
 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ ระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดินดินเค็มแบบอัตโนมัติ พรอมติดตั้ง จํานวน 

๑๐ แหง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ 
ระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดนิดินเคม็แบบอัตโนมัติ พรอมติดตั้ง จํานวน ๑๐ แหง ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๓,๓๑๗,๐๐๐ บาท (สาม
ลานสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) รายละเอียด ดังนี้ 
                 อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  
                  ตําบลหัวหนอง  จํานวน  ๖ แหง  
                  ตําบลแคนเหนือ จํานวน  ๑ แหง  
                 อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน 
                  ตําบลเปอยใหญ จํานวน ๒ แหง 
                  ตําบลโนนแดง  จํานวน  ๑ แหง   
 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมพัฒนาท่ีดิน โดย 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 



Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะ กรรมการ 
ป.ป.ช กําหนด 
                ๑๒.  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
                ๑๓.  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรบัคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
                ๑๔. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา 
๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งลานหกแสนบาทถวน-) ตองเปนวงเงินในสัญญาเดียวกันเทานั้น และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมฯ เชื่อถือ 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.cgd.go.th,www.r๐๕.ldd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓๒๔๖๖๖๗ ในวนัและเวลาราชการ 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ผานทางอีเมล r05_2@ldd.go.th หรือชองทางตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที ่๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕จะชี้แจง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.cgd.go.th,www.r05.ldd.go.th และ www.gprocurement.go.th ใน
วันที ่๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  
  ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

  

  

  

  

  
 

ลงนาม สากล  ณฤทธิ์  

(นายสากล ณฤทธิ์) 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

  

  
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี  ๔/๒๕๖๔ 

การซื้อวัสดุ อุปกรณ ระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดินดินเค็มแบบอตัโนมัติ พรอมติดตั้ง จํานวน ๑๐ แหง 
ณ พื้นท่ี อําเภอบานไผ และอําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
ลงวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
                  กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรมฯ" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซื้อเครื่องมือ ระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดินเค็มแบบ
อัตโนมัติ   (Smart Real-time Water Level Detection and Monitoring System) พรอมติดตั้ง  จํานวน  ๑๐ 
แหง  ณ พื้นที่ อําเภอโนนศิลา  และอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน รายละเอียด ดังนี้ 
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  
ตําบลหัวหนอง    จํานวน  ๖ แหง  
ตําบลแคนเหนือ  จํานวน  ๑ แหง  
อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน 
ตําบลเปอยใหญ  จํานวน  ๒ แหง 
ตําบลโนนแดง    จํานวน  ๑ แหง  
งบประมาณ ๓,๓๑๗,๐๐๐.-บาท (-สามลานสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน-)  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(ตามเอกสารแนบ) 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕  สูตรการปรับราคา      
                          ๑.๖  บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖    มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เปนนติิบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมฯ ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส (Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะ 
กรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
                          ๒.๑๒  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
                          ๒.๑๓  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 
กําหนด 
                         ๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งลานหกแสนบาทถวน-) ตองเปนวงเงินในสัญญาเดียวกันเทานั้น และเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมฯ เชื่อถือ 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถกูตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสอืเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนา
ถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา



สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา”  ตองมีคณุสมบัติ ดังนี้   
                           (ก.) กรณทีี่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี 
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการ
รวมคา”  สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจกรรมรวมคาดังกลาว สามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได   
                          (ข)  กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  นิติบุคลแตละนิติบุคคลที่เขารวม
คาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคามี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด  รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
เขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                         ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา  กิจการรวมคาที่ 
จดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงาน 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                                   (๓)  บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการ 
วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
 



                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียด การเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ 
๑.๒      พรอมจัดทําแจงปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
                                    ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดยีวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ทั้งนี้ ราคารวมทีเ่สนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรมฯ ใหสงมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ตาม
เอกสารแนบ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลาวนี้ กรมฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๖     ผูยืน่ขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแก กรมฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ 
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง



งาน เวนแต กรมฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรมฯ 
                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
 
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีก่รมฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     กรมฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรมฯ 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรมฯ มีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๕.๖     กรมฯทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมทั้งกรมฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู
ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                               ในกรณีทีผู่ยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรมฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 
จากกรมฯ 
                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะตองทําสัญญาจาง ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 
หรือทําขอตกลง เปนหนังสือกับกรมฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกรมฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงนิทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมฯ ไดรับมอบไวแลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          กรมฯ จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจาย       ท้ังปวง
แลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดจายเงิน เปนจํานวน ๑ งวด ดังนี ้
                         เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 



