ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง สอบราคาจ้างดาเนินการปลูกป่า ภายใต้โครงการผนึกกาลังเพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปราม
การบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
-----------------------------ด้วยจั งหวัดอุตรดิ ตถ์ มีความประสงค์ ดาเนินการสอบราคาจ้างดาเนินการปลู กป่า ภายใต้
โครงการผนึกกาลังเพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ณ บ้านย่านดู่ หมู่ที่ 10 ตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 200 ไร่
ราคากลางของการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 780,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในการดาเนินงานจ้างตามที่จังหวัดกาหนดไว้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. ผู้จะเสนอราคาจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
กาหนดดูสถานที่ดาเนินการปลูกป่า ภายใต้โครงการผนึกกาลังเพื่อสนับสนุนการป้องกัน
ปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 20 มิถุนายน
2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
กาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
/ผู้สนใจ.........
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ....โครงการผนึกกาลังเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อคืนผืนป่าให้แผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..…สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์.........
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000.- บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เป็นเงิน.... 780,000.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)......3,900.-.....บาท/ไร่
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- หนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 49 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
อัตราค่าใช้จ่ายในการปลูกป่า 3,900.-บาท/ไร่ พื้นที่ปลูก 200 ไร่ เป็นเงิน 780,000.- บาท
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- นางวรรณี รอดรักษา
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
***********************

ทาหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 124/2559
สอบราคาจ้างดาเนินการปลูกป่า ภายใต้โครงการผนึกกาลังเพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปราม
การบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559
........................................
ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
มีความประสงค์สอบราคาจ้างดาเนินการปลูกป่า ภายใต้โครงการผนึกกาลังเพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปราม
การบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื้อที่ 200 ไร่ ณ บ้านย่านดู่ หมู่ที่ 10
ตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่แสดงบัญชีรายชื่อรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
/3. หลักฐาน……

-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน จากัด ให้ย่นื สาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงรายเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทั้งปวงแล้ว
/ราคา.....

-3ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการ แล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้ เสนอราคาจะต้ องยื่น ซองใบเสนอราคาที่ปิ ดผนึก ซองเรียบร้ อย จ่ าหน้า ซองถึง
“ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างดาเนินการปลูกป่า ฯ” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคา
ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 124/2559” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ฝ่ายพัสดุ สานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้ เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็น
ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จัดหาให้ถือ
เป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทาการเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยถือเอานาฬิกาของสถานที่เปิดซองสอบราคาเป็นสาคัญ
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคาเว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิดซองในเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
/5. หลักเกณฑ์…..

-45. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
จังหวัดเท่านั้น
5.3 จั งหวัดสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไม่มีการผ่ อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของจังหวัด ก่อนวันเปิดซองสอบราคา
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินการงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ1.5 จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
/ในกรณี……

-5ในกรณีนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็ นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนิ นการไปแล้ วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญากับจังหวัดภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบ
ราคาได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือ ก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศฯ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(4) หนังสือคาประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง จานวน 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 80 ของค่าจ้าง เมื่อคู่สัญญา (ผู้รับจ้าง) ได้
ดาเนินการแล้วเสร็จดังนี้
- การจัดทาป้ายชื่อโครงการ
- การสารวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก
- การจัดเตรียมกล้าไม้
- การถางวัชพืช
- การเก็บริบ รวมกองระหว่างร่อง
- การจัดทาหลักและการปักหมายแนวปลูก
- การเตรียมหลุมปลูก
- การขนส่งกล้าไม้
- ปลูกต้นไม้ครบทุกต้น
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อคู่สัญญา(ผู้รับจ้าง) ได้
ดาเนินการแล้วเสร็จดังนี้
- การดายวัชพืช
- การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย ให้มีอัตรารอดตายร้อยละ 100 ของจานวนที่ปลูก
ทั้งหมด ทั้งนี้การปลูกซ่อมจะต้องดาเนินการหลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว ไม่
น้อยกว่า 30 วัน

