ตาราง ปปช.07
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

1. ชื่อโครงการ อาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
/หนวยงานเจาของโครงการ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 729,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเกาพันบาทถวน)
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 20 เมษายน 2561
ราคากลาง เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 729,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเกาพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้
อาหารกลางวัน ตามขอบเขตงานและรายละเอียดงานจาง มื้อละ 20 บาท/คน จํานวนนักเรียน 675 คน
รวมระยะเวลาดําเนินงาน 54 วัน
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
สืบราคาทองตลาด โดยใหมีการเสนอราคาเปรียบเทียบ 3 ราย ดังนี้
1. รานทอปแอร
2. นางสาวสุวรรณา ดวงทอง
3. นางอภิชา จันทรสําราญ
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดขอบเขตและรายละเอียดงานจางเหมาบริการอาหารกลางวัน (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นางศรีจันทร ศิริบรรลือหาญ
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
5.2 นางเกศกานดา สุขมาก
ครู
กรรมการ
5.3 นายตอศักดิ์ บุญชุม
ครู
กรรมการและเลขานุการ

ประกาศโรงเรียนชุมชนปอมเพชร
เรื่อง ประกวดราคาจางโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มีความประสงคจะประกวดราคาจางโครงการอาหารกลางวัน
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเกาพันบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกโรงเรียนชุมชนปอม
เพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๕. ไมเปนโรคเชนโรคไวรัสตับอักเสบบี ตองแนบใบรับรองแพทยที่ยืนยันวาไมเปนโรคติดตอ เชน ไวรัส
ตับอักเสบบี
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐๓๕-๒๔๑๙๖๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายฉัตรชัย ชนะพาล)
ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนปอมเพชร ปฏิบัติ
ราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร (M61040020705)
ลงวันที่ 27 เมษายน 2561
ลําดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจาง
1

P61040030854

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

โครงการอาหารกลางวัน ภาค
เรียนที่ 1/2561 ระหวางวันที่
16 พฤษภาคม 2561 ถึง
วันที่ 2 สิงหาคม 2561

729,000

คาดวาจะประกาศ
จัดซื้อจัดจาง
(เดือน/ป)
04/2561

การกําหนดขอบเขตและรายละเอียดงานจางเหมาบริการอาหารกลางวัน
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
ระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กําหนดไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูแ ละคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขยอมแสดงวาการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงการพัฒนารางกายใหมีความสมบูรณ
พรอมกอนที่จะพัฒนาดานอื่น จึงควรตระหนักถึงความสําคัญดานคุณภาพในการพัฒนาประเทศเพราะพบวานักเรียนจํานวน
มาก ไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย ทําใหการเจริญเติบโตไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน โรงเรียนชุมชนปอมเพชร มีนักเรียนจํานวนมากในขณะที่สัดสวนของครูที่ดูแลโภชนาการมีนอย จึงไดจัดทําขอบเขต
และรายละเอียดงานจางเหมาบริการอาหารกลางวัน ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อจางเหมาบุคคลภายนอกมาดําเนินการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการอยางครบถวน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคาตามหลักโภชนาการ มีประโยชนตอรางกายของ
นักเรียนและมีปริมาณที่เพียงพอ
2. เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูดานโภชนาการในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ มีสุขนิสัยที่ดี
ในการรับประทานอาหาร นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
3. เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง
สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร 1/99 ถนนอูทอง ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเท็จจริง
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ไดดําเนินการจัดทําโครงการอาหารกลางวันสําหรับบริการเด็กนักเรียน ใน
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561 เปนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาจํานวน 675 คน ตั้งแตวันที่
16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เปนเวลา 54 วัน จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 729,000 บาท
คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกาศเผยแพรงานจาง
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ ให นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเผยแพรงานจาง หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผู เสนอราคาตอ งไมเปน ผูไดรับ เอกสิ ทธิ์ห รือความคุ มกั นซึ่ ง อาจปฏิ เสธไมย อมขึ้น ศาลไทย เวน แต รัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

5. ผูเสนอราคาตองมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ และตองผานการตรวจสุขภาพ ประจําป จากโรงพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชน โดยมีการตรวจไวรัสตับอักเสบ รวมในรายการตรวจทุกป ในวันเสนอราคาตองแนบเอกสารการตรวจ
สุขภาพของผูเสนอราคาและคณะผูประกอบอาหารทุกคนมาดวย
6. ผูเสนอราคาและคณะผูประกอบอาหารตลอดจนบุคลากรที่ใหบริการตองสวมใสเครื่องแบบของผูรับจางที่สะอาด
สวมหมวกคลุมผม สวมผากันเปอน สวมใสรองเทาหุมสน หรือรองเทาสวมพรอมถุงเทาใหเรียบรอย
7. ผูเสนอราคาตองมีใบรับรองการผานงานรับเหมาบริการอาหารกลางวัน กรณีจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)
ภาชนะและการจัดการ
1. ผูเสนอราคาตองจัดหาถาดหลุมแสตนเลสหรืออลูมิเนียม สําหรับใสอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 28 ซม. และสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา
30 ซม. พรอมชอนและสอม ครบตามจํานวนนักเรียน
2. ภาชนะที่ใชประกอบอาหารตองสะอาดไมชํารุด ไมเปนสนิม ไมมีสิ่งปนเปอน
3. ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบหาบุคลากรมาใหบริการตามจุดที่ใหบริการอาหารกลางวันแกนักเรียนรับประทาน
อาหารกลางวันเรียบรอยแลว ตองจัดเก็บภาชนะใสอาหารนําไปทําความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ และตองทําความสะอาด
บริเวณที่รับประทานอาหารพรอมเก็บเศษอาหารใหเรียบรอย
4. รถที่ใชสําหรับขนสงอาหาร ตองสะอาด
5. ภาชนะที่ใสอาหารปรุงสําเร็จแลวตองมีที่ปดมิดชิด ปองกันสิ่งปนเปอนตางๆ ที่อาจตกลงไปในอาหารได
อาหารและผลิตภัณฑในการประกอบอาหาร
1. วัสดุที่ประกอบอาหาร ตองเปนวัสดุที่มีคุณภาพ สดใหมและปลอดสารพิษ ถามีการตรวจสอบพบวามีสารปนเปอน
ในอาหารเกินกวา 2 ครั้ง ทางโรงเรียนชุมชนปอมเพชรจะมีการเตือนเปนลายลักษณอักษรครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กอน
ถาพบวามีสารปนเปอนอีก ทางโรงเรียนชุมชนปอมเพชรมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา โดยมิตองสิ้นสุดสัญญานั้น
2. ผูเสนอราคาตองจัดหาเนื้อสัตว ผัก และอาหารสดอื่นๆ ที่เปนสวนประกอบในอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาจํานวน 675 คน
3. ผูเสนอราคาตองประกอบอาหารโดยใชเครื่องปรุงรส และเกลือที่มีสารไอโอดีนเปนสวนประกอบโดยไมใชผงชูรส
ในการประกอบอาหาร
4. ถาผูเสนอราคาตองประกอบอาหารที่ใชน้ํามันในการทอดอาหาร ผูเสนอราคาตองใชน้ํามันที่ใหม สด สะอาด
และถาจําเปนตองใชน้ํามันทอดซ้ํา ควรซ้ําไดไมเกิน 2 ครั้ง
5. ผูเสนอราคาตองดําเนินการประกอบอาหารกลางวันใหใหมและสดเสมอ วันตอวัน โดยมีรสชาติ ไมเค็ม
ไมหวาน และไมมีไขมันสูง
6. ผูเสนอราคาตองจัดใหมีขาวสวย และกับขาว จํานวน 2 อยาง พรอมทั้งผลไมตามฤดูกาลหรือขนมหวานทุกวัน
7. สถานที่ประกอบอาหาร ณ สถานที่ของผูรับจางหรือสถานที่ประกอบการของผูวาจาง ซึ่งเปนสถานที่ไดมาตรฐาน
ตามหลักสุขาภิบาล ที่คณะกรรมการจัดจางกําหนด
8. กําหนดการใหบริการในวันทําการ มีดังนี้
เวลา 10.00 น. อาหารกลางวันถึงสถานที่ดําเนินการพรอมใหคณะกรรมการตรวจรับ
เวลา 10.30 น. อาหารกลางวันอุน พรอมใหนักเรียนอนุบาลปที่ 1-3 รับประทาน
เวลา 11.00 น. อาหารกลางวันอุน พรอมใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 รับประทาน
9. ผูเ สนอราคาตองประกอบอาหารตามรายการอาหารทีแ่ นบมานี้