                         คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
                         ๘.๑ กรณีผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงที่ใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่ง โดยไมไดรับ 
อนุญาตจากกรมฯ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาว เปนจํานวนรอยละ 0.00 ของวงเงนิของงานจางชวง
นั้น 
                        ๘.๒ กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนด   คาปรับเปน
รายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 
  
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป      นับถัดจากวันท่ี กรมฯ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือกรมฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   กรมฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
ซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณทีี่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 



ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคาํวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   กรมฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมฯไมได 
                                   (๑)    กรมฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือทีไ่ดรับการคดัเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมฯ หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             กรมฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรมฯ ไวชั่วคราว 

กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
 ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

จัดซื้อจัดจางเครื่องมือ ระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดินเค็มแบบอัตโนมัติ 

(Smart Real-time Water Level Detection and Monitoring System) พรอมติดตั้ง 

โครงการสงเสริมการพัฒนาพื้นท่ีดินเค็มแบบบรูณาการในพื้นที่ลุมน้ํายอย 

--------------------------------------- 

1. ความเปนมา 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  ไดจัดทําโครงการสงเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพ้ืนที่

ลุมน้ํายอยกิจกรรมการปองกันการเพิ่มเติมระดับน้ําใตดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ํา ท่ีมีการติดตั้งระบบวัดและ

ควบคุมระดับน้ําใตดินเค็มแบบอัตโนมัติ (Smart Real-time Water Level Detection and Monitoring 

System) พรอมติดตั้ง เพื่อวัดและควบคุมระดับน้ําใตดินแบบอัตโนมัติ ในแบบเวลาจริง (Real-time) หรือ

ใกลเคียงเวลาจริง (Near real-time) โดยระบบสามารถทํางานวัดและควบคุมระดับไดอัตโนมัติอยางตอเนื่อง

ตลอด 24 ชั่วโมง 

ระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดินเค็มแบบอัตโนมัติ (Smart Real-time Water Level Detection 

and Monitoring System) เปนเครื่องมือที่ประกอบดวยชุดประมวลผล ชุดแสดงผล และ เซ็นเซอรวัดระดับ

น้ําแบบไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Pressure Sensor)  โดยการทํางานของระบบคือ เมื่อระดับน้ําขึ้นมาถึง

จุดที่ตั้งคาไว ปมจะเริ่มทํางานเพื่อสูบน้ําออก จนระดับน้ําลดลงไประดับที่ตั้งคาไวปมจะหยุดทํางาน โดยมีโคม

ไฟแอลอีดี (LED Tower light) แสดงสถานะการทํางานของระบบเพ่ือการตรวจสอบดวยการมองเห็นและเสียง 

(Visual and sound indication)  สวนขอมูลการทํางานของปม ระดับน้ํา และสถานะตาง ๆของระบบ จะ

แสดงผลที่หนาจอแบบสัมผัส HMI ที่หนางาน โดยระบบรองรับการตรวจสอบและตั้งคาระบบแบบระยะไกลไร

สาย (Remote) จากภายนอกไดหากมีความตองการในอนาคต และในกรณีที่ตองทํางานแบบแมนวล(เปด-ปด

ปมดวยมือ) ผูใชงานสามารถเลือกปรับการทํางานเปนโหมดแมนวลไดดวยตัวเองที่หนางาน โดยระบบยัง

สามารถแสดงขอมูลระดับน้ําไดปกติ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาดินเค็ม เนื่องจากเกลือหินในชุดหินมหาสารคาม ซึ่งอยูที่ความลึก

จากผิวดิน 20-600 เมตร ถูกน้ําใตดินพาขึ้นมาสูผิวดิน เมื่อน้ําใตดินระเหยไปทําใหเกลือถูกทิ้งไวที่ผิวดินหรือชั้น

ใตผิวดินเมื่อเกลือสะสมมากขึ้นกอใหเกิดความเค็ม (สมศรี, 2532) ระดับความลึกและลักษณะของน้ําใตดิน จึง

มีความสําคัญตอการเกิดดินเค็ม พื้นที่ดินเค็มมากมีระดับน้ําใตดินที่ตื้น ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียวทําใหอัด

ตัวกันแนน เกิดรูพรุนขนาดเล็กจํานวนมาก (Micro pores) ซึ่งเปนชองทางท่ีสารละลายเกลือจะเคลื่อนที่ข้ึนสู

ดินบนดวยแรงแคพลิลารี่ (Capillary rise) (บุปผา, 2549) เพ่ือเปนการปองกันการแพรกระจายความเค็มใน

พ้ืนที่ในพื้นที่ดินเค็มมากและเปนพื้นที่ปลอยน้ํา (discharge) ที่มีระดับน้ําใตดินตื้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระดับ

น้ําใตดินไดงาย ในชวงฤดูแลงสงผลใหเกิดคราบเกลือบริเวณผิวหนาดิน ดังนั้น  
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จึงตองมีการควบคุมรักษาระดับน้ําใตดินโดยการเติมน้ําจืดที่ไดจากการสรางบอรับน้ําจากพื้นที่รับน้ํา 

