
 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 

เรื่อง จางเหมาซอมแซมบานพักและอาคารหองแถวท่ีพักของทางราชการ  
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ มีความประสงคจะ จางเหมาซอมแซมบานพักและ
อาคารหองแถวท่ีพักของทางราชการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๙๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมพัฒนาท่ีดิน 
โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐.  ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา”  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
                  (๑)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม“กิจการรวมคา” สวน
คุณสมบัติดานผลงานกอสรางอาคาร กิจกรรมรวมคาดังกลาว สามารถนําผลงานกอสรางอาคารของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางอาคารของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
                 (๒)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  นิติบุคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคา    ทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคามี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา
เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัด



จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางอาคารของผูเขารวมคาหลักรายเดยีวเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
                   ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา  กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                   ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส  (Electronic  Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                    ๑๒.  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะ กรรมการ 
ป.ป.ช กําหนด 
                    ๑๓.  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
                   ๑๔.  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ใน
วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                            

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา  
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.cgd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๔๓๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ผานทางอีเมล r05_2@ldd.go.th หรือชองทางตามท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕จะ
ชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.cgd.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
  

  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ลงนาม  กอเกียรติ  จันทรพ่ึงสุข    

(นายกอเกียรติ จันทรพ่ึงสุข) 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 

ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
 

  

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 



 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี  ๙/๒๕๖๒ 

การจางเหมาซอมแซมบานพักและอาคารหองแถวท่ีพักของทางราชการ 

ตามประกาศ กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 

ลงวันท่ี  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 

                  กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "กรมฯ" มีความประสงคจะ จาง
เหมาซอมแซมบานพักและอาคารหองแถวท่ีพักของทางราชการ  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เปนเงินท้ังสิ้น  ๙๑๗,๕๐๐.- บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน)  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาจางท่ัวไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                       (๑)   หลักประกันสัญญา 

                                   ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

                             ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมฯ ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา”  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
                                   (๑)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการ
รวมคา”  สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสรางอาคาร กิจกรรมรวมคาดังกลาว สามารถนําผลงานกอสรางอาคารของ
ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางอาคารของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
                                  (๒)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  นิติบุคลแตละนิติบุคคลท่ี
เขารวมคา ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการ
รวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางอาคารของผูเขารวมคาหลักราย
เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
                   ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา  กิจการรวมคาท่ี 
จดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                          ๒.๑๑ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
GovernmentProcurement:e-GP)ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๒  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส (Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะ 
กรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
                          ๒.๑๓  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
                          ๒.๑๔  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช 
กําหนด 

                    ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด



ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนา
ถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                         (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้ หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                            (๒)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                  (๓) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงาน และราคา ซ่ึงตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรง ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
                                  (๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗(๒) โดยไมตองแนบรูปแบบPDF File (Portable Document Format) 
                             ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวนถูกตอง
แลว  ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗(๒) ใหโดยผูยื่น
ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                        
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 



                          ๔.๒     ผูยื่นเสนอราคาจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒ 
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
                                    ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรบัหนังสือแจงจาก กรมฯ ใหเริ่มทํางาน 

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ
ตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแกกรมฯผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตามขอ ๑.๕
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมฯจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาว
เปนผูท้ิงงาน เวนแตกรมฯจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรมฯ 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด 



                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                  ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ีกรมฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กรมฯสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรมฯ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสยีเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรมฯมีสิทธิ
ท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     กรมฯทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมท้ังกรมฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผู
ยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบคุคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 

                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรมฯจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กรมฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับ
ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรมฯ 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     ขอกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน   
                         ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการซอมแซมบานพักและอาคารหองแถวท่ีพักของทางราชการ ให
เปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน ท้ังนี้ ผูเสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดในการดําเนินการซอมแซม
บานพักและอาคารหองแถวท่ีพักของทางราชการ ตลอดจนคาใชจายในการปรับปรุงและแกไขใหมใหเปนไปตาม
เง่ือนไขท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ กําหนด 