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ตั้งแตวันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3

วัน เดือน ป
16 พฤษภาคม 2561
17 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม 2561

รายการอาหาร
ขาวสวย แกงเขียวหวานไก ฮอดดอกทอด แตงโม
ขาวสวย ผัดพริกสดใสไก หมู-ไกทอด แกงบวดฟกทอง
ขาวสวย ตมจืดฟกมะนาวดอง ผัดกระเพรา ฝรั่ง

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารตองมีคุณภาพและ
เพียงพอสําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 675 คน

จํานวนนักเรียน 675 คน เปนจํานวน 3 วัน
รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ตั้งแตวันที่ 21-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ป
21 พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม 2561
24 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561

รายการอาหาร
ขาวสวย ตมขาไก ผัดฉาลูกชิ้นปลา แตงโม
ขาวสวย ตมฟกมะนาวดอง ไกทอด เฉากวย
ขาวสวย แกงไกฟกทอง ผัดกะหล่ําปลี แอปเปล
ขาวสวย ตมจืดเลือดหมู ผัดกระเพราไก ขนมสาคูเปยก
ขาวสวย ตมยําไก ผัดวุนเสน ผลไมสาลี่
จํานวนนักเรียน 675 คน เปนจํานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารตองมีคุณภาพและ
เพียงพอสําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 675 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ตั้งแตวันที่ 28, 30-31 พฤษภาคม , 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4

วัน เดือน ป
28 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561
1 มิถุนายน 2561

รายการอาหาร
ขาวสวย ไขพะโล ผัดพริกผักบุง สาลี่
ขาวสวย แกงไกฟกทอง ไกทอด ขนมเฉากวย
ขาวสวย ตมจืดเตาหูออน ฮอทดอกทอด มะมวง
ขาวหมูแดง ไกแดง ตมจืดแฟง ขนมวุน
จํานวนนักเรียน 675 คน เปนจํานวน 4 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารตองมีคุณภาพและ
เพียงพอสําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 675 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ตั้งแตวันที่ 4-8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5

4
5
6
7
8

วัน เดือน ป
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561

รายการอาหาร
ขาวสวย แกงแพนงไก ผัดกะหล่ําปลี แตงโม
ขาวสวย แกงเขียวหวานไก ไขเจียว ขนมวุนในน้ําเชื่อม
ขาวสวย ตมยําไก ผัดวุนเสน มะมวง
ขาวสวย ตมจืดฟกใสไก ลาบหมู/ไก สัปปะรด
ขาวสวย ขาหมู น้ําชุปแฟงใสไก ตมถั่วเขียวน้ําตาล
จํานวนนักเรียน 675 คน เปนจํานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารตองมีคุณภาพและ
เพียงพอสําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 675 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ตั้งแตวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5

11
12
13
14
15

วัน เดือน ป
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561

รายการอาหาร
ขาวผัดไข ตมจืดผักกาดขาว แอปเปล
ขาวสวย ผัดกระเพราลูกชิ้น ตมขาไก เฉากวยน้ําเชื่อม
ขาวสวย ผัดกระเพราไก ไขเจียว ฝรั่ง
ขาวสวย ผัดผักรวม ตมจืดไกมะนาวดอง ขนมบัวลอย
ขาวสวย แกงไก ไขตม ไขเจียว มะมวง
จํานวนนักเรียน 675 คน เปนจํานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารตองมีคุณภาพและ
เพียงพอสําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 675 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ตั้งแตวันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ป
18 มิถุนายน2561
19 มิถุนายน 2561
20 มิถุนายน 2561
21 มิถุนายน 2561
22 มิถุนายน 2561

