
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองรี 
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน  และอาหารว่างส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เทศบาลต าบลหนองรี  โดยวิธีสอบราคา 
……………………………………… 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองรี  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์   สอบราคา  
จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน  และอาหารว่างส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองรี ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕8  ส าหรับภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่  3  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ –  ๓1 มีนาคม  
๒๕๕8  โดยมีข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  -   อาหารกลางวันที่จัดท า  จะต้องค านึงถึงคุณภาพ  และปริมาณท่ีเหมาะสม   คือ มีสารอาหาร
ครบ  ๕  หมู่  ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน  วิตามิน  โปรตีน  และเกลือแร่ และจัดท าอาหารว่างหรือ
ผลไม้ตามฤดูกาล  จ านวนเด็ก  ๖๕   คนๆละ  ๒๐.-  บาท รวมทั้งหมด  102  วันท าการ  วันละ  ๑  มื้อ  
(รายการอาหารตามแนบท้ายเอกสารสอบราคา )   

ราคากลาง  ๑32,6๐๐.-  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

  ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

                     ๑. เป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา  หรือผู้ที่สนใจในการ
ท าอาหารตามที่สอบราคาดังกล่าว 

                     ๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล 
หนองรี  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี ้

 ๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญา  (ออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจ
ร่างกาย )   ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้ 

     ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
     ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 

               ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
               ง.  โรคยาเสพติดให้โทษ 
               จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๖.  ผู้รับจ้างต้องมาประกอบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองรี 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหนองรี 

รายการอาหารที่ต้องจัดท าส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองรี   
จ านวน    104   วันท าการ 

ระหว่างวันที่  2  พฤศจิกายน  2557 – 31 มีนาคม 2559 
สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 
 

รายการอาหาร 
วันจันทร์ 

1. ข้าวสวย(ชนิดอ่อน) 
           2 .ไข่เจียวทรงเครื่อง          
           3 .ผลไม้ตามฤดูกาล 
           4. น้ าสมุนไพร 
 
วันอังคาร 

1. เส้นเล็กผัดไท  
2. แกงบวชฟักทอง  
3. ผลไม้ตามฤดูกาล 
 

วันพุธ 
1. ข้าวสวย(ชนิดอ่อน) 
2. ต้มจืดวุ้นเส้น 
3. ผลไม้ตามฤดูกาล 
4. ขนมใส่ไส้ 
 

วันพฤหัสบดี 
1. ราดหน้าทรงเครื่อง 
2. เฉาก๊วยน้ าแดง 
3. ผลไม้ตามฤดูกาล  
  

วันศุกร์ 
1. ข้าวมันไก่ 
2. น้ าซุบ 
3. ผลไม้ตามฤดูกาล  
4.ขนมปังทาแยม 

 
/ สัปดาห์ที่ 2... 
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สัปดาห์ที่  2 ของเดือน 
 

รายการอาหาร 
วันจันทร์ 

1. ข้าวสวย(ชนิดอ่อน) 
2. ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง 
3. ผลไม้ตามฤดูกาล 
4. น้ าสมุนไพร 

 
วันอังคาร 

1. ผัดซีอิ้วเส้นใหญ่ 
2. กล้วยบวชช ี
3. ผลไม้ตามฤดูกาล 
 

วันพุธ 
1. ข้าวผัดไส้กรอก 
2. น้ าซุบ 
3. ผลไม้ตามฤดูกาล 
4. ขนมไข่ 
  

วันพฤหัสบดี 
1. ก๋วยเตี๋ยวไก่ 
2. โอวัลติน 
3. ขนมปังแยม 

วันศุกร์ 
1. ข้าวสวย(ชนิดอ่อน)  
2. ต้มย าไก ่                               
3. คุกกี้   
4. ผลไม้ตามฤดูกาล 
 

  
  / สัปดาห์ที่ 3. 
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สัปดาห์ที่  3  ของเดือน 
 

รายการอาหาร 
วันจันทร์ 

1. เส้นเล็กผัดไท 
2. วุ้น- ผลไม ้                           
3. ผลไม้ตามฤดูกาล 
 

วันอังคาร 
1. ข้าวมันไก่ 
2. ซุบฟักไก่ 
3. ผลไม้ตามฤดูกาล 
4. ขนมไข่ 
 

วันพุธ 
1. ก๊วยจั๊บ 
2. ผลไม้ตามฤดูกาล 
3. โดนัท 
 

วันพฤหัสบดี 
          1.ข้าวสวย(ชนิดอ่อน). 

