
                                                           
ประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงทาขาม                                          

 

เร่ือง   สอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงทาขาม                                         
………………………………………………………. 

 

  ดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงทาขาม มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาประกอบ
อาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงทาขาม หมูที่ 2 ตําบลบานปง  อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
จํานวนเด็ก 92 คน ราคากลาง  13.- บาท/วัน/คน  ระยะเวลา 121 วัน  รวมเปนเงินทั้งส้ิน  144,716.-บาท    
(หนึ่งแสนส่ีหม่ืนส่ีพันเจ็ดรอยสิบหกบาทถวน) 
                  ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี ้

1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว 
2.   ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลบานปง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาจางคร้ังนี ้
  กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหวางวันที่  4  มีนาคม  2554 ถึง วันที่ 18 มีนาคม  2554                
ในวันและเวลาราชการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบล
บานปง และในวันที่  21 มีนาคม  2554  ระหวางเวลา 10.00  -  10.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ   

กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ 22 มีนาคม  2554  ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป              
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  
  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา  ราคาชุดละ  200.-  บาท ไดที่ สวนการคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลบานปง ระหวางวันท่ี 4 มีนาคม 2554 ถึงวันท่ี 18 มีนาคม 2554 หรือ สอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข   054- 547112 ตอ 13  ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต  www.banbong.com 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  4  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 

   (ลงชื่อ)   มณเฑียร ศุภจิตรานนท                                                
(นางมณเฑียร ศุภจิตรานนท) 

หัวหนาสถานศึกษา ศพด.บานปงทาขาม ปฎิบัติราชการแทน 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานปง 



 
 
 

เอกสารสอบราคาจาง  เลขท่ี   1 / 2554 
การจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงทาขาม                                         

ตามประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปง  ลงวันท่ี  4  มีนาคม  2554 
..................................................................... 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงทาขาม  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ”  มีความ
ประสงคจะสอบราคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงทาขาม หมูที่ 2 
ตําบลบานปง  อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร จํานวนเด็ก 92 คน ๆ ละ 13 บาท ระยะเวลา  121 วัน  โดย                   
มีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบใบเสนอราคา 
1.2 แบบสัญญาจาง 
1.3 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.4 บทนิยาม 
 (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
 (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียน 

ชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติดตอหรือหามเขา
เสนอราคากับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา     -      บาท  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให        
มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหากิจ หรือ หนวยงานเอกชนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชื่อถือ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี ้
         3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษี    
มูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
          3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 
 

/....3.3  สําเนา..... 
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       3.3  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีที่มีการ

กําหนดผลงานตามขอ 2.3) 
        3.4 บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ 
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 

3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา 
          

4. การยื่นซองสอบราคา 
  4.1 ผูเสนอราคา ตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้  โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษรโดยไมมีการขูด ลบ หรือ แกไข   หากมีการขูด ลบ ตก เติม 
แกไข เปล่ียนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
    4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน    
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอ
หนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งส้ิน ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษอีากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  121 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
  4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการประกอบอาหารกลางวันแลวเสร็จไมเกิน  
121  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเร่ิมทํางาน 

4.4    กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญาแบบรูปและรายละเอียดฯลฯ 
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข  ในเอกสารสอบราคา 
  4.5   ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง  “ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี 1 / 2554 ”    
โดยยื่นโดยตรงตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ระหวางวันที่  4  มีนาคม  2554 ถึง วันที่ 18  มีนาคม  2554 ในวันและ
เวลาราชการ ระหวางเวลา  08.30 น. ถึง เวลา  16.30 น.  ณ  สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลบานปง
ทาขาม และในวันที่  21  มีนาคม  2554 ระหวางเวลา 10.00  -  10.30 น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ
การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไม รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี 22  มีนาคม 2554 ตั้งแตเวลา 10.00 น.   
เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  

 
/......5. หลักเกณฑ.... 
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5.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาคร้ังนี้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
5.2  หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ
ที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทานั้น 
  5.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี ดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปล่ียนแปลง โดยผูเสนอราคามิได          
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผู
เสนอราคาได ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคา
เสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา  

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

 
.../6.การทําสัญญา.. 
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6. การทําสัญญาจาง 

      ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ1.3 กับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  ภายใน……7…วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และ จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน 
เทากับรอยละหา ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารส่ังจายใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา

หรือกอนหนานั้น ไมเกิน  3 วันทําการของทางราชการ 
   6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ  1.4 

6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพื่อ

การพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญา
จางกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน  10 ลานบาท) 
  หลักประกันนี้ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน  5  งวด  ดังนี ้

  งวดท่ี 1  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.... 24.80..... ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน  
ประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงทาขาม หมูที่ 2 ตําบลบานปง  อําเภอสูงเมน  
จังหวัดแพร ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2554 – 23  พฤษภาคม 2554  รวม 30 วันทําการ  
  งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.... 24.80......... ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน  
ประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงทาขาม หมูที่ 2 ตําบลบานปง  อําเภอสูงเมน   
จังหวัดแพร ระหวางวันที่  24  พฤษภาคม 2554  – 4 กรกฎาคม 2554  รวม 30 วันทําการ   

งวดท่ี 3  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.... 24.80........ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน  
ประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงทาขาม หมูที่ 2 ตําบลบานปง อําเภอสูงเมน   
จังหวัดแพร ระหวางวันที่  5  กรกฎาคม 2554 – 18  สิงหาคม 2554  รวม 30 วันทําการ  

งวดท่ี 4   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ.... 25.60....... ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน  
ประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงทาขาม หมูที่ 2 ตําบลบานปง  อําเภอสูงเมน   
จังหวัดแพร ระหวางวันที่  19 สิงหาคม  2554 – 30  กันยายน 2554 รวม 31 วันทําการ 

..../ 8.อัตรา.... 
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8. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ.0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 

แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึน ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 121 วัน 
.........-............เดือน   …..-..…ป นับถัดจากวันที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน…..-………วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังนี้ ไดมาจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ของปงบประมาณ        

พ.ศ. 2554    
  10.2 เม่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
ตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรืองในเสนทางที่เรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรี วา
การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา  ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้ 

(1) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน  คณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7 วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางส่ังหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือ เรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ พาณิชยนาวีให
บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3 ผูเสนอราคาซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในขอ  6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)  
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 
 

…/11. มาตรฐาน..... 
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11. มาตรฐานฝมือชาง 
เม่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง

กอสรางตามประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตอง
มีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช.ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวา 
รอยละ 10  ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

12.1…………-………….. ……………………………………….. 
12.2…………………………………………………………………. 
12.3………………………………………………………………….. 

 

ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปงทาขาม 
 

มณเฑียร ศุภจิตรานนท 
 

วันที่  4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2554 


