รายละเอียด และคุณลักษณะของงานจ้างเหมา
โครงการป้องกัน และแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก (พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งฯ สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔
--------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยในปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๔ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อ ดาเนินการโครงการป้องกัน และแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก สารวจพื้นที่ชายฝั่ง รวบรวม จัดทาข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะ
และวิเคราะห์ผลเพื่อสรุปสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกในเขตพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนิ นการโครงการฯ ส ารวจ และจัดทาข้อมูล จัดทาสถานการณ์การกัดเซาะ
ชายฝั่ ง ทะเลอ่ า วไทยฝั่ ง ตะวั น ตก ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และมี
ประสิทธิภาพ สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการกาหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ และการบริหารจัดการ แก้ไข
ปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง รวมทั้ งสนั บ สนุ นการจัดทารายงานสถานการณ์ การกั ดเซาะชายฝั่ งของ จังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ เสนอให้คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ตามมาตรา
๑๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณา
๓. ขอบเขตลักษณะงานที่ดาเนินการ
๓.๑ ติดตั้งป้ายโลหะ ประกาศพื้นที่โครงการฯ ด้วยพื้นสีน้าเงิน ตัวหนังสือสีขาว ขนาด
กว้าง ๑๒๐ ซม. ยาว ๒๔๐ ซม. ในพื้นที่ดาเนินการ ๒ แห่งๆ ละ ๑ ป้าย
๓.๒ รวบรวมข้อมูลหมุดหลักฐานหน่วยงานอื่นๆ (ใช้เป็นหมุดหลักฐานอ้างอิงในการสารวจ
รังวัดข้อมูล) ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ข้อมูลอุทกศาสตร์ชายฝั่ง
ได้แก่ คลื่น ลม ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลในพื้นที่ที่เคยมีศึกษา
มาก่อน ลักษณะธรณีวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล เป็นต้น
๓.๓ สารวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล มีขั้นตอนการสารวจ ดังนี้
๓.๓.๑ สารวจธรณีสัณฐานชายหาด โดยสารวจรังวัดด้วยกล้องระดับ (LEVEL) หาความ
สูงต่างของจุด ต่างๆ โดยการเปรียบเทีย บความสู ง หรือความต่างระดับต่อเนื่องระหว่างจุดต่อจุ ด และนาไป
คานวณหาค่าระดับของจุดพิกัดจาก ระดับน้าทะเลปานกลาง (Mean Sea Level = MSL) ควบคู่กับการใช้
เครื่องมือจีพีเอส (GPS) เพื่อกาหนดตาแหน่งที่เป็นจุดสารวจ สามารถบอกตาแหน่งพิกัด (X,Y,Z) บริเวณจุด
สารวจ
/๑) ทาการหาจุด