2. แกงจืดสาหร่าย 
3. เค้กกล้วยหอม 
4.ผลไม้ตามฤดูกาล 

วันศุกร์ 
1. ข้าวสวย(ชนิดอ่อน) 
2. ผัดผักรวม- เต้าหู้ไข่ 
3. ขนมปังหมูหยอง 
4. ผลไม้ตามฤดูกาล 
 

 
/ สัปดาห์ที่ 4.. 
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สัปดาห์ที่  4  ของเดือน 
 

รายการอาหาร 
วันจันทร์ 

1. ข้าวสวย(ชนิดอ่อน) 
2. หมูแดง 
3. ผลไม้ตามฤดูกาล 
4. สาคูเปียก 
 

วันอังคาร 
1. ข้าวสวย(ชนิดอ่อน) 
2. ผัดกระเพราไก่ 
3. ผลไม้ตามฤดูกาล 
4. วุ้นกะท ิ
 

วันพุธ 
1. ข้าวสวย(ชนิดอ่อน) 
2. ต้มข่าไก่                                

          3. ผลไม้ตามฤดูกาล 
          4. ลอดช่องน้ ากะทิ 
 
วันพฤหัสบดี 

1. ข้าวสวย(ชนิดอ่อน) 
2. หมูหวาน 
3. ขนมไข่ 
4. ผลไม้ตามฤดูกาล     
                            

วันศุกร์ 
1. ข้าวสวย(ชนิดอ่อน) 
2. ไข่พะโล้ 
3. ผลไม้ตามฤดูกาล                              
 4.ขนมปังแยม 

 
/ สัปดาห์ที่ 5. 
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สัปดาห์ที่  5  ของเดือน 

รายการอาหาร 
วันจันทร์ 

1. ข้าวต้มทรงเครื่อง 
2. เต้าส่วน 
3. ผลไม้ตามฤดูกาล 
 

วันอังคาร 
1. ข้าวสวย(ชนิดอ่อน) 
2. ต้มย าไก่ 
3. ผลไม้ตามฤดูกาล 
4. ขนมสังขยา 
 

วันพุธ 
1. ข้าวสวย(ชนิดอ่อน) 
2. ผัดผักรวมมิตร 
3. มันต้มน้ าตาล หรือฟักทอง,เผือก 
4. ผลไม้ตามฤดูกาล 
 

วันพฤหัสบดี 
1. ข้าวสวย(ชนิดอ่อน) 
2. ไก่ทอดกระเทียม 
3. ผลไม้ตามฤดูกาล 
4. ขนมไข่ 
 

วันศุกร์ 
1. ข้าวสวย 
2. ต้มย ากระดูกอ่อน 
3. ขนมไข่ 
4.ผลไม้ตามฤดูกาล 
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จ านวน  104 วันท าการ  การแบ่งจ่ายเป็นงวดได ้ดังนี ้
  
งวดที่ 1  วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2558 จ านวน  21 วันท าการ 
งวดที่ 2  วันท่ี 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2558    จ านวน  20 วันท าการ 
งวดที่ 3  วันท่ี 1 มกราคม – 31 มกราคม 2559   จ านวน  20 วันท าการ 
งวดที่ 4  วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 29 กุมภาพันธ์ 2559   จ านวน  20 วันท าการ 
งวดที่ 5  วันท่ี 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2559    จ านวน  23 วันท าการ 
 

หมายเหตุ :  กรณีมีการหยุดเรียนเฉพาะกิจ โดยไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อน เช่น การหยุดเรียน
เนื่องจากเกิดโรคระบาด จึงท าให้ต้องสั่งหยุดเรียน ดงันั้น การเบกิจ่ายแต่ละงวดงาน จะเบิกจ่ายตาม
วันท่ีได้มีการท าอาหารกลางวันและอาหารว่างจริงเท่านั้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1 /๒๕๕9 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน  และอาหารว่างส าหรับเด็กใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองรี   
ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองรี 
  ลงวันที่  9  ตุลาคม   ๒๕๕8 

----------------------- 
 ด้วยเทศบาลต าบลหนองรี  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์สอบราคาจ้าง

เหมาจัดท าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง  ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองรี  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕9 ส าหรับภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน  ๒๕๕8 –  ๓1 มีนาคม  ๒๕๕8  
โดยมีข้อก าหนด  คือ  อาหารกลางวันที่จัดท า จะต้องค านึงถึงคุณภาพ  และปริมาณท่ีเหมาะสม  คือ  มี
สารอาหารครบ  ๕  หมู่  ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน  วิตามิน  โปรตีน  และเกลือแร่ และจัดท าอาหาร
ว่างหรือผลไม้ตามฤดูกาล  จ านวนเด็ก  ๖๕  คนๆละ  ๒๐.-  บาท  รวมทั้งหมด  104  วนัท าการ   วันละ ๑  มื้อ  
( ต้องจัดให้เพียงพอกับเด็กรับประทาน)  ตามเมนูที่เทศบาลต าบลหนองรีก าหนด  และต้องให้คณะกรรมการท า
การตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารก่อนที่จะท าการประกอบอาหารทุกครั้ง ก าหนดส่งมอบงานทุก
วันท าการ  รวม  101  วัน  และต้องส่งมอบก่อนเวลา  ๑๑.๓๐  น.  ของทุกวันท าการ  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองรี  ราคากลาง  ๑35,2๐๐.-  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)   

