เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๔๔/๒๕๖๐
สอบราคาจ้างจ้างเหมาปลูกป่าในพื้นที่บุกรุก จานวน ๓๐๐ ไร่
ตามประกาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
......................................................
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา "จังหวัด" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ๎างจ๎าง
เหมาปลูกป่าในพื้นที่บุกรุก จานวน ๓๐๐ ไรํ ณ ตาบลชัยเกษม อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีข๎อแนะนาและข๎อกาหนด ดังตํอไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ๎าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคําจ๎างลํวงหน๎า
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่ สอบราคาจ๎าง
๒.๒ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและ
ได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕
๒.๔ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาล
ไทย เว๎นแตํรัฐบาล ของผู๎เสนอราคาได๎มีคาสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว๎
นอกซองใบเสนอราคา เป็น ๒ สํวน คือ
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๓.๑ สํวนที่ ๑ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้
(๑) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม(ถ๎ามี) พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม(ถ๎ามี)และบัญชีผู๎ถือ
หุ๎นรายใหญํ พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง
(๒) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎นั้น สาเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(๓) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใชํสัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว๎ใน (๑)
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ๎าน
(๕) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข๎อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สํวนที่ ๒ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบ
อานาจให๎บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข๎อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว๎ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไมํมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต๎องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมํมีการขูดลบหรือแก๎ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลงจะต๎องลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคา พร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กากับไว๎ด๎วยทุกแหํง
๔.๒ ผู๎เสนอราคาจะต๎องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ๎างเหมาให๎ครบถ๎วน
ในการเสนอราคา ให๎เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา
ตํอหนํวย และหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต๎อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคําใช๎จํายทั้งปวงไว๎แล๎ว
ราคาที่เสนอจะต๎องเสนอกาหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา ๖๐ วัน นับแตํวันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกาหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคา
มิได๎

3
๔.๓ ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล๎วเสร็จไมํเกิน ๒๕๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ๎าง หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจากจังหวัดให๎เริ่มทางาน
๔.๔ กํอนยื่นซอง สอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วนและ เข๎าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสาร สอบราคา
๔.๕ ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อยจําหน๎าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ๎างจ๎างเหมาปลูกป่าในพื้นที่บุกรุก จานวน ๓๐๐ ไรํ โดยระบุไว๎ที่หน๎า
ซองวํา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๔๔/๒๕๖๐" ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ สํวนอานวยการ
ชั้น 1 อาคารสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อพ๎นกาหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล๎วจะไมํรับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคาแตํ
ละรายวํา เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ตามข๎อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมํ และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตํอคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา กํอนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาวํา มีผู๎เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวํามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับ
การคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการและมิได๎
เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระทาดังกลําว
ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกลําวตํอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตํ
วันที่ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให๎ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับ
การคัดเลือก ดังกลําวข๎างต๎น ณ ห๎องประชุมสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตํเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต๎นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห๎า ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว๎นแตํปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวํา การขยายระยะเวลาดังกลําวจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยําง
ยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด๎วยกับคาคัดค๎านของผู๎อุทธรณ์ และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได๎ดาเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่งให๎ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกลําวได๎
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด๎วย ราคารวม
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๕.๒ หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ แล๎ว คณะ
กรรมการฯจะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย
หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในสํวนที่มิใชํสาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
วําจะเป็นประโยชน์ตํอจังหวัดเทํานั้น
๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผันในกรณี
ดังตํอไปนี้
(๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของจังหวัด
(๒) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่ง
อยํางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลง
ลายมือชื่อพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กากับไว๎
๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา
หรือจังหวัด มีสิทธิ์ให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอ
ราคาได๎ จังหวัดมีสิทธิที่จะไมํรับราคา หรือไมํทาสัญญา หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง
๕.๕ จังหวัดทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคา โดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสาคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใด ๆ มิได๎ รวมทั้ง
จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับ
การคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระทาการโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต๎น
ในกรณีที่ผู๎เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจดาเนินงานตามสัญญา
ได๎ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือจังหวัดจะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให๎เชื่อได๎วํา
ผู๎เสนอราคาสามารถดาเนินงานตาม สอบราคาจ๎าง ให๎เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ จังหวัดมี
สิทธิที่จะไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได๎รับการคัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎ ตามข๎อ ๔.๕ เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคา
อยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออก
จากประกาศรายชื่อตามข๎อ ๔.๕ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวํา การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได๎
ดาเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่งผู๎วําราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกลําวได๎
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๖. การทาสัญญาจ้าง
ผูช๎ นะการสอบราคาจะต๎องทาสัญญาจ๎างตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓ กับจังหวัด
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕ ของ
ราคาคําจ๎างที่ สอบราคา ได๎ ให๎จังหวัดยึดถือไว๎ในขณะทาสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด
ดังตํอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํจังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือกํอนหน๎านั้นไมํ
เกิน ๓ วัน ทาการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข๎อ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทยซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว โดย
อนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข๎อ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการ สอบราคา (ผู๎รับจ๎าง) พ๎นจาก
ข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างแล๎ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดจะจํายเงินคําจ๎าง โดยแบํงออกเป็น ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร๎อยละ ๔๐ ของคําจ๎าง เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน
เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ดาเนินการรังวัดหมายแนวเขต ทาแนวกันไฟ ทาทางตรวจการ แผ๎วถางวัชพืชเกํา ที่จาเป็น เพื่อ
เตรียมพื้นที่ปลูก ปักหลักตาแหนํงปลูก ดายวัชพืชรอบหลักเสร็จเรียบร๎อย และคณะกรรมการตรวจการจ๎างได๎
ตรวจรับงานไว๎เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ๎าง
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร๎อยละ ๓๐ ของคําจ๎าง เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน เมื่อ
ผู๎รับจ๎างได๎ดาเนินการปลูกต๎นไม๎ ดายวัชพืชรอบโคนต๎นไม๎รัศมีประมาณ 1 (หนึ่ง) เมตร ปลูกซํอมและใสํปุ๋ย
ครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร๎อย และคณะกรรมการตรวจการจ๎างได๎ตรวจรับงานไว๎เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว ระยะเวลา
ดาเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน ๒05 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ๎าง
งวดที่ 3 (งวดสุดท๎าย) เป็นจานวนเงินในอัตราร๎อยละ ๓๐ ของคําจ๎าง เมื่อผู๎รับจ๎างได๎
ดาเนินการดายวัชพืชรอบโคนต๎นไม๎รัศมีประมาณ 1 (หนึ่ง) เมตร และปลูกซํอม ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
และคณะกรรมการตรวจการจ๎างได๎ตรวจรับงานไว๎เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว ระยะเวลาดาเนินการให๎แล๎วเสร็จ
ภายใน 250 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ๎าง รวมทั้งทาสถานที่ดาเนินงานให๎สะอาดเรียบร๎อย
๘. อัตราค่าปรับ
คําปรับตามแบบสัญญาจ๎างข๎อ ๑๗ ให๎คิดในอัตราร๎อยละ ๐.๑ ของคําจ๎างตามสัญญาตํอวัน
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๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช๎ นะการสอบราคา ซึ่งได๎ทาข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ๎างตามแบบดังระบุในข๎อ
๑.๓ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความชารุดบกพรํองของงานจ๎างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา ๐ ปี
๐ เดือน ๐ วัน นับถัดจากวันทีจ่ ังหวัดได๎รับมอบงาน โดยผู๎รับจ๎างต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดี
ดังเดิมภายใน ๐ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความชารุดบกพรํอง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคําจ๎างสาหรับงาน จ๎าง ครั้งนี้ ได๎มาจาก เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทาได๎ตํอเมื่อจังหวัดได๎รับอนุมัติเงินคําจ๎างจาก
เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล๎วเทํานั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎รับจ๎าง และได๎ตกลงจ๎างตาม
สอบราคาจ๎าง แล๎ว ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ๎างดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของ
นั้นต๎องนาเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ๎งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอกรมเจ๎าทําภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่นได๎
(๒) จัดการให๎สิ่งของดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทย
จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทํา ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชํ
เรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วย
การสํงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู๎เสนอราคาซึ่งจังหวัดได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปทาสัญญาหรือข๎อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุไว๎ ในข๎อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อกาหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงาน อัยการสูงสุด (ถ๎ามี)
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวํางระยะเวลาการดาเนินงานผู๎รับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได๎กาหนดไว๎โดยเครํงครัด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

