
 

ประกาศ สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเดก็เล็กหนองปลิง 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันช่วงปิดเรียนกรณีเหตุพเิศษ (การ
แพร่เชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส าหรับเลีย้งเดก็ในศูนย์พัฒนาเดก็เล็กหนองปลิง หมู่ท่ี ๕ 

ต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน า้อูน จังหวัดสกลนคร จ านวนนักเรียน ๔๐ คน จ านวน ๑๖ วัน 
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเดก็เล็กหนองปลิง ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั
ชว่งปิดเรียนกรณีเหตพุิเศษ (การแพร่เชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส าหรับเลีย้งเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็
เล็กหนองปลิง หมูท่ี่ ๕ ต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน า้อนู จงัหวดัสกลนคร จ านวนนกัเรียน ๔๐ คน จ านวน ๑๖ 
วนั ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 
               จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัชว่งปิดเรียนกรณีเหตพุิเศษ (การแพร่เชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ส าหรับเลีย้งเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เล็กหนองปลิง จ านวนนกัเรียน ๔๐ คน จ านวน ๑๖ วนั 
ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคดัเลือก ได้แก่ นางสาวเพียง พฒัคาต โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึง่หม่ืนสองพนัแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืน คา่
ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวง 
  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                

 

วิเชียร ธรรมรักษา  

(นายวิเชียร ธรรมรักษา) 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลิง 

  
 

 

 

 

 

 

 



ใบสัง่จ้าง 
  

 

ผู้ รับจ้าง  นางสาวเพียง พฒัคาต 
ที่อยู ่  เลขที่ ๒๗ หมู ่๔ 
ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคมน า้อนู จงัหวดัสกลนคร ๔๗๒๗๐ 
โทรศพัท์   ๐๔๒๗๘๙๑๖๕ 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี   ๓๔๗๐๗๐๐๐๔๔๙๘๒ 
  
  
  

 

ใบสัง่จ้างเลขที่  ๕/๒๕๖๓ 
วนัท่ี  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
สว่นราชการ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนอง
ปลงิ 
ที่อยู ่ หมูท่ี่ ๕ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคมน า้
อนู จงัหวดัสกลนคร 
โทรศพัท์  ๐ ๔๒๗๘ ๙๑๖๕ 

  

                      ตามที ่นางสาวเพยีง พฒัคาต ได้เสนอราคา ไว้ตอ่ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ ซึง่ได้รับราคาและ
ตกลงจ้าง ตามรายการดงัตอ่ไปนี ้
  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 
๑ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัช่วงปิดเรียน

กรณีเหตพุิเศษ (การแพร่เชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ส าหรับเลีย้งเด็กในศนูย์พฒันาเดก็
เลก็หนองปลงิ จ านวนนกัเรียน ๔๐ คน จ านวน 
๑๖ วนั ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑ โครงการ ๑๒,๘๐๐.๐๐ 

๑๒,๘๐๐.๐๐ 

  รวมเป็นเงิน ๑๑,๙๖๒.๖๒ 

  ภาษีมลูคา่เพิม่ ๘๓๗.๓๘ 

(หน่ึงหมื่นสองพนัแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๑๒,๘๐๐.๐๐ 
 

  
  

การสัง่จ้าง อยูภ่ายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี ้
๑.   ก าหนดสง่มอบภายใน ๒๔  วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ รับจ้างได้รับใบสัง่จ้าง 
๒.   ครบก าหนดสง่มอบวนัท่ี  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๓.   สถานท่ีสง่มอบ  องค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ หมูท่ี่ ๕ 
๔.   ระยะเวลารับประกนั  - 
๕.   สงวนสทิธ์ิคา่ปรับกรณีสง่มอบเกินก าหนด โดยคิดคา่ปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ ๐.๑๐  ของราคางานจ้าง 

  แตต้่องไมต่ า่กวา่วนัละ ๑๐๐.๐๐ บาท 
๖.   สว่นราชการสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บมอบถ้าปรากฏวา่สนิค้านัน้มีลกัษณะไมต่รงตามรายการท่ีระบไุว้ในใบสัง่จ้าง กรณี
นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลีย่นใหมใ่ห้ถกูต้องตามใบสัง่จ้างทกุประการ 

     ๗.  การจ้างช่วง ผู้ รับจ้างจะต้องไมเ่อางานทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นไปจ้างช่วงอีกทอดหนึง่ เว้นแตก่ารจ้างช่วงงานแต่
บางสว่นท่ีได้รับอนญุาตเป็นหนงัสอืจากผู้วา่จ้างแล้ว การที่ผู้วา่จ้างได้อนญุาตให้จ้างช่วงงานแตบ่างสว่นดงักลา่วนัน้ ไม่
เป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างหลดุพ้นจากความรับผิดหรือพนัธะหน้าที่และผู้ รับจ้างจะยงัคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท



เลนิเลอ่ของผู้ รับจ้างชว่ง หรือของตวัแทนหรือลกูจ้างของผู้ รับจ้างชว่งนัน้ทกุประการ กรณีผู้ รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่
บางสว่น โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึง่ ผู้ รับจ้างต้องช าระคา่ปรับให้แก่ผู้วา่จ้างเป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ (สบิ) ของ
วงเงินของงาน ที่จ้างชว่ง ทัง้นี ้ไมต่ดัสทิธิผู้วา่จ้างในการบอกเลกิสญัญา 
      ๘.  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ หนว่ยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตาม
สญัญาหรือข้อตกลงของคูส่ญัญา เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหต ุ: 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสัง่จ้างมีผลตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสัง่จ้างสัง่จ้างนีอ้้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๑๒๒๘๑๑ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัช่วงปิด
เรียนกรณีเหตพุิเศษ (การแพร่เชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส าหรับเลีย้งเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็หนองปลงิ หมู่
ที่ ๕ ต าบลหนองปลงิ อ าเภอนิคมน า้อนู จงัหวดัสกลนคร จ านวนนกัเรียน ๔๐ คน จ านวน ๑๖ วนั ประจ าเดือน พฤษภาคม 
๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  
  

 

ลงช่ือ .............. ............ ผู้สัง่จ้าง 

  ( นายวิเชียร ธรรมรักษา )   
  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองปลงิ   

วนัท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓   
ลงช่ือ .............................................................. ผู้ รับใบสัง่จ้าง 

  (นางสาวเพียง พฒัคาต)   
  ผู้ รับจ้าง   

วนัท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓   

 
เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๕๗๑๒๒๘๑๑ 
เลขคมุสญัญา  ๖๓๐๕๑๔๑๑๐๐๘๕ 
 