รายการอาหาร
ขาวสวย ตมจืดตําลึงใสหมูเตาหูออน ผัดพริกผักบุง แตงโม
ขาวสวย แกงฟกทองใสไก ไกทอด เฉากวย
ขาวสวย ตมเลือดหมู ผัดกระเพรา รวมมิตร
ขาวหมูแดง - ไกแดง ซุปฟกใสไก วุนในน้ําเชื่อม
ขาวสวย ซุปเลง ผัดกะหล่ําปลีใสไก ชมพู
จํานวนนักเรียน 675 คน เปนจํานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารตองมีคุณภาพและ
เพียงพอสําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 675 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ตั้งแตวันที่ 25-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5

25
26
27
28
29

วัน เดือน ป
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561

รายการอาหาร
ขาวสวย แกงแพนงไก ไขตุน ผลไม
ขาวสวย ผัดมะเขือใสหมู ตมแฟงมะนาวดอง บัวลอย
ขาวสวย ตมจืดหัวไชเทา หมู-ไกทอด ผลไม
ขาวมันไก ตมฟกใสไก กลวยบวดชี
ขาวสวย แกงเขียวหวานไก ผัดผักรวม ผลไม
จํานวนนักเรียน 675 คน เปนจํานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารตองมีคุณภาพและ
เพียงพอสําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 675 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ตั้งแตวันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ป
2 กรกฎาคม 2561
3 กรกฎาคม 2561
4 กรกฎาคม 2561
5 กรกฎาคม 2561
6 กรกฎาคม 2561

รายการอาหาร
ขาวสวย ลาบ ตมแฟงมะนาวดอง ชมพู
ขาวมันไกตม-ทอด ตมฟกใสไก เฉากวย
ขาวสวย กระเพราไก ไขดาว แตงโม
ขาวสวย แกงสมผักรวม ฮอทดอกทอด ลอดชอง
ขาวสวย คะนาหมูกรอบ ตมยําไก เงาะ
จํานวนนักเรียน 675 คน เปนจํานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารตองมีคุณภาพและ
เพียงพอสําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 675 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ตั้งแตวันที่ 9-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ป
9 กรกฎาคม 2561
10 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม 2561
12 กรกฎาคม 2561
13 กรกฎาคม 2561

รายการอาหาร
ขาวสวย แกงแพนงไก ฮอดดอกทอด พุทรา
ขาวสวย ขาหมู น้ําชุป แกงบวดฟกทอง
ขาวสวย ตมจืดฟกไกมะนาวดอง ผัดกระเพราไก เงาะ
ขาวสวย ผัดพริกสดใสไก หมูทอด แกงบวดฟกทอง
ขาวสวย ตมจืดฟกมะนาวดอง ผัดกระเพรา แคนตาลูป
จํานวนนักเรียน 675 คน เปนจํานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารตองมีคุณภาพและ
เพียงพอสําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 675 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ตั้งแตวันที่ 16-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5

16
17
18
19
20

วัน เดือน ป
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561

รายการอาหาร
ขาวสวย ตมขาไก ยําไกแซบ แตงโม
ขาวสวย ตมฟกไกมะนาวดอง ลาบ เฉากวย
ขาวสวย แกงไก ผัดกะหล่ําปลี แอปเปล
ขาวสวย ตมจืดเลือดหมู ผัดกระเพราไก ขนมสาคูเปยก
ขาวสวย ตมยําไก ผัดวุนเสน ผลไมสาลี่
จํานวนนักเรียน 675 คน เปนจํานวน 5 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารตองมีคุณภาพและ
เพียงพอสําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 675 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ตั้งแตวันที่ 23-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4

23
24
25
26

วัน เดือน ป
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561

รายการอาหาร
ขาวมันไก น้ําซุปฟกใสไก สาลี่
ขาวสวย แกงไกฟกทอง ไกทอด ขนมเฉากวย
ขาวสวย ตมจืดไกเตาหูออน ฮอทดอกทอด มะมวง
ขาวหมูแดง/ไกแดง ตมจืดแฟงใสไก ขนมวุน
จํานวนนักเรียน 675 คน เปนจํานวน 4 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารตองมีคุณภาพและ
เพียงพอสําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 675 คน

