ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์
ประจาปีงบประมาณ 2558 ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน
สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ประจาปีงบประมาณ
2558 ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 ราย ราคากลางของงานตาแหน่งในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถานสงเคราะห์
ประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 25 กันยายน ๒๕๕7 ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑5.3๐ น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๒๐๒
หมู่ที่ ๑๖ ตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๒๑๐ และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่
26 กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานสงเคราะห์
ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๒๐๒ หมู่ที่ ๑๖ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๒๑๐ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน
๒๕๕๗ ถึงวันที่ 25 กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑5.3๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๓๒๕๕๔-๓๘๘,๐-๓๒๖๐๐-8๒๙ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางสาวเกศินี ดวงพัตรา)
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 11/๒๕๕๗
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์
ประจาปีงบประมาณ 2558 ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตามประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ลงวันที่ ๑5 กันยายน ๒๕๕๗
*****************
ด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2558 ตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 ราย ระยะเวลาดาเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2558 รวม 12 เดือน ตามรายละเอียดขอบเขตการว่าจ้างแนบท้าย โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้.๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับงานจ้าง
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

/3. หลักฐาน ............

-2๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาวุฒิการศึกษา พร้อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) รายละเอียด รูปแบบของงานจ้าง ตามข้อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวมทั้งสิ้น และระบุราคาต่อหน่วยแต่ละรายการให้ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงเอาไว้แล้ว
/ราคา ..............

-3ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน โดยนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรายละเอียด รูปแบบ ของงานจ้างไปพร้อมใบเสนอราคา
เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน ดังกล่าวนี้ กรมฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดให้
ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาพร้อมหลักฐานตามข้อ ๓ ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย
จ่าหน้าซองถึง ”ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคา เลขที่ 07/๒๕๕๗” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซอง ตั้งแต่วันที่ ๑6 กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 25 กันยายน
๒๕๕๗. ระหว่างเวลา ๐8.30 น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ
วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซอง
ใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ
จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชือ่ ออกจากการเป็นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้ สนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 26 กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคารที่ทาการ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
/5. หลักเกณฑ์ ...............
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๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิน ราคารวมทั้งสิ้น
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เท่านั้น
๕.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อเอกสารสอบราคา หรือ
ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่
เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาหรือทางราชการ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็น
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดาเนินการตาม
สัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือทางราชการ จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้
เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
/ในกรณี ................
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ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน 5
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาจ้างที่
สอบราคาได้ให้กับกรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๕ (๑)
(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้
ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างให้กรม โดยแบ่งออกเป็น
12 งวด (งวดละ 1 เดือน)
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อจ้างข้อ ๑3 จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ ไว้ข้อ1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า .... ปี นับถัด
จากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ....... วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติเงินงบประมาณประจาปี 2558 มีผลบังคับใช้และกรมได้
รับอนุมัติเงินประจางวดแล้วเท่านั้น

/10.2 เมื่อกรม ..............

-6๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกาศ
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดาเนินงานผูร้ ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีก่ ฎหมายและระเบียบ
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ผนวก 1
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
ผู้สมัครฯ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งนามาบังคับใช้โดยอนุโลม ดังต่อไปนี้
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ. ได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอื่น

(10) เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่รบั สมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพือ่
จ้างเหมาปฏิบตั งิ านของส่วนราชการ ทัง้ นี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝา่ ย
บริหาร ที่ น.89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของ
คาสัง่ มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
1.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
(1)
ได้รับวุฒิการศึกษาขั้นต่าระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้
ไม่ต่ากว่านี้
(2) มีความสามารถในการขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(3) มีจิตใจรักงานบริการ

*****************************************************

ผนวก 2
ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์
2. ลักษณะของงานที่จ้าง
งานพนักงานขับรถยนต์
(
๑) บริการขับรถรับ-ส่ง และหรือเอกสารไปยังจุดหมายที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ขับรถยนต์เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เป็นความลับภารกิจเสี่ยงภัยเพื่อ
ช่วยเหลือกลุม่ เป้าหมาย, ภารกิจเร่งด่วนฉุกเฉิน
(๓) ออกพื้นที่ในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยขับรถยนต์ขนย้ายสิ่งของและอานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าทีท่ ีเ่ ดินทางไปด้วย ร่วมกับเจ้าหน้าทีใ่ นการเก็บข้อมูลและปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย
(๔) ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ โดยทาความสะอาดให้สะอาดเสมอดูแลรักษาสภาพให้พร้อมใช้งาน
(5) ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สานักงานในเวลากลางคืน
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*****************************************************

ผนวก 3
รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง
1. ระยะเวลาการทางานที่จ้าง
12 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
2. สถานที่การทางานที่จ้าง
ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ 202 หมู่ที่ 16 ตาบลอ่าวน้อย อาเมืองเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

*****************************************************

ผนวก 4
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนอื่น
1. ค่าตอบแทน การทางานที่จ้างนอกเวลา
เมื่อผู้ว่าจ้างมอบหมายงานเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ผู้รับจ้างอนุโลมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของงาน
ที่ปฏิบัติเพิ่มดังกล่าวได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
พ.ศ. 2550
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปทางานที่จ้าง
หากผู้ว่าจ้างมอบหมายงานให้ผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานนอกที่อื่นให้ผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างอนุโลมเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าวได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2550 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
*****************************************************