(recharge) บริเวณพื้นที่ที่ไมเค็มซึ่งมีระดับน้ําใตดินลึกกวา เพื่อไมใหสารละลายเกลือเคลื่อนที่ข้ึนสูผิวหนาดิน

ในชวงฤดูแลงไดและปองกันการแพรกระจายความเค็มของดินในพ้ืนที่ดินเค็มมากท่ีเปนพ้ืนที่ปลอยน้ํา 

(discharge) (ปราณ,ี 2560)  

2. วัตถุประสงค  
 

เพ่ือสรางระบบปองกันและเตือนภัยน้ําเค็มใตดินไหลเขามาปนเปอนกับน้ําจืดในบอน้ําตื้น โดยลดการ

พ่ึงพาบุคลากรหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากบุคลากร ดวยเทคโนโลยีการวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติใน

แบบเวลาจริงเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห คาดการณภาวะน้ําแลง น้ําเค็มในพ้ืนที่ดินเค็ม 
 

3.  คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

1.  มีอาชีพรับจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  

 2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 3.  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4.  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคลที่ผูที่ทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย 

 6.มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 

 8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมฯ ณ  วันประกาศ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางไมเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  
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           9. ไมเปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา”  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้   

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  

กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา  

และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา”  สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจกรรมรวมคา

ดังกลาว สามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขา

ประกวดราคาได    

 (2)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  นิติบุคลแตละนิติบุคคลที่เขา 

รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่

กิจการรวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด   รายหนึ่งเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสราง

ของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
 

ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา  กิจการรวมคาที่จดทะเบียนตอ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

      10.  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

      11.  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

อิเล็กทรอนิกส (Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

      12.  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

      13.  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 

กําหนด 
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4. รายละเอียดคุณลักษณะ 

4.1  ลักษณะงานทั่วไป 

ระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดนิเคม็แบบอัตโนมัติ (Smart Real-time Water Level Detection and 

Monitoring System) ประกอบดวย 

      4.1.1. ชุดประมวลผลและสั่งงาน  

ทําหนาที่รับขอมูลจากเซน็เซอรวัดระดับมาประมวลผลและสั่งงานไปยังอุปกรณขับ 

มอเตอรปมใหทํางานตามที่ตั้งคาไว และสงขอมูลไปยังอุปกรณแสดงผล โดยชุดประมวลผลจะตองมีความเร็วใน

การประมวลผลตั้งแต 800 MHz ข้ึนไป มีหนวยความจําภายในสําหรับเก็บโปรแกรมและขอมูลอยางนอย 256 

MB และมีการดเก็บขอมูลหนวยความจําภายใน (Micro SD card) อยางนอย 512 MB มีชองตอสัญญาณ

สําหรับดิจิตอลอินพุตและเอาทพุตไมนอยกวา 8 ชอง และชองตอสัญญาณสําหรับอนาลอกอินพุตและเอาทพุต

ที่รับสัญญาณ 0-20 mA, 4-20 mA ไดไมนอยกวา 4 ชอง รองรับการเชื่อมตออุปกรณแบบ SCDI จํานวน 4 

ชอง, Ethernet, VARAN และ CAN รวมท้ังมี Real time clock และมีมาตรฐานที่รองรับ UL, cUL, CE 

สามารถใชกับแรงดันไฟฟาไดตั้งแต +18 ถึง +30 V DC 

         4.1.2 ชุดแสดงผล ประกอบไปดวย 

      - หนาจอสําหรับแสดงผลแบบสัมผัส HMI ที่มีความละเอียด 800x480 pixels ขนาด  

7 นิ้ว ทําหนาที่แสดงและบันทึกขอมูล และตั้งคาการทํางานของระบบแบบอัตโนมัติแบบในเวลาจริง (Real 

time) มีความเร็วในการประมวลผลตั้งแต 800 MHz ขึ้นไป หนวยความจําภายในสําหรับเก็บโปรแกรมและ

ขอมูลอยางนอย 256 MB รองรับการเชื่อมตอ Ethernet ไดจํานวน 1 ชอง, CAN จํานวน 2 ชอง, USB 

จํานวน 2 ชอง, RS-232 จํานวน 1 ชอง และมีมาตรฐานที่รองรับ UL, cUL, CE สามารถใชกับแรงดันไฟฟาได

ตั้งแต +18 ถึง +30 V DC.มีการรองรับฟงกชั่นการทํางานแบบระยะไกลไรสาย (Remote) สามารถใชงานได