(๒)
๑) ทาการหาจุด หรือหมุดอ้างอิงที่รู้ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง
แน่นอนเพื่อตั้งกล้องระดับ และใช้ GPS กาหนดตาแหน่งอ้างอิงในการสารวจ โดยอาศัยจุดอ้างอิงจากหมุด
หลักฐานของหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมเจ้าท่า ประกอบการสารวจ
๒) ทาการสารวจแนวชายฝั่งทะเลด้วยการใช้เครื่องหาพิกัด GPS ให้ใช้แนว
สันหาด (Beach ridge) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่ได้รับอิทธิพลจากน้าทะเลสาดซัด โดยในการสารวจแนวชายฝั่งทะเล
ด้วยการระบุพิกัดด้วย GPS ให้เก็บค่าพิกัดทุกๆ ๑๐ เมตร
๓) วางแนวส ารวจเพื่อจัดทาภาพหน้าตัดข้างของชายหาดในพื้นที่ส ารวจ
โดยการกาหนดแนวสารวจตั้งฉากกับแนวชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางประมาณ ๑๒๐ เมตร หรือเท่าที่สามารถเดิน
สารวจลงไปในทะเลได้ ระยะแนวสารวจรวม ๑,๐๐๐ เมตร ระยะห่างระหว่างแนวสารวจ ๑๐๐ เมตร (จานวน
แนวสารวจเท่ากับ ๑๑ แนว) ทาการระบุพิกัดตาแหน่งและระดับความสูงของพื้นที่ทุกๆ ระยะ ๑๐ เมตร
๔) นาข้อมูลตาแหน่งในแต่ละจุดที่ได้จากการสารวจแนวชายฝั่งทะเลและแนว
สารวจเพื่อจัดทาภาพหน้าตัดข้างของชายหาด นามาจัดทาเป็นภาพหน้าตัดข้างของชายหาด (Beach profile)
เพื่อประกอบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายหาด
๓.๕.๒ เก็ บ ข้ อ มู ล ส ารวจการเปลี่ ย นแปลงธรณี สั ณ ฐานชายหาด ด้ ว ย
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล แบบสอบถามและสัมภาษณ์ ถ่ายภาพ วีดีโอ ในบริเวณพื้นที่ดาเนินการโครงการป้องกัน
และแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามระยะเวลา
ที่กาหนด ซึ่งมีหัวข้อในการสารวจ ดังนี้
(๑) การเปลี่ ย นแปลงธรณี สั ณ ฐานชายหาด (อั ต ราการเพิ่ ม ลดของตะกอนทราย)
ในพื้นที่โครงการฯ เปรียบเทียบระหว่าง ก่อนเรียงหินใหญ่ และหลังเรียงหินใหญ่ โดย
(๑.๑) ท าการตรวจวั ด และจดบั น ทึ ก ระดั บ การสะสมเปลี่ ย นแปลงของ
ตะกอนทราย ทุก ๑๕ วัน ตามจานวนเดือนที่จ้าง
(๑.๒) รายงานข้อมูลผลการตรวจวัดตะกอนทราย (ตามแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล ที่
สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ เป็นผู้กาหนด) พร้อมถ่ายภาพแสดงสภาพพื้นที่
ที่ทาการเก็บบันทึกข้อมูล และขั้นตอนการดาเนินงานทุก ๑๕ วัน จานวนภาพถ่ายไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาพ
(๑.๓) ดาเนิ นการวิเ คราะห์ ผ ลข้ อมูล เปรีย บเที ยบข้ อมูล การตกตะกอนทราย
ก่อนเรียงหินใหญ่ และหลังเรียงหินใหญ่
(๒) สภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายหาด (ธรณีสัณฐาน) ก่อนเรียงหินใหญ่ และ
หลังเรียงหินใหญ่
(๓) ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงผลกระทบเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพจับสัตว์น้า ก่อนเรียงหินใหญ่ และหลังเรียงหินใหญ่
/(4) ผลกระทบ

(๓)

(๔) ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน

เปรียบเทียบก่อนเรียงหินใหญ่ และหลังเรียงหินใหญ่
๓.๖ เก็บรวบรวมข้อมูล ทั้ง ๔ หัวข้อ และวิเคราะห์ผลข้อมูลถึงสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
และสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการการป้องกัน และแก้ไขให้สอดคล้องกับพื้นที่
๓.๗ สรุ ป ข้ อ มู ล การเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของตะกอนทราย เพื่ อ จั ด ท าแผนภาพแสดงการ
เปลี่ยนแปลงของชายหาด (ธรณีสัณฐาน) ทั้งด้านข้าง (Profile Diagram) และด้านบน (Crown Cover) ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์
๓.๘ รวบรวม และประมวลผลวิเคราะห์ แบบบันทึกข้อมูล รูปถ่าย วีดีโ อ ส่ งให้ สานักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ ทั้งในรูปแบบเอกสาร และแบบไฟล์ดิจิทัล
๓.๖ จัดทารูปเล่มสรุปผลดาเนินงาน ส่งให้สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๔ จานวน ๘ เล่ม
๓.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่ออานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานโครงการฯ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(๔)
โครงการป้องกัน และแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก (พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
ระยะ (เมตร)
เริ่มต้น (ค่าพิกัด)
สิ้นสุด (ค่าพิกัด)
สถานที่
ชื่อแถว
X
Y
X
Y
A
12°18'51.14" 99°59'10.53"
12°18'49.77”
99°59'14.03
B
12°18'48.10” 99°59'9.45"
12°18'46.31"
99°59'12.84"
C
12°18'44.99” 99°59'8.36”
12°18'43.23"
99°59'11.71
D
12°18'41.97” 99°59'7.34”
12°18'40.33"
99°59'10.69"
E
12°18'38.91" 99°59'6.28"
12°18'37.39"
99°59'9.72
หมู่ ๑ บ้านใหม่ ต.สามร้อยยอด
1,000
F
12°18'35.69" 99°59'5.19"
12°18'34.45"
99°59'8.72
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
G
12°18'32.72” 99°59'4.10”
12°18'31.20"
99°59'7.61
H
12°18'29.68" 99°59'3.06”
12°18'27.95"
99°59'6.49"
I
12°18'26.67” 99°59'1.95”
12°18'24.91”
99°59'5.35
J
12°18'23.57" 99°59'0.91”
12°18'21.89”
99°59'4.31
k
12°18'20.30” 99°58'59.70”
12°18'19.06.
99°59'3.35
หมายเหตุ : ระยะห่างระหว่างแนวในการสารวจแต่ละแนวห่างกัน = ๑๐๐ เมตร
ระยะห่างระหว่างจุดพิกัดในแนวการสารวจ = ๑๐ เมตร
กาหนดให้มีแนวสารวจ = ๑๑ แนว (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K) ตามค่าพิกัดที่กาหนดให้ดังนี้

