ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
.......................................
ด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรัก
แห่งครอบครัวบ้านนา จังหวัดระนอง จานวน ๑ คน ระยะเวลาการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๘ รวม ๑๐ เดื อ นตามรายละเอี ย ดขอบเขตการว่ า จ้ า งแนบท้ า ย โดยจะก่ อ หนี้ ผู ก พั น ต่ อ เมื่ อ
พระราชบัญญัติเงินงบประมาณประจาปี ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้และได้รับอนุมัติเงินประจางวดจากสานักงบประมาณแล้ว
เท่านั้น
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
คาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่นิคมสร้างตนเองปากจั่น
จังหวัดระนอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
ก าหนดยื่ น ซองสอบราคาในวั น ที่ ๑๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ ถึ ง วั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗
เวลา08.30น. ถึงเวลา16.30น. ณ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง เปิดซองและประกาศรายชื่ อผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๐๙.๐๐น.และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ.........-.......บาท ได้ที่ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่
๔๗ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา.......08.30.....
น.ถึงเวลา.......16.30......น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7786-0436 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นายวิชา ไพโรจน์)
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ที่ พม ๐๓๑๘.๔๗ /

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง
เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ ตาบล จ.ป.ร.
อาเออกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาการจ้างเหมาบริการในตาแหน่งปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
เรียน
ด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง จะดาเนินการ
สอบราคาจ้างเหมาบริการในตาแหน่งปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรัก
แห่งครอบครัวบ้านนา จังหวัดระนอง จานวน1 คน อัตราค่าจ้างไม่เกิน เดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวม ระยะเวลา ๑๐ เดือน อายในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น
จึงขอเชิญท่านไปรับเอกสารสอบถามราคา ณ ฝ่ายบริหาร ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง
ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น. หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๘๖-๐๔๓๖ ในวันและเวลาราชการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิชา ไพโรจน์ )
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ฝ่ายบริหาร
โทร.๐-๗๗๘๖-๐๔๓๖
โทรสาร. ๐-๗๗๘๖-๐๔๓๗

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ....๖..../๒๕๕๘
จ้างเหมาบริการ ตาแหน่งปฏิบัตงิ านด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตามประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
------------------------ด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน ศูนย์ ๓ วัย สานสายใย
รักแห่งครอบครัวบ้านนา จังหวัดระนอง จานวน ๑ คน ระยะเวลาการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๘ รวม ๑๐ เดื อ น ตามรายละเอี ย ดขอบเขตการจ้ า งแนบท้ า ย โดยจะก่ อ หนี้ ผู ก พั น ต่ อ เมื่ อ
พระราชบัญญัติเงินงบประมาณประจาปี ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้และได้รับอนุมัติเงินประจางวดจากสานักงบประมาณแล้ว
เท่านั้น โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้.๑.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ บัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
(๒.๑) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
(๒.๒) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อ ผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
(๒.๓) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕

๒
(๒.๔) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ
(๓.๑) ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษัทจากัด หรือ บริษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นส าเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่ว มกันในฐานะเป็นผู้ ร่ว มค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบ
ทะเบียนอาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๑)
(๓.๒) ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แบบรายละเอียดขอบเขตการว่าจ้าง จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์
นโยบายและแผน ปฏิบัติงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านนา จังหวัดระนอง ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนั งสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๒)