ทั้งผานทางมือถือและคอมพิวเตอร โดยผานระบบ VNC และแกไขระบบไดดวย VPN  

      - โคมไฟแอลอีดี (LED Tower light) แสดงสถานะการทํางาน ทําหนาที่บงบอก 

สถานะการทํางานของระบบ มีแอลอีดีอยางนอย 5 แถบ แสดงสถานะไดแถบละ 6 สีข้ึนไป ตั้งคาใหมีการ

กระพริบไดไมนอยกวา 6 แบบ สงสัญญาณเตือนดวยการสงเสียงไดอยางนอย 85 เดซิเบล มีการเชื่อมตอเปน

แบบ IO-Link และมีมาตรฐานการปองกัน IP54 
 

4.1.3เซน็เซอรวัดระดับน้ํา ทําหนาที่วัดระดับน้ําที่อยูใตดิน โดยสามารถวัดระดับไดอยาง 

นอย 20 เมตร มียานการวัด 0-2 bar มีความแมนยํา +-0.5 % ของยานการวัด สามารถสงสัญญาณการวัด

แบบตอเนื่องเปน 4-20 mA ได มีมาตรฐาน CE และมาตรฐานการปองกัน IP68 ตัวเซ็นเซอรเปนสแตนเลสส

ตีล316 สามารถใชกับแรงดันไฟฟาไดตั้งแต +10 ถึง +30 V DC. 
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4.2 รายละเอียดคุณลักษณะพิเศษ 

      4.2.1. ผูยื่นขอเสนอรับประกันความชํารุดบกพรองเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ผูซื้อรับมอบใน

กรณีที่อุปกรณตามสัญญาเกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติภายในระยะเวลา

รับประกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดการซอมแซมหรือจัดหาอุปกรณทดแทนท่ีมีคุณสมบัติเดียวกันมาเปลี่ยน โดย

ไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ือใหใชงานไดตามปกติ และผูยื่นขอเสนอยังคงตองเขามาตรวจสอบระบบปละ 1 ครั้ง 

หลังจากชวงระยะการรับประกันอีก 2 ป โดยไมคิดคาใชจาย ยกเวนในกรณีที่มีอุปกรณที่ชํารุดและจําเปนตอง

เปลี่ยน (เสนอใบรับประกัน) 

2. อุปกรณตาง ๆ ในระบบ หากภายหลังมีการยกเลิกการผลิตรุนที่เสนอ ผูยื่นขอเสนอสามารถจัดสง

อุปกรณรุนที่มีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวาได(แนบแคต็ตตาล็อก) 

3. ผูยื่นขอเสนอตองมีวิศวกรไฟฟาประจําบริษัทตั้งแต 1 คนขึ้นไป 

4. ผูยื่นขอเสนอตองมีประสบการณทํางานโครงการกับหนวยงานราชการอยางนอย 2 งาน ที่มีมูลคา

ตองานตั้งแต หนึ่งลานหกแสนบาท ขึ้นไป 

5. ผูยื่นขอเสนอตองเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการของอุปกรณชุดประมวลและชุดแสดงผล 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตองสงมอบระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดินเค็มแบบอัตโนมัติ (Smart Real-time Water Level 

Detection and Monitoring System) พรอมติดตั้ง โดยการเชื่อมตอกับระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยเดิม

ที่มีอยู หนางานจํานวน 10 แหง ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ไดแก 
 

 อ.บานไผ จ.ขอนแกนจํานวน   ๗แหง 

อ.โนนศิลาจ.ขอนแกนจํานวน 3แหง  

6. วงเงินในการจัดหาและเงื่อนไขการชําระเงิน  

เงินงบประมาณรายจายประจําป 2564เงื่อนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5  จะชําระเงิน

ตามจํานวนในสัญญา  จํานวน 1 งวด  เมื่อผูรับจางสงมอบ  ระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดินเค็มแบบ

อัตโนมัติ (Smart Real-time Water Level Detection and Monitoring System) พรอมติดตั้ง ครบถวน

ถูกตองตามที่กําหนด และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ไดทําการตรวจรับ ถูกตองเรียบรอย  โดยมีการจัด

ฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ผูปฎิบัติงาน เรียบรอยแลว และจะเบิกจายเงินเขาบัญชีผูรับจางตามระบบ GFMIS ที่

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กําหนด 
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7. การฝกอบรม  

 จัดการฝกอบรมเปนเวลา 1 วนั ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวนทั้งสิ้นไมเกิน 20 ราย โดยใหจัด

ฝกอบรมพรอมกันที่หนางานติดตั้งระบบหนางานใดหนางานหนึ่ง พรอมมอบคูมือการใชงาน จํานวนรวม 20 

เลม  

8. วงเงินงบประมาณ  

งบประมาณการดําเนินงานทั้งสิ้น 3,317,000.-บาท(-สามลานสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน-) 

 

คณะกรรมการร างTOR 
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