รายการอาหารกลางวัน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถม โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม, 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3

วัน เดือน ป
31 กรกฎาคม 2561
1 สิงหาคม 2561
2 สิงหาคม 2561

รายการอาหาร
ขาวสวย แกงแพนงไก ผัดกะหล่ําปลีใสไก แตงโม
ขาวสวย แกงไก ไขเจียว ขนมวุนในน้ําเชื่อม
ขาวสวย ตมยําไก ผัดวุนเสน มะมวง
จํานวนนักเรียน 675 คน เปนจํานวน 3 วัน

หมายเหตุ
ปริมาณอาหารตองมีคุณภาพและ
เพียงพอสําหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา
จํานวน 675 คน

ขอกําหนดอื่นๆ
1. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกและไดทําสัญญาจางแลวไมสามารถสงชวงตอใหกับผูอื่นมารับจัดทําบริการอาหาร
กลางวันแทนได
2. หากผูรับจางไมปฏิบัติตามขอกําหนดขางตน ทางผูวาจางมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยมิตองใหสิ้นสุดของสัญญานั้น
3. ระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 (วันทําการ)
รวม 54 วัน
4. การเสนอราคาใหผูเสนอราคาคิดเปนราคาตอรายหัวของนักเรียนและเสนอราคารวมมาทั้งหมด
5. ระยะเวลาการสงมอบงานจาง จะสงมอบเปนงวดๆ จํานวน 12 งวด
งวดที่ 1 เมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็ก จํานวน 675 คน ในแตละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 เปนเวลา 3 วัน
งวดที่ 2 เมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็ก จํานวน 675 คน ในแตละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 เปนเวลา 5 วัน
งวดที่ 3 เมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็ก จํานวน 675 คน ในแตละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต วันที่ 28, 30-31 พฤษภาคม, 1 มิถุนายน 2561 เปนเวลา 4 วัน
งวดที่ 4 เมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็ก จํานวน 675 คน ในแตละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 เปนเวลา 5 วัน
งวดที่ 5 เมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็ก จํานวน 675 คน ในแตละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 เปนเวลา 5 วัน
งวดที่ 6 เมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็ก จํานวน 675 คน ในแตละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 เปนเวลา 5 วัน
งวดที่ 7 เมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็ก จํานวน 675 คน ในแตละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 เปนเวลา 5 วัน
งวดที่ 8 เมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็ก จํานวน 675 คน ในแตละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 เปนเวลา 5 วัน
งวดที่ 9 เมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็ก จํานวน 675 คน ในแตละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 เปนเวลา 5 วัน
งวดที่ 10 เมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็ก จํานวน 675 คน ในแตละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 เปนเวลา 5 วัน
งวดที่ 11 เมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็ก จํานวน 675 คน ในแตละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 เปนเวลา 4 วัน
งวดที่ 12 เมื่อผูรับจางไดจัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็ก จํานวน 675 คน ในแตละวันตามรายการ
อาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต วันที่ 31 กรกฎาคม, 1-2 สิงหาคม 2561 เปนเวลา 3 วัน
หมายเหตุ : การสงมอบงานจะดําเนินการสงมอบงานทุกวันทําการ การเบิกจายทางโรงเรียนจะเบิกจายตามจํานวน
วันที่มีการจัดการเรียนการสอนจริงและจะเบิกจายตามจํานวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เทานั้น
6. การกํากับการดําเนินงานของผูเสนองานจาง การสงสอบงานจางตองผานการตรวจรับจากคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง ถามีการตรวจประเมินอาหารและโภชนาการ ตองผานการตรวจประเมินในระดับ ดี ขึ้นไป
7. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณ 729,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเกาพันบาทถวน)

คณะกรรมการกําหนดขอบเขตและรายละเอียดงานจาง ประกอบดวย

ลงชื่อ……………....…………..........………
(นางศรีจันทร ศิริบรรลือหาญ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ................................................
(นางเกศกานดา สุขมาก)
กรรมการ

ลงชื่อ................................................
(นายตอศักดิ์ บุญชุม)
กรรมการและเลขานุการ

