ประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆอ
เรื่อง สอบราคาจางจัดทําอาหารกลางวัน ประจําป#งบประมาณ ๒๕๕๙
ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ และภาคเรียนที่ 1/2559
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆอ
*****************************************************
ศู น ยพั ฒ นาเด็ กเล็ กเทศบาลตํ า บลเนิ น ฆอ มี ความประสงคจะสอบราคาจางจั ด ทํ า อาหาร
กลางวันใหแก% นั ก เรี ย นในศู น ยพั ฒ นาเด็
นา กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆอประจํ
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ.
พ 2559 ไดมี
อาหารกลางวันรับประทานในภาคเรี
ภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวนนักเรียน 65 คนๆ ละ
๒๐ บาท รวมระยะเวลา 246 วัน งบประมาณเป5นเงิน ๓๑๙,๘๐๐ บาท (สามแสนหนึ
สามแสนหนึ่งหมื่นเกาพันแปดรอย
บาทถวน) (รายละเอี
รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศสอบราคานี้)
ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ
๑. เป5นผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกล%าว หรือเป5นบุคคลธรรมดา หรือเป5น
คณะบุคคลที่มิมใิ ชนิติบุคคล ในกรณีที่เป5นคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลจะตองมีหลักฐานขอตกลงที่แสดงถึงการเขา
เป5นหุนส%วนในการดําเนินกิจกรรมตามงานที่สอบราคาครั้งนี้
๒. ไม%เป5นผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของราชการ หรือของหน%วยการบริหาร
ราชการส%วนทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไม% เป5 นผู ไดรับ เอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ มกั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม%ย อมขึ้น ศาลไทย เวนแต%
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช%นว%านั้น
๔. ไม%เป5นผูมีผลประโยชนร%วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก% “ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆอ”
ฆอ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม%เป5นผูกระทําการอันเป5นการขัดขวาง
การแข%งขันราคาอย%างเป5นธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป5นคู%สัญญาตองไม%อยู%ในฐานะเป5นผูไม%แสดงบัญชีรายรับ
รายจ%ายหรือแสดงบัญชีรายรัรับรายจ%ายไม%ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป5นคู%สัญญากับหน%วยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางตองลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง(e–Government
ลาง
Procurement : e-GP)
e ที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๗. คู%สั ญ ญาตองรั
ญาตองรั บและจ% า ยเงิ น ผ%า นบัญ ชี ธนาคาร เวนแต% การจ% า ยเงิ นแต% ละครั้งซึ่ งมี
มูลค%าไม%เกินสามหมื่นบาท คู%สัญญาอาจจ%ายเป5นเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองสอบราคาระหว%างวันที่ 12 – 26 ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
หรือยื่นซองสอบราคาทางไปรษณียไดที่เจาหนาที่พัสดุกองคลัง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆอ หมู%ที่
3 ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑10 และกําหนดเปbดซองใบเสนอราคา ในวันที่27 ตุลาคม
๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป5นตนไป ณ สถานที่กลางหองศูนยขอมูลข%า วสาร ที่ว%าการอํา เภอแกลง จังหวั ด
ระยอง
/ผูสนใจ...

-๒ผูสนใจ สามารถติดต%อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 5๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) ได
ที่งานพัสดุและทรัพยสิน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆอ ระหว%างวันที่ 12 – 26 ตุลาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต%เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐-๓๘03-7611 – ๑๒ ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายกฤษฎา ดวงแกว)
นายกเทศมนตรีตําบลเนินฆอ

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เสนอราคาจางเหมาจัดทําโครงการอาหารกลางวัน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆอ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตําบลเนินฆอ
๑. ผูรับจางตองเป5นบุคคลธรรมดา ที่มีความสามารถในการรับจางประกอบอาหาร
๒. ผูรับจางตองผ%านการตรวจร%างกายจากแพทย ว%าปราศจากโรคติดต%อ ตองมีใบรับรองแพทยมาแสดง
เป5นหลักฐาน
๓. ในระหว%างการประกอบอาหาร ผูรับจางตองอยู%ภายใตการควบคุม การกํากับดูแลและความเห็นชอบ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆอ
๔. จํานวนอาหารตองมีปริมาณเพียงพอต%อจํานวนนักเรียนที่กําหนด (ดังปรากฏตามเอกสารแนบทาย)
๕. ภาชนะที่ใชในการประกอบอาหาร และบรรจุอาหารตองสะอาดถูกตองตามหลักสุขาภิบาลกําหนด
หากพบว%าไม%เป5นไปตามที่เห็นสมควร ตองเปลี่ยนทันที (ภายใตการกํากับดูแลตามขอ ๓)
๖. อาหารใน ๑ มื้อ ประกอบดวยอาหารดังนี้
- ขาวสวยปริมาณไม%นอยกว%า ๑ ถวยตวง
- อาหารคาว จํานวน ๒ อย%าง ไม%นอยกว%าสัปดาหละ ๓ วัน และอาหารจานเดียวสัปดาหละ ๒ วัน
- ขนมหวาน จํานวน ๑ อย%าง ไม%นอยกว%า ๓ วันต%อสัปดาห และผลไม จํานวน ๑ อย%าง ไม%นอยกว%า
สัปดาหละ ๒ วัน
- คุณภาพอาหารตองถูกตองตามหลักโภชนาการ
๗. ผูรับจางตองประกอบอาหารภายในสถานที่ ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดให โดยตองจัดเตรียมภาชนะและ
อุปกรณต%างๆที่จําเป5นตองใชในการประกอบอาหารเอง
๘. กําหนดส%งมอบ เวลา ๑๐.๐๐ น. ของทุกวัน
๙. การตักอาหาร/การเก็บลาง/การทําความสะอาดสถานที่ ภาชนะ และอุปกรณต%างๆเป5นหนาที่ของผู
รับจาง ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลา ๑๔.๐๐ น.
๑๐.กรณีที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการประกาศหยุดเรียน หรือเหตุผลความจําเป5นที่เป5นสาเหตุใหเด็กนักเรียน
ไม%ตองรับบริการอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะแจงใหผูรับจางทราบล%วงหนาก%อน และจะหัก
ค%าจางในแต%ละงวด
๑๑.กรณีมีสิ่งปนเปijอน หรือสิ่งแปลกปลอมในอาหาร ผูรับจางตองนํามาทดแทนภายใน ๓๐ นาที
๑๒.กรณีที่นักเรียนรับประทานอาหารแลวมีอาการไม%สบายหรือเจ็บปkวยซึ่งแพทยลงความเห็นว%ามีสาเหตุ
มาจากการรับประทานอาหารที่ผูรับจางทํา ผูรับจางตองรับผิดชอบต%อความเสียหายทั้งหมด
๑๓.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเนินฆอ จะจ%ายค%าจางทําอาหารใหแก%ผูรับจางเป5นรายงวด
จํานวนทั้งสิ้น 12 งวด (ตามรายละเอียดแนบทาย)
*************************************************

