ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกลู
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารเสริมสําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4
.........................................................................................................................
ด้วยเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม โดยโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
ประกอบอาหารเสริม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูล หมู่ที่ 1 ตําบล
หนองไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความขาดแคลนและส่วนหนึ่งมีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 จํานวน 169 คน รวม 52 วัน (วันทําการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
158,184.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
1. เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2556 รวมเป็น 22 วัน (วันทําการ) จํานวน 169
คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 66,924.- บาท (หกหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สบิ สี่บาทถ้วน)
2. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 รวมเป็น 19 วัน (วันทําการ) จํานวน
169 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 57,798.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
3. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม พ.ศ. 2556 รวมเป็น 11 วัน (วันทําการ) จํานวน 169
คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 33,462.- บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,184.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
อาหารเสริมในแต่ละวันประกอบไปด้วย ข้าวสวย,กับข้าว 2 อย่าง และผลไม้ตามฤดูกาล รวม 4 รายการ/วัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาํ สั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคาโดยตรงในวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
หนอง
ไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10.00 – 10.30 น. หรือส่วนงานธุรการการเงิน โรงเรียน
เทศบาล 1 โยธินนุกูล สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง
วันที่ 20
เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจติดต่อขอรับใบเสนอราคา ระหว่างวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 20 เดือน ธันวาคม
พ.ศ.2555 ได้ที่งานธุรการการเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูล เทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-252727 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
(นายวฤต วิศรุตเวศม์)
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูล

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารเสริมเลขที่ / 2556
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกลู
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555
*****************************************************************************
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมา
ประกอบอาหารเสริม สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ที่มีความขาดแคลนและส่วนหนึ่ง
มีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วย จํานวน 169 คน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556รวม 52 วัน (วันทํา
การ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,184.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
1. เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2556 รวมเป็น 22 วัน (วันทําการ) จํานวน 169
คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 66,924.- บาท (หกหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สบิ สี่บาทถ้วน)
2. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 รวมเป็น 19 วัน (วันทําการ) จํานวน
169 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 57,798.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
3. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม พ.ศ. 2556 รวมเป็น 11 วัน (วันทําการ) จํานวน 169
คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 33,462.- บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,184.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
อาหารเสริมในแต่ละวันประกอบไปด้วย ข้าวสวย,กับข้าว 2 อย่าง และผลไม้ตามฤดูกาล รวม 4 รายการ/วัน
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ราคากลาง 158,184.-บาท
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของ
ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาซื้อใน
วงเงินไม่น้อยกว่า – บาท และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ ัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตําบลเชื่อถือ
2.4 ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายการอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง และยื่นพร้อมต้นฉบับ

/-2-สําหรับผู้ประกอบการ.....

-2สําหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาจะต้องมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี)
3.2 สําเนาทะเบียนร้านค้า สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน
3.3 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน
3.4 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคารวมทั้งรายการ และจํานวนตัวอย่าง
3.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคาที่รวมเสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคา ต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ ไม่เกิน 95 วันทําการ นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนให้เริม่ ทํางาน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ
เข้าใจเอกสารสอบราคาจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที.่ .......” กําหนดยื่นซอง
สอบราคาโดยตรงในวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อม อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10:00-10:30 น. หรือ ณ งานธุรการการเงินและพัสดุโรงเรียนเทศบาล 1
โยธินนุกูล ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 ในวันและเวลาราชการ
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
เท่านั้น

/5.3โรงเรียน.....
-35.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไ์ ม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของโรงเรียน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผเู้ สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอ
ราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนมี
สิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซือ้ เลยก็ได้สดุ แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา
และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา
6. การทําสัญญาจ้าง
6.1 ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ 1.3 กับโรงเรียน ภายหลังจากที่โรงเรียนได้รับงบประมาณ และภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน
ทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าํ ประกันดังระบุในข้อ 1.4
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงินค่าจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2556
รวมเป็น 22 วัน (วันทําการ) จํานวน 169 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 66,924.- บาท (หกหมื่นหกพันเก้าร้อยยีส่ ิบสี่บาท
ถ้วน)
งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงินค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2556 รวมเป็น 19 วัน (วันทําการ) จํานวน 169 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 57,798.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
เก้าสิบแปดบาทถ้วน)

/4-งวดที่ 3....

-4งวดที่ 3 เป็นจํานวนเงินค่าจ้างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม พ.ศ. 2556 รวม
เป็น 11 วัน (วันทําการ) จํานวน 169 คน ๆ ละ 18.- บาท/วัน เป็นเงิน 33,462.- บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสองบาท
ถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,184.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างต่อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาจนกว่าจะส่งสิ่งของตามข้อ 4 ถูกต้อง
ครบถ้วนไม่น้อยกว่า.......-..........เดือน.......-........ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซอื้ รับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดดี ังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่นๆ
10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินหมวดรายได้สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินงบประมาณค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียน แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อโรงเรียน ได้คัดเลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็นผู้รบั จ้างและได้ตกลงจ้างตามราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้
รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่
มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็น
ผู้ขายจะต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติ าม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียน ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกําหนด
ระบุไว้ในข้อ 6 โรงเรียน อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย(ถ้ามี)รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
10.4 โรงเรียน สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

โรงเรียนเทศบาล 1 โยธินนุกลู
วันที่ 6 ธันวาคม 2555