๓
๔. การเสนอราคา
(๔.๑) ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โ ดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
(๔.๒) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขละตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดย คิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าอาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยอายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
(๔.๓) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัส ดุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวม ๑๐ เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
(๔.๔) ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของขอบเขตการ
ว่าจ้าง ตาแน่ง ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านนา
จังหวัดระนอง ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน ดังกล่าวนี้ นิคมฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ
(๔.๕) ก่ อ นยื่ น ซองสอบราคา ผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม เงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
(๔.๖) ผู้ เสนอราคาจะต้อ งยื่ นซองใบเสนอราคาที่ปิ ด ผนึก ซองเรี ยบร้ อ ย จ่ าหน้ า ซองถึ ง
ประธานคณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคา โดยระบุ ไ ว้ ที่ ห น้ า ซองว่ า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่
๖ /๒๕๕๘” ยื่ น ต่อ เจ้ าหน้ าที่รั บ ซองสอบราคาได้ตั้ งแต่บั ดนี้ไปจนถึงวั นที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่า งเวลา
๐๘.๓๐...น. ถึง...๑๖.๓๐...น. ณ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ตามข้ อ ๑.๕ (๑) และประกาศรายชื่ อ ผู้ เ สนอราคาที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กในวั น ที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น.
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามี
การกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และนิคมฯจะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว

๔
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม อาจอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ดั ง กล่ า วต่ อ ศู น ย์ ฯ อายใน ๓ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของศูนย์ฯให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก ณ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น.
การยื่นอุทธรณ์ ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ศูนย์ฯ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณี
ที่ศูนย์ฯพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้มีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ ศูนย์ฯจะพิจารณาตัดสินด้วย ...........ราคารวมทั้งสิ้น.........
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฯ เท่านั้น
๕.๓ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอ
ราคา โดยไม่การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑)ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอการสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของศูนย์ฯ
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
ศูนย์ฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยวกับผู้เสนอราคาได้ ศูนย์ฯมีสิทธิที่จะ
ไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ ศูนย์ ฯ ทรงไว้ซึ่งสิ ทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของศูนย์ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งศูนย์ฯจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น

๕
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ตามข้อ
๑.๕ ศูนย์ฯ มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๖
และศูนย์ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หาก ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ศูนย์ฯ มีอานาจยกเลิกการเปิดซองใน
เสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ ช นะการสอบราคาจะต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ า งตามแบบสั ญ ญาดั ง ระบุ ใ นข้ อ ๑.๓ กั บ ศู น ย์ ฯ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้กรมยึดถือไว้ขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่นิคมฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓
วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
(๑)
(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลั กทรัพย์ ที่ได้รั บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งรายชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกัน นี้ จ ะคื น ให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย อายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ ช นะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๐ งวด
(งวดละ ๑ เดือน)
๘.อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อจ้าง ข้อ ๑๓ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่อง ของงานจ้างที่เกิดขึ้นอายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า.....-....เดือน.....-.....
ปี นับถัดจากวันที่ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง ได้รับมอบ โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิม อายใน.....-....วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการตาแหน่งเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๗ จังหวัดระนอง (ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว
บ้านนา จังหวัดระนอง ในพระอุปถัมอ์ฯ)
๒. วงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร ตามค าขอตั้ ง งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ เป็ น เงิ น ๑๕๐ ,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กาหนดราคากลางวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ราคา/
หน่วย จ้างเหมาบริการตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน ๑๐ เดือนๆละ ๑๕,๐๐๐
บาท เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง กรอบอัตราจ้างที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กาหนด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง นางสาวอาไพ สังข์สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ขอบเขตการว่าจ้าง
ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงาน

ศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านนา จังหวัดระนอง ในพระอุปถัมอ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวม ๑๐ เดือน

ลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ -ส่งหนังสือ ส่งเอกสาร จัดเก็บเอกสารและ
ข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถค้นหาได้สะดวก ร่าง/พิมพ์/ทาน หนังสือราชการ เอกสารโต้ตอบ และจัดเก็บสาเนาไว้เป็น
หลักฐาน ไม่น้อยกว่า ๒๐ ฉบับ/เดือน
๒. ปฏิบัติงานเลขานุการ ติดต่อ ลงเวลา นัดหมาย ประสานงาน การประชุมและปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง ของ
ผู้จัดการศูนย์ฯ สรุปรายงาน เดือนละ ๑ ครั้ง
๓. ดูแลการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ จัดกิจกรรมต่างๆ และห้องประชุม จัดทาบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
สานักงาน บันทึกการใช้ยานพาหนะ โดยจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเดือนละ ๑ ครั้ง
๔. จัดทารายงานการตรวจสอาพ อุปกรณ์เ ครื่องใช้สานักงาน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ตามรายการที่กาหนด
โดยให้ดาเนินการขออนุมัติซ่อมบารุงในกรณีที่จาเป็น เดือนละ ๑ ครั้ง
๕. จั ด ท าวาระการประชุ ม จดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ประจ าเดื อ นของส านั ก งานและการประชุ ม ของ
คณะกรรมการต่างๆ ตามวาระที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยจานวน ๑ ครั้ง/เดือน
๖. จัดทาบันทึกลงเวลาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรมใน
ศูนย์ฯ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ครั้ง/เดือน และจัดทารายงานสรุป อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๗. จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเบิก-จ่ายค่าตอบแทน/
ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ วิทยากร เดือนละ ๑ ครั้ง
๘. ตรวจสอบ และจัดทาเอกสารในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าน้าดื่ม ค่า
หนังสือพิมพ์ ค่าล้างอัดขยายอาพ ฯลฯ ของสานักงานเดือนละ ๑ ครั้ง
๙. ให้บริการในวัน/เวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. มีเวลาพักกลางวัน ๑
ชั่วโมง รวมเวลาปฏิบัติงานวันละ ๗ ชั่วโมง
๑๐. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. งานด้านนโยบายและแผน มีลักษณะงานด้านการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอารกิจหลักและกลยุทธ์
ของหน่วยงาน เพื่อช่วยจัดทาแผนการปฏิบัติงาน แผนงานโครงการหรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ตลอดจน
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานและสถิติต่างๆ ได้ดาเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ อาทิเช่น การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การรายงานผล
การจัดกิจกรรม
โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะของงานที่จ้างเหมาบริการ ในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือ
ทุกข้อ รวมกันแล้วต้องมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชิ้นงานหรือครั้งต่อเดือน โดยปฏิบัติงานในเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และจัดทาสรุปรายงานการปฏิบัติงานจริงทุกสิ้นเดือนส่งผู้ว่าจ้างเป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับ
พัสดุและการเบิกจ่ายค่าจ้าง

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
๑. เพศชายหรือเพศหญิงที่มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (สิบแปด) ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (หกสิบ) ปีนับถึง
วันที่เสนอราคา
๒. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา และหรือมีประสบการณ์ทางานในสายงานด้านการวิเคราะห์นโยบาย
และแผน อย่างน้อย ๒ ปี
๓. ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
๔. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม,
วัณโรคในระยะอันตราย และโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๕. มีสุขอาพแข็งแรง
๖. แต่งกายสุอาพ สะอาด และเรียบร้อย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนอื่น
๑. ค่าจ้าง กาหนดจ่ายเดือนละครั้งตามราคาที่ได้เสนอราคาและทาสัญญาจ้าง ซึ่งได้หักค่าปรับต่างๆแล้ว(ถ้ามี)
รวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทาการตรวจรับเป็นที่ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว
๒. ค่าตอบแทนการทางานที่จ้างนอกเวลาราชการ กรณีผู้ว่าจ้างมีปริมาณงานมากจาเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และให้ผู้รับจ้างอยู่ปฏิบัตินอกเวลาราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลานั้น สามารถเบิกจ่าย
ค่า ตอบแทนนอกเวลาราชการได้ต ามระเบี ย บการจ่ ายเงิน ตอบแทนการปฏิ บั ติง านนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยอนุโลม
๓. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปทางานที่จ้าง หากผู้ว่าจ้างมอบหมายงานให้ผู้รับจ้าง
ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่นอกเหนือจากที่ทางานปกติตามสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างเบิ กจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าว
ได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยอนุโลม
------------------------

