ประกาศเทศบาลตาบลขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลขนอม)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลขนอม
ภาคเรียนที่ 2/2554
***********************************************

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลขนอม มีความประสงค์ที่จะดาเนินการสอบราคา
จ้างเหมาบริการดังต่อไปนี้
จ้างเหมาบริการทาอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลขนอม ภาคเรียนที่ 2 / 2554 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 30
มีนาคม 2555 เป็นจานวน 83 วัน วันละ 102 คน ราคากลางคนละ 13 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 110,058 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าสิบแปด)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตาบลขนอม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างนี้
ก าหนดยื่ น ซองสอบราคา ตั้ ง แต่ วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2554 ถึ ง วั น ที่ 18
พฤศจิกายน 2554 ณ เทศบาลตาบลขนอม ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองสอบราคา
ณ สถานที่กลาง(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ) ( ที่ว่าการอาเภอขนอม ชั้น 2)
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ในวันและเวลาราชการ กาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่
22 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลาง(ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ) ( ที่ว่าการอาเภอขนอม ชั้น 2 )
/ผู้สนใจ...

-2ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา(ฟรี) ได้ที่เทศบาลตาบลขนอม ระหว่างวันที่ 8
พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและ
เวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตาบลขนอม หมายเลขโทรศัพท์ 0-7552-8834
(กองการศึ กษา) ในวัน และเวลาราชการ หรื อตรวจสอบได้ทาง www.khanomcity.go.th,
www.nakhonsithammarat.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ)
(นายประสิทธิ์ เพชราภรณ์)
นายกเทศมนตรีตาบลขนอม

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1 / 2555 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2554 ตามประกาศเทศบาลตาบลขนอม
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลขนอม) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
*************************************************************
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลขนอม มีความประสงค์ที่จะดาเนินการสอบราคา
จ้างเหมาบริการดังต่อไปนี้
จ้างเหมาบริการทาอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลขนอม ภาคเรียนที่ 2/2554 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 30 มีนาคม 2555
เป็ น จ านวน 83 วั น วั น ละ 102 คน ราคากลางคนละ 13 บาท เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น ทั้ ง สิ้ น
110,058 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าสิบแปด)
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 .......................................................................
1.6 ......................................................................
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็น
ผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลตาบลขนอม
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับ เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานในงานจ้างนั้น
ไม่น้อยกว่า
บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีเ่ ทศบาลตาบลขนอมเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
3.2 หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
/3.3 สาเนาหนังสือ…

-23.3 สาเนาหนังสือรับรองผลงาน ( ในกรณีที่มีการกาหนดผลงานตามข้อ 2.3 )
3.4 บัญชีรายการ หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
3.5 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
3.6 สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอ
ราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือ
แก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคา จะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซอง
สอบราคาโดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนิ นการแล้วเสร็จไม่เกิน ...-... วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตาบลขนอมให้เริ่ม
ทางาน
4.4 ก่ อ นยื่ น ซองสอบราคาผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญาแบบรู ป และ
รายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบ
ราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้ เสนอราคาจะต้ อ งยื่ น ซองสอบราคา ที่ ปิ ด ผนึ ก ซองเรี ย บร้ อ ยจ่ า หน้ า ซองถึ ง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
“ ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคาเลขที่ 1 /2555”
โดยยื่นโดยตรงต่อเทศบาลตาบลขนอม
ตั้งแต่วันที่
8 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ เทศบาลตาบลขนอม
/ในวันและเวลา…

-3ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่กลาง (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างฯ) ( ที่ว่าการอาเภอขนอม ชั้น 2 ) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ในวันและ
เวลาราชการ เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทาการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลาง(ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างฯ) ( ที่ว่าการอาเภอขนอม ชั้น 2)
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตาบลขนอม จะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รั บพิจ ารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้ น เว้นแต่เป็ น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่
มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลขนอม
เท่านั้น
5.3 เทศบาลตาบลขนอม สงวนสิทธิไม่พิจารณาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือ
ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตาบลขนอม
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอ
ราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา
ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอ
ราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือเทศบาลตาบลขนอมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตาบลขนอมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลตาบลขนอมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่ไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
/หรือราคาที่เสนอ…

-4หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลขนอมเป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลตาบลขนอมจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ เทศบาลตาบลขนอมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
หากคาชีแ้ จงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตาบลขนอมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาล
ตาบลขนอม ภายใน...7.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ เทศบาลตาบลขนอมยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลตาบลขนอม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ ทา
สัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดัง
ระบุในข้อ 1.4
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือค้าประกัน ของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุ โลมให้ ใช้ ต ามตั วอย่างหนั ง สือ ค้าประกัน ของธนาคารตามที่ค ณะกรรมการว่ า ด้ว ยการพั ส ดุ
กาหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท )
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา ( ผู้รับจ้าง ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ( สัญญาเป็นราคาเหมารวม )
เทศบาลตาบลขนอมจะจ่ายเงินค่าจ้างในการประกอบอาหาร ให้กับผู้รับจ้างเดือนละ 1
ครั้ง ตามจานวนวันที่ประกอบอาหารตามความเป็นจริงของแต่ละเดือน จนครบจานวนวันที่จ้าง
/101 วัน…

-5101 วัน
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้ อ 1.3 แล้ ว แต่ ก รณี จะต้ อ งรั บ ประกั น ความช ารุ ด บกพร่ อ งของงานจ้ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า - ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตาบลขนอมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขใช้การได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลา 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ของเทศบาล
ตาบลขนอม
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อเทศบาลตาบลขนอมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้าง
ในการประกอบอาหารจากเงินอุดหนุนทั่วไปแล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อเทศบาลตาบลขนอมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่า การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรือ น าสิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ
อื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต
เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตาบลขนอมได้คัดเลือกแล้วไม่ได้ทาสัญญาหรือ
/ข้อตกลงภายใน….

-6ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุใ นข้อ 6 เทศบาลตาบลขนอมอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานของตามระเบียบของทาง
ราชการ
10.4 เทศบาลตาบลขนอมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. ในระหว่างระยะเวลาการปรุงอาหาร ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
เทศบาลตาบลขนอม

วันที่

4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

