตาม (๑) หรืบ (๒) ผู้ขายะทต้บกรฒบผิดชบบตามรฎหมายว่าด้วยรารส่กเสริม
ัาณิชยพนาวค
๑๐.๓ ผู้เสนบราวาซก่กศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรได้วฒดเลืบรแล้วไม่ไปทาสฒญญาหรืบข้บตรลกภายในเวลาทค่ทากราชราร
ราหนด ดฒกรทบุไว้ในข้บ ๖ ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรบาะัิะารณาเรคยรร้บกให้ชดใช้ววามเสคยหาย (ถ้ามค) รวมทฒ้กะทัิะารณาให้เป็นผู้ท้กิ
กานตามรทเบคยบขบกทากราชราร
๑๐. ๔ ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรสกวนสิทธิ์ทค่ะทแร้ไข เัิ่มเติมเกื่บนไข หรืบข้บราหนดในแบบสฒญญาให้เป็นไปตาม
ววามเหกนขบกบฒยราระฒกหวฒด หรืบสานฒรกานบฒยรารสูกสุด (ถ้ามค)
๑๑. ในรทหว่ากรทยทเวลารารทากานผู้รฒบะ้ากักกปฏิบฒติตามหลฒรเรณฑพทค่รฎหมายแลทรทเบคยบได้ราหนดไว้โดย
เวร่กวรฒด

ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรตาบลบากรรททกร
วฒนทค่ ๒๔ เดืบนเมษายน ั.ศ. ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.ชื่บโวรกราร โวรกรารบาหารรลากวฒนเสริมไบโบดคน
หน่วยกานเะ้าขบกโวรกราร ศูนยพัฒฒนาเดกรเลกรตาบลบากรรททกร สฒกรฒดรบกรารศกรษา
เทศบาลตาบลบากรรททกร บาเภบสามัราน ะฒกหวฒดนวรปฐม
๒.วกเกินกบปรทมาณทคไ่ ด้รฒบราระฒดสรร 308,๐๐๐.-บาท
๓.วฒนทค่ราหนดราวารลาก(ราวาบ้ากบิก) ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
เป็นเกิน ๒๓๒,๓๐๐.- บาท ราวา/หน่วย (ถ้ามค) ๒๐ บาท/วน/วฒน
๔.แหล่กทค่มาขบกราวารลาก - รรมส่กเสริมรารปรวรบกท้บกถิ่น
ด่วนทค่สดุ ทค่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๕๐๖ ลกวฒนทค่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
๕.รายชื่บเะ้าหน้าทค่ราหนดราวารลาก (ราวาบ้ากบิก) ทุรวน -

