ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ตาแหน่งที่ ๒)
---------------------------------------ด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีความ
ประสงค์จะจ้างสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง เจ้าพนักงาน พัฒนาสังคม ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาสังคม
หน่วยที่ ๓๓ จังหวัดพังงา จานวน ๑ คน ระยะเวลาการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดขอบเขตการว่าจ้างแนบท้าย โดยจะก่อหนี้ผูกพันต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
เงินงบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้และได้รับอนุมัติเงินประจางวดจากสานักงบประมาณแล้ว
เท่านั้น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๓ จังหวัดพังงา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๓
จังหวัดพังงา หมู่ที่ ๑๑ ตาบลทุ่งมะพร้าว อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ๘๒๑๒๐ และกาหนดเปิดซอง
ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริการงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาสังคม
หน่วยที่ ๓๓ จังหวัดพังงา หมู่ที่ ๑๑ ตาบลทุ่งมะพร้าว อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ๘๒๑๒๐ ระหว่างวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖-๔๕๓๖๔๙ ในวันและเวลาราชการ
.

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสมศักดิ์ ครุฑจ้อน)
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๓ จังหวัดพังงา
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๓ /๒๕๕๘
จ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ตาแหน่งที่ ๒)
ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
.

-------------------------------ด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะจ้างสอบราคา
จ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ตาแหน่งที่ ๒) ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๓
จังหวัดพังงา จานวน ๑ คน ระยะเวลาการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๘ รวม ๑๐ เดือน ๑๕ วัน ตามรายละเอียดขอบเขตการว่าจ้างแนบท้าย โดยจะก่อหนี้ผูกพันต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติเงินงบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้และได้รับอนุมัติเงินประจางวดจาก
สานักงบประมาณแล้วเท่านั้น โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้.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 ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับ เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ หากผู้เสนอราคามีประสบการณ์จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
-๒-๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
(ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาทะเบียนบ้านสาเนาประจาตัวประชาชน สาเนาวุฒิการศึกษา
พร้อมทั้ง
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ
๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) รายละเอียด รูปแบบของงานจ้าง ตามข้อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวมทั้งสิ้น และระบุราคาต่อหน่วยแต่ละรายการให้ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคาทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ค่ง าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวงเอาไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในข้อกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
-๓๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จ
ตั้งแต่วันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่ง รูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตการว่าจ้าง
ของงานจ้างไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน ดังกล่าวนี้ กรมฯจะยึดไว้เป็นเอกสาร
ของทางราชการ
๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
คุณลักษณะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไข
เอกสารสอบราคา
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ ๓ /๒๕๕๘ ”ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซอง สอบราคาได้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ในเวลาราชการ ณ งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๓ จังหวัดพังงา
.

.

เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์
ได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมดาตามข้อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุ ทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก ณ ที่ทาการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๓ จังหวัดพังงา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง และในกรรีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
.

-๔๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิน ราคารวมทั้งสิ้น
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ติดทางราชการเท่านั้น
๕.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
.

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือทางราชการ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยพิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญ และถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
มิได้รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อว่าการเสนอราคากระทาการโดยสุจริต เช่น การเสนอราคาอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดาเนินการตาม
สัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือทางราชการ จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔. ๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๖ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในการนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
-๕๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม
ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕

.

ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ ให้กับกรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้า นั้นไม่
เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
๑.๔ (๑)
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๑ งวด (งวดละ ๑ เดือน)
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อจัดจ้างข้อ ๑๓ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบระบุไว้ข้อ
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า..-...ปี
นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน..-...วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติเงินงบประมาณประจาปี
๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้และกรมได้รับอนุมัติเงินประจางวดแล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสมารถให้บริการรับขนได้ตาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้

-๖-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ตาแหน่งที่ ๒)
ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๓ จังหวัดพังงา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ตามคาขอตั้งงบประมาณประจาปี ๒๕๕๘ เป็นเงิน
๑๒๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กาหนดราคากลาง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
หกพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย จ้างเหมาบริการในตาแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ตาแหน่งที่ ๒)
ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม จานวน ๑๐ เดือน ๑๕ วัน เดือนละ ๑๒,๐๐๐.-บาท และ ๖,๐๐๐.-บาท
เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง กรอบอัตราจ้างที่ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๓ จังหวัดพังงากาหนด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง นายปราการ บุญยัง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ขอบเขตการว่าจ้าง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
ปฏิบัติงาน พัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๓ จังหวัดพังงา
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
รวม ๑๑ เดือน ๑๕ วัน
ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการ
๑. จัดทาอนุมัติหลักการโครงการต่างๆ
๒. จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนงานและโครงการ
ต่างๆ
๓. รวบรวมและสรุปผลรายงานประจาเดือน
๔. ขออนุมัติและจัดประชุมต่างๆ
๕. จัดทาคูม่ ือการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ
๖. สรุปผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ
๗. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการ ในข้อ ๑ หรือข้อ
๒ หรือข้อ ๓ หรือข้อ ๔ หรือข้อ ๕ หรือข้อ ๖ หรือข้อ ๗ หรือข้อ ๘ หรือทุกข้อ รวมกันแล้วต้องมี
ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชิน้ งานหรือครั้งต่อเดือน โดยปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.และจัดทาสรุปรายงานการปฏิบัติงานจริงทุกสิน้ เดือนส่งผู้ว่าจ้างเป็นหลักฐาน
ประกอบการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
๑. เพศชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทยมีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี นับถึงวันที่เสนอราคา
๒. จบการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
๓. มีสุขภาพแข็งแรง
๔. แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย

