
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  ๒/๒๕๕๘ 
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 

ตามประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน เทศบาลต าบลปะทิว 
ลงวันที่  ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๘ 
************************ 

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  เทศบาลต าบลปะทิว อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า  " ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน "  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
ส าหรับ เด็ก เล็ก  จ านวน ๙๓ คนๆ ละ ๒๐ บาท/วัน จ านวน ๒๘๐ วัน  ( เว้นวันหยุดราชการ )                   
เป็นเงิน ๕๒๐,๘๐๐ บาท (ตามรายละเอียดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนก าหนด) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสน หมู่ที่ ๗ ต าบลบางสน อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
          ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
      ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
      ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
      ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน  
      ๑.๕ บทนิยาม 
             (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
             (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
             (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
             (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
         ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง 

เวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้า
เสนอราคากับเทศบาลต าบลปะทิว 

         ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วัน 
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
  ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
       ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
              (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

/ (ข) บริษัท... 
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                      (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร-
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
   (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
     ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
            (๑)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน 
            (๒) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
            (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
            (๔) บัญชีเอกสาร ส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 

  ๔. การเสนอราคา 
      ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูด ลบ และแก้ไข หากมีการขูดลบ  
ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

    ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ 
ครบถ้วนกรณีเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อความให้เซ็นชื่อก ากับในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงิน
บาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ     
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม     
ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 

     ๔.๓ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ 
ราคาโดยภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

    ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 
                          - โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
บ้านบางสน ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
 
 

/ ๔.๕ การยื่น... 



- ๓ – 
 

     ๔.๕ การยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร 
สอบราคา 
      ๔.๖  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง 
“ประธานคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาเลขที่    ๒/๒๕๕๘” ยื่นต่อเจ้ าหน้าที่ รับซองสอบราคาในวันที่  ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๘                 
ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปะทิว อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร            
และวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประกวดราคาชั้น ๒           
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เมื่อเกินก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด            
และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป        
ณ ห้องประกวดราคา ชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร    

 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑)       
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการ คัดเลือกก่อนการเปิดซอง
ใบเสนอราคา 

           หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือไม่ขณะที่มีการ
เปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและเทศบาลต าบลปะทิวจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

    ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ถือเป็นที่สุด 

   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่งและในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

 

 

/ ๕. หลักเกณฑ์... 
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   ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จะพิจารณาตัดสิน         
ด้วยราคารวม             
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการด าเนินการสอบราคา จะไม่รับ
พิจารณาผู้เสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช้สาระส าคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนเท่านั้น 
      ๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
            (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 
            (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
      ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญาคณะกรรมการด าเนินการ 
สอบราคา หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท า
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
      ๕.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้           
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน          
เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนจะพิจารณา
รายยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

๖. การท าสัญญาจ้าง 
      ผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เสนอราคาได้  ต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ 1.3 กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
          (๑) เงินสด 
      (๒) เช็ดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน โดยเป็นเช็ดลงวันที่ ที่ท า
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
      (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน ข้อ ๑.๔ 
 
 
 
 

/ (๔) หนังสือ... 
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    (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔  
     (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) ได้พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

ในกรณีผู้สอบราคาได้ขอถอนการเสนอราคา หรือไม่มาท าสัญญาภายในก าหนดจะถือว่าสละ 
สิทธิหรือเมื่อได้ท าสัญญาต่อกันแล้ว ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา จะถือว่าผู้รับจ้างละทิ้งงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาและจะยึดหลักประกันสัญญาทั้งหมดทันที 
  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนจะจา่ยเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานได้เป็นที่
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น  
  ๘. อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน 
  ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
        ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

       ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๙    
การลงนามสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน” ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดจากจาก
ส านักงบประมาณ แล้วเท่านั้น 
         ๑๐.๒ เมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง 
และได้ ตกลงจ้างตามการสอบราคาแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดิมอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติต าม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
   (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 
 

 
 

/(๒) จัดการ... 
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   (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
        ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนจะริบหลักประกัน
ซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
       ๑๐.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
        ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
  ๑๓. ผู้สนใจจะเข้าสอบราคาจ้างดังกล่าว ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่
ส านักงานเทศบาลต าบลปะทิว ในวันและเวลาราชการ 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน เทศบาลต าบลปะทิว 
 
          วันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 
      

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