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๒/๒๕๖๑
การจางโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตามประกาศ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียน
ชุมชนปอมเพชร" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ระหวางวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๑ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โรงเรียน
ชุมชนปอมเพชรโดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน
แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๒.๑๔ ไมเปนโรคเชนโรคไวรัสตับอักเสบบี ตองแนบใบรับรองแพทยที่ยืนยันวาไมเปน
โรคติดตอ เชน ไวรัสตับอักเสบบี
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานจางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามขอ ๒.๑๑ เทานั้น)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) ใบรับรองการผานงานการจางเหมาบริการอาหารกลางวัน (ถามี)
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบใน

ขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๕๔ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร
ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนัน้ ออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียน
ชุมชนปอมเพชรจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดย
โรงเรียนชุมชนปอมเพชรจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีเ่ ทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอราย
นั้น
๕.๔ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรสงวนสิทธิไมพิจารณา
ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร มีสิทธิ
ใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรมีสิทธิที่จะไม
รับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๖ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรทรงไวซงึ่ สิทธิที่จะไมรับ
ราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู
ยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่น
ขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่น
ขอเสนอแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไม
เปนที่รับฟงได เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคา
ของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๕.๗ กอนลงนามในสัญญาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร อาจ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการ
ประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทํา
การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.

การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร ภายใน ๓ วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสได ใหเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียน
ชุมชนปอมเพชร โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร ไดรับมอบไวแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรจะจายคาจางซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงิน
เปน จํานวน ๑๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕.๕๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจางจัด
ทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็กจํานวน ๖๗๕ คน ในแตละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแตวันที่
๑๖-๑๘ พ.ค. ๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจางจัด
ทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็กจํานวน ๖๗๕ คน ในแตละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแตวันที่
๒๑-๒๕ พ.ค. ๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗.๔๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจางจัด
ทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็กจํานวน ๖๗๕ คน ในแตละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแตวันที่
๒๘ ๓๐-๓๑ พ.ค. ๑ มิ.ย. ๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๔ วัน

งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจางจัด
ทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็กจํานวน ๖๗๕ คน ในแตละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแตวันที่
๔-๘ มิ.ย. ๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจางจัด
ทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็กจํานวน ๖๗๕ คน ในแตละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแตวันที่
๑๑-๑๕ มิ.ย. ๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจางจัด
ทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็กจํานวน ๖๗๕ คน ในแตละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแตวันที่
๑๘-๒๒ มิ.ย. ๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจางจัด
ทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็กจํานวน ๖๗๕ คน ในแตละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแตวันที่
๒๕-๒๙ มิ.ย. ๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจางจัด
ทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็กจํานวน ๖๗๕ คน ในแตละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแตวันที่
๒-๖ ก.ค. ๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจางจัด
ทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็กจํานวน ๖๗๕ คน ในแตละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแตวันที่
๙-๑๓ ก.ค. ๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง
จัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็กจํานวน ๖๗๕ คน ในแตละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต
วันที่ ๑๖-๒๐ ก.ค. ๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๕ วัน
งวดที่ ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗.๔๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง
จัดทําอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับเด็กจํานวน ๖๗๕ คน ในแตละวันตามรายการอาหารที่โรงเรียนกําหนดตั้งแต
วันที่ ๒๓-๒๖ ก.ค. ๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๔ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕.๖๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร ไดตรวจรับมอบงานจาง
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวน
รอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๑ วัน นับถัดจากวันทีเ่ ทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรไดรับมอบงาน โดยผูรับ
จางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียน
ชุมชนปอมเพชรไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรไดคัดเลือกผูยื่น
ขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนํา
สิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดิน
อยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผู
รับจางจะตองปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรไดคัดเลือก
แลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
โดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยืน่
ขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชรสงวนสิทธิ์ที่จะแกไข
เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร คําวินิจฉัย
ดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร อาจประกาศยกเลิกการ
จัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดย
โรงเรียนชุมชนปอมเพชรไมได
(๑) ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทํา
การจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลว
เสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยโรงเรียนชุมชนปอมเพชร ไวชั่วคราว
โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