-6ตามรายละเอียดในการดาเนินงานที่จังหวัดกาหนดไว้
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3
เดือน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก งบพัฒนาจังหวัด ภายใต้
โครงการผนึกกาลังเพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมย่อยโครงการที่ 3 การลงนามในสัญญาจะกระทาได้
ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้เพื่อดาเนินการปลูกป่าแล้วเท่านั้น จังหวัดขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการ
สอบราคาครั้งนี้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้ดังกล่าว
10.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้นต้องนาเข้ามารโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกันเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุในข้อ 6 อาจจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
ถ้ามีการยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ และมีการสอบราคาใหม่ ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารหรือ
รูปแบบรายการละเอียดครั้งก่อนมีสิทธิใช้รูปแบบและรายการละเอียดนั้น
หรือขอรับเอกสารและแบบรายการ
ละเอียดใหม่โดยไม่ต้องซื้อรูปแบบและรายการละเอียดอีก
10.4 จังหวัดขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
/11.การ.....
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เอกสารแนบท้ายสอบราคาจ้างดาเนินการปลูกป่า
โครงการผนึกกาลังเพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เลขที.่ .........../2559
ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559
------------------------------แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
1. กิจกรรมที่ต้องดาเนินการโดยรวมสาหรับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 200 ไร่
- การจัดทาป้ายชื่อโครงการ
- การสารวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก
- การจัดเตรียมกล้าไม้
- การถางวัชพืช
- การเก็บริบ รวมกองระหว่างร่อง
- การจัดทาหลักและการปักหมายแนวปลูก
- การเตรียมหลุมปลูก
- การขนส่งกล้าไม้และการปลูก
- การดายวัชพืช
- การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะของกิจกรรมที่ต้องดาเนินการดังนี้
1. การจัดทาป้ายชื่อโครงการทาด้วยเหล็กซิงค์ขนาดป้าย 1.20 x 2.4 เมตร พร้อมเสาป้าย
เหล็ก และติดตั้งให้แล้วเสร็จในตาแหน่งที่เหมาะสม จานวน 1 ป้าย
2. การสารวจและรังวัดแนวเขต จะต้องสารวจและรังวัดแนวเขตรอบแปลงปลูกพร้อมปักหลัก
แนวเขตแปลงด้วยหลักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 เซนติเมตร และความยาว 1.20 เมตร ทาด้วยสีขาว
เพื่อให้เห็นชัดเจนทุกระยะ 100 เมตร และทุกระยะที่แนวเขตเปลี่ยนทิศทาง โดยเมื่ อปักลงดินแล้วต้องมีความ
สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร พร้อมจัดทาแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมในระบบ GIS มาตราส่วน 1: 4000 ในระบบ UTM
ของแปลงปลูก จานวน 1 ชุดพร้อมไฟล์ข้อมูล
3. ไม่ตัดต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิมและไถพรวนพื้นที่โดยเด็ดขาด
4. การปลูกต้นไม้ให้ใช้กล้าไม้ทั้งไม้ใช้สอย (ไม้ฟืน ,ไม้โตเร็ว,ไม้เบิกนา) เช่น สะเดา นนทรีป่า
เป็นต้น ไม้ก่อสร้าง (ไม้เนื้อแข็ง ,ไม้เศรษฐกิจ) เช่น ประดู่ป่า ยางนา พะยูง ชิงชัน เสลา สัก เป็นต้น
ไม้กินได้ เช่น ขี้เหล็ก มะขามเปรี้ยว หว้า มะขามป้อม สมอไทย เป็นต้น ปลูกผสมในพื้นที่เดียวกันอัตราส่วน
ตามความเหมาะสม จานวน 200 ต้น/ไร่ ใช้ระยะปลูก 2x4 เมตร โดยกล้าไม้ที่นามาปลูกต้องมีความสูงจากคอ
ดินถึงปลายยอดไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงและเชื้อรา
5. การทาหลักและปักหมายแนวปลูกและการเตรียมหลุมปลูก จะต้องทาหลักเพื่อปักหมาย
แนวตาแหน่งปลูกขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ส่วนปลายทาด้วยสีแดง ยาว 15 เซนติเมตร พร้อม
ปักหลักหมายแนวปลูกให้เป็นแถว สาหรับการเตรียมหลุมปลูกต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 20x20x20 เซนติเมตร
6. ดาเนินการดายวัชพืชภายหลังจากการปลูกเสร็จสิ้นแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 วัน จะต้องคอย
ดูแลทาการดายวัชพืชเพื่อไม่ให้คลุมต้นไม้ตลอดทั้งพื้นที่ปลูก
-2-

7. ดาเนินการนับอัตราการรอดตายและการปลูกซ่อมภายหลังจากการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
30 วัน หากต้องดาเนินการปลูกซ่อมต้องปลูกด้วยไม้ชนิดเดียวกันกับที่ปลูกในครั้งแรกและตรวจนับอัตราการ
รอดตายต้นไม้ที่ปลูกทั่วทั้งพื้นที่และให้มีอัตราการรอดตายร้อยละ 100 ของจานวนที่ปลูกทั้งหมด
ระยะเวลาดาเนินการ กาหนดระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
ระยะเวลาการส่งมอบงาน ดาเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ใน 90 วัน กาหนดการแบ่งงวดงานเป็น 2 งวด
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 80 ของค่าจ้าง เมื่อคู่สัญญา (ผู้รับจ้าง) ได้ดาเนินการแล้ว
เสร็จดังนี้
- การจัดทาป้ายชื่อโครงการ
- การสารวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก
- การจัดเตรียมกล้าไม้
- การถางวัชพืช
- การเก็บริบ รวมกองระหว่างร่อง
- การจัดทาหลักและการปักหมายแนวปลูก
- การเตรียมหลุมปลูก
- การขนส่งกล้าไม้
- ปลูกต้นไม้ครบทุกต้น
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อคู่สัญญา(ผู้รับจ้าง) ได้
ดาเนินการแล้วเสร็จดังนี้
-การดายวัชพืช
-การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย ให้มีอัตรารอดตายร้อยละ 100 ของจานวนที่ปลูก
ทั้งหมด ทั้งนี้การปลูกซ่อมจะต้องดาเนินการหลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
เงื่อนไขพิเศษ ต้นไม้ที่ปลูกต้องมีอัตราการรอดตาย 100% โดยผู้รับจ้างต้องตรวจนับอัตราการรอดตาย
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างหลังจากที่ปลูกไปแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน (นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดแรก)
หากพบว่าต้นไม้ชนิดใดตายให้นาต้นไม้ชนิดเดียวกันมาปลูกซ่อม ทั้งนี้จะไม่คืนเงินประกันสัญญาจนกว่าผู้รับจ้าง
จะดาเนินการปลูกซ่อมแล้วเสร็จ
------------------------------------