ข้อ  ๑ เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 ๑.๑  แบบใบเสนอราคา 
 ๑.๒   แบบสัญญาจ้าง 
 ๑.๓   แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
 ๑.๔   บทนิยาม 

(๑)    ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)    การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๕   แบบบัญชีเอกสาร 
(๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่   ๑ 
(๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 

 ข้อ  ๒ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                               ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบ
ราคา  หรือผู้ที่สนใจในการท าอาหาร ตามท่ีสอบราคาดังกล่าว 

                               ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอ่ืน  
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   ๒.๓   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ   วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๕ 

……./๒.๔ ผู้เสนอราคา... 
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   ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                               ๒.๕   ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญา  ( ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับแต่
วันที่ตรวจร่างกาย )  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น  ดังนี้ 

 ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 
ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ง.  โรคยาเสพติดให้โทษ 
จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
๒.๖   ผู้รับจ้างต้องมาประกอบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองรี 

   ๒.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครฐั ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   ๒.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

ข้อ  ๓ หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา        โดย
แยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน  คือ 

๓.๑  สว่นที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(๑)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลคล 

        (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือ  
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

        (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลคลธรรมดาหรือคณะบุคคลคลที่มิใช่นิติบุคคล
คล  ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลคล  ให้
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

 

/(4) หลักฐาน........ 
 



      -๓- 
 

          (๔)   หลักฐานอื่น ๆ    
             -  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม   (ถ้ามี) 
          -  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
     - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
       - ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบของงานที่สอบราคา 
       -  ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ( ออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับแต่วันทีตรวจ
ร่างกาย )  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น  ดังนี้ 

   ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม 

  ข.  วัณโรคในระยะอันตราย 
  ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   ง.  โรคยาเสพติดให้โทษ 
  จ.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่เป็นส าเนาต้องรับรองส าเนาน ามาแสดงเป็น
หลักฐานในวันซื้อแบบใบเสนอราคาและยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 

๓.๒ ส่วนที่  ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

                                     (๑)   หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ ผู้เสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

         (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบ
ในข้อ  ๑.๕  (๒) 

ข้อ ๔  การเสนอราคา 
                               ๔.๑   ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  
เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

                               ๔.๒   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวม  
ทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้วจนกระท่ัง
ส่งมอบงานจ้างให้  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองรี  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่
น้อยกว่า  ๔๕  วัน  นับแต่วันเปิดซอง ใบเสนอราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

            ๔.๓   ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานจ้างทุกวัน ในวันท าการ  นับจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลต าบลหนองรี   
 

/4.4 ก่อนยื่น... 



 -๔- 
 
             ๔.๔    ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา     
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

  ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง    
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง 
เลขที่  1/๒๕๕9 ”  โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  9  ตุลาคม ๒๕๕8  ถึงวันที่ 
22  ตุลาคม  ๒๕๕8 เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑6.๓๐ น.  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองรี  และในวันที่  26 
ตุลาคม  ๒๕๕8  เวลา ๐8.3๐- ๑6.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอ าเภอบ่อพลอย เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง
สอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาใน
วันที่  27  ตุลาคม  ๒๕๕8  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอ าเภอบ่อพลอย  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑)  ณ  วันตรวจสอบ           
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอ
ราคา 
                            หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่ท าการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า  มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๔  (๒)   
และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ  จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก  เทศบาลต าบลหนองรี จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ  
จะวินิจฉัยได้ว่า  ผู้เสนอราคารายนั้น  เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และ
มิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                            ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน       ๓  วัน   
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็น
ที่สุด 
                             คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  สถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัด
กาญจนบุรี  ในวันที่   27  ตลุาคม  ๒๕๕8    ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป                
                             การยื่นอุทธรณ์ตาม  วรรค ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง          
ใบเสนอราคา   เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว  จะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด  มีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

/ข้อ 5... 

 



-๕-    

ข้อ  ๕  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   ๕.๑   ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลต าบลหนองรี  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
   ๕.๒   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคา  ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ตามข้อ  ๓  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะไม่พิจารณาราคาของผู้
เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบ
ราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลหนองรี 

             ๕.๓   เทศบาลต าบลหนองรี  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีต่อไปนี้ 

           (๑)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา      หรือ
ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลหนองรี 

           (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลคล (บุคคลคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

           (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่
เป็นสาระส าคัญ   หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบ-เสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
           (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก  เติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

   ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือเทศบาลต าบลหนองรี  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  เทศบาลต าบลหนองรีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

   ๕.๕  เทศบาลต าบลหนองรี  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลหนองรี เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบลหนองรีจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน  เป็นต้น  

ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ 
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ     ผู้เสนอ
ราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๕   เทศบาลต าบลหนองรี  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ 
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ ๔.๕  และเทศบาลต าบลหนองรี  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคาราย  นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

/ในกรณี... 



 