(๕)

(๕)
4. ระยะเวลาการดาเนินการ
จานวน ๙๐ วัน ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน พร้อมแนบบันทึกการปฏิบัติงานในแต่
ละเดือน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ ๑ บ้านใหม่ ตาบลสามร้อยยอด อาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เรียงหินใหญ่)
๖. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง และเอกสารประกอบการทาสัญญา
6.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
6.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
6.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
6.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้นกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
6.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ โดยจะต้องแสดงหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี โดยสานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคล
นั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิก
ถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

/การปฏิบัติงาน

(๖)
๗. การปฏิบัติงาน และการยกเลิกข้อตกลง
๗.๑ กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถทางานที่กาหนดตามข้อ ๓ ให้แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการเรียก
ปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
๗.๒ กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถมาทางานได้ อาจหาผู้อื่นมาทาแทน หรือบอกกล่าวล่วงหน้า
ให้ผู้ว่าจ้างทราบ หากไม่ปฏิบัติจนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เนื่องจากไม่ทางานจนแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิในการเรียบปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
๗.๓ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างไม่กระทาความผิดใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบ หรือคาสั่งของทางราชการ
๗.๔ หากทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เกิดความเสียหายอันเกิด
จากการกระทาของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามความเป็นจริง
๗.๕ ถ้าผู้รับจ้างผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกกล่าวเลิกข้อตกลงได้ทันที และ
ยังทรงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในการนั้นๆ ได้อีก
๗.๖ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๘. การชดใช้ค่าเสียหาย และค่าปรับ
๘.๑ กรณีผู้ รั บ จ้ างละเมิด ข้อตกลงตามสั ญญาจ้ าง ผู้ ว่ าจ้างขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการปรับ ตาม
ค่าเสียหายที่พิสูจน์ได้
๘.๒ กรณี ผู้ รั บ จ้ า งไม่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามสั ญ ญาฯ ส่ ง มอบงานในระยะเวลาที่ ก าหนด
ผู้ ว่ า จ้ า งจะคิ ด ค่ า ปรั บ เป็ น รายวั น ในอั ต ราร้ อ ยละ ๐.๐๑ ของราคาที่ ต กลงจ้ า งทั้ ง หมดตามสั ญ ญา แต่
ต้องไม่ต่ากว่า ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๙. ระยะเวลาการดาเนินงาน และค่าจ้าง
ระยะเวลา ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ ชาระเงินร้อยละ 33.33 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
สารวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล ติดตั้งป้ายโครงการฯ พร้อมทั้งสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพพื้ น ที่ที่ เกิ ดการกั ดเซาะชายฝั่ ง ด้ว ยแบบฟอร์ มบั นทึ กข้ อ มูล ถ่ ายภาพ วี ดีโ อ จัด ท าเอกสารสรุ ป
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่ดาเนินการโครงการฯ (๕.๑) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาหนดให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน

/งวดที่ 2

(๗)

งวดที่ ๒ ชาระเงินร้อยละ 33.33 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
สารวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการเก็บข้อมูล ด้วยแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ถ่ายภาพ วีดีโอ รวมถึงรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง จัดทาเอกสารสรุปสถานการณ์การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลในพื้นที่ดาเนินการโครงการฯ (๕.๑) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
งวดที่ ๓ ชาระเงินร้อยละ 33.34 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
สารวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการเก็บข้อมูล ถ่ายภาพ วีดีโ อ พร้อมทั้ง เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและ
สั ม ภาษณ์ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพพื้ นที่ ที่ เ กิด การกั ด เซาะชายฝั่ ง และวิ เ คราะห์ ผ ลการ
เปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐาน เพื่อสรุปสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่ดาเนินการโครงการฯ (๕.๑)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทาเอกสารเป็นรูปเล่ม พร้อมไฟล์ดิจิทัล จานวน ๘ ชุด ส่งมอบให้สานักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ กาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งฯ สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔
12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
๑) ทางไปรษณีย์ ส่งถึงฝ่ายพัสดุ สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
เลขที่ 246/2 ถนนเจ้าลาย ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
๒) โทรศัพท์
0 3247 0459
๓) โทรสาร
0 3247 0459
๔) e-mail
samying.ph@dmcr.mail.go.th , dmcr.st55@gmail.com

