ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ จางเหมาทำอาหารใหเด็กกอนวัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตนเปา
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
/ หนวยงานเจาของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 395,280.- บาท (สามแสนเกาหมื่นหาพันสองรอยแปดสิบบาทถวน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 259 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ในอัตรา 20 บาท ตอคนตอวัน)
ราคากลางเปนเงินทั้งสิ้น 395,280.- บาท (สามแสนเกาหมื่นหาพันสองรอยแปดสิบบาทถวน)
4. แหลงที่มาของราคากลาง
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 259 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ในอัตรา 20 บาท ตอคนตอวัน)
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 259 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2557
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ในอัตรา 20 บาท ตอคนตอวัน)

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการ จางทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กกอนวัยเรียนของศพด.เทศบาลเมืองตนเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดโครงการ
จางเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กกอนวัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตนเปา จำนวน
81 คน ๆ ละ ๒๐.- บาท จำนวน ๒๔4 วัน (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 เวน
วันหยุดเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ)
เงินงบประมาณโครงการ 395,280.- บาท (สามแสนเกาหมื่นหาพันสองรอยแปดสิบบาทถวน)
ราคากลาง 395,280.- บาท (สามแสนเกาหมื่นหาพันสองรอยแปดสิบบาทถวน)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทำอาหารโดยตรง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทำสัญญา
ตามที่ กวพ. กำหนด
๒.๖ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน
๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสำเนา
ถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูน ั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
/ (3) ในกรณีผูเสนอราคา...

-2(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของการเขารวม
คา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย
ก็ใหยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอำนาจใหบุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
ไมเกิน ๓๖6 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
๖. การทำสัญญาจาง
ผูช นะ เฉพาะเจาะจง จะตองทำสัญญาจางกับเทศบาลเมืองตนเปาภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ เฉพาะเจาะจง ได ใหเทศบาลเมือง
ตนเปา ยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลเมืองตนเปา โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน ๓ วัน ทำการ
๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ำ
ประกัน
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ (ผูรับจาง) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ บาท ตอวัน
๘. การรับประกันความชำรุดบกพรอง
ผูช นะการ เฉพาะเจาะจง ซึ่งไดทำขอตกลงเปนหนังสือ หรือทำสัญญาจาง แลวแตกรณี จะตองรับประกันความ
ชำรุดบกพรองของสิ่งของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ เดือน นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองตน
เปาไดรับมอบงาน โดยผูร ับจางตองรีบจัดการแกไขภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง
---------------------------------------------------