                           ๖.๑  แบบรูปรายการและคุณลักษณะเพาะบานพักราชการ ช้ัน ตรี-โท 
                                   ๖.๑.๑. งานปรับปรงุซอมแซมผนังบาน 
                                            (๑)ซอมและเปลี่ยนฝาผนังไมสําเร็จรูป กวาง ๖” จํานวน ๔๖ ตร.ม. 
                                            (๒) อุปกรณยึดไมฝา 
                                            (๓) เปลี่ยนวงกบพรอมบานประตู จํานวน ๙ ชุด 
                                            (๔) งานผนังกออิฐแบปูนเรียบ จํานวน ๓๐ ตร.ม. 
                                   ๖.๑.๒. งานปรับปรุงซอมแซมฝาเพดาน 
                                           (๑) ฝาเพดานรอบนอก(กระเบื้องแผนเรียบ ๔ มม.) พ้ืนท่ี ๖๐ ตร.ม 
                                           (๒) ฝาเพดานภายใน(กระเบื้องแผนเรียบ ๔ มม.) พ้ืนท่ี ๗๕ ตร.ม. 
                                  ๖.๑.๓. งานปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-หองสวม  
                                           (๑) ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางหองน้ํา พ้ืนท่ี ๒๑ ตร.ม. 
                                           (๒) งานผนังหองน้ํา พ้ืนท่ี ๔๕ ตร.ม. 
                                           (๓) กระเบื้องพ้ืน ขนาด ๓๐x๓๐ ซม.ผิวดาน พ้ืนท่ี ๔๕ ตร.ม. 
                                           (๔) กระเบื้องผนัง ขนาด ๒๕x๓๐ ซม.พ้ืนท่ี ๘๐ ตร.ม. 
                                           (๕) เปลี่ยนวงกบพรอมประตู ยูพีวีซี จํานวน ๖ ชุด 
                                           (๖) ทอ คสล.ขนาด ๕๐x๘๐ ซม.พรอมฝาปด จํานวน ๑๑ ทอน 
                                           (๗) ทอ พีวีซี ๔” 
                                           (๘) ฝาเพดาน(กระเบื้องแผนเรียบ ๔ มม.) พ้ืนท่ี ๓๒ ตร.ม 
                                           (๙) สุขภัณฑชนิดโถสวมแบบชักโครกพรอมสายฉีดชําระ อางลางหนาและ 
                                                สุขภัณฑอ่ืนๆท่ีมีความจําเปนสําหรับหองน้ํา พรอมระบบประปา 
                                 ๖.๑.๔. งานปรับปรุงซอมแซมหลังคา 
                                          (๑) เปลี่ยนโครงหลังคาไมเนื้อแข็ง พ้ืนท่ี ๓๒ ตร.ม 
                                          (๒) เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู พ้ืนท่ี ๓๒ ตร.ม. 
                                  ๖.๑.๕. งานปรับปรงุซอมแซมบันได 
                                         (๑) งานเปลี่ยนบันไดไม(ไมเนื้อแข็ง) จํานวน ๑ ชุด 
                                  ๖.๑.๖. งานปรับปรงุซอมแซมระบบไฟฟา 
                                         (๑) ตูควบคุมวงจรไฟฟา พรอมอุปกรณจํานวน ๑๖ ตู 



                                         (๒) ชุดโคมไฟแสงสวางชนิดตาง ๆ พรอมสวิทซจํานวน ๑๕๐ ชุด 
                                         (๓) ชุดเตาเสียบชนิดตาง ๆ จํานวน ๑๕๓ ชุด 
                                         (๔) สายไฟขนาดตาง ๆ พรอมอุปกรณยึด 
                                         (๕) สายเมนตดํา เบอร ๒๕ พรอมอุปกรณยึด 
                                  ๖.๑.๗. งานรื้อถอนและเคลื่อนยายวัสดุ 
                           ๖.๒ แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะบานพักคนงาน ขนาด ๔-๕ ครอบครัว 
                                  ๖.๒.๑  งานปรับปรงุซอมแซมผนังบาน 
                                           (๑) ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ พ้ืนท่ี ๒๐ ตร.ม 
                                           (๒) เปลี่ยนวงกบพรอมบานประตูจํานวน ๑๒ ชุด 
                                  ๖.๒.๒  งานปรับปรุงซอมแซมพ้ืนหองพัก 
                                          (๑) งานปูกระเบื้องพ้ืน ขนาด ๔๐x๔๐ ซม.จํานวน ๑๒๐ ตร.ม. 
                                  ๖.๒.๓. งานปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-หองสวม 
                                         (๑) กระเบื้องพ้ืนขนาด ๓๐x๓๐ ซม.ผิวดาน พ้ืนท่ี ๓๐ ตร.ม. 
                                         (๒) กระเบื้องผนังขนาด ๒๕x๓๐ ซม.พ้ืนท่ี ๔๘ ตร.ม. 
                                         (๓) เปลี่ยนวงกบพรอมประตูยูพีวีซี จํานวน ๖ ชุด 
                                         (๔) สุขภัณฑชนิดโถสวมแบบชักโครกพรอมสายฉีดชําระ อางลางหนาและสุขภัณฑ
อ่ืนๆที่มีความจําเปนสําหรับหองน้ํา พรอมระบบประปา 
                                        (๕) เปลี่ยนหลังสังกะสีจํานวน ๒๐ แผน 
                                  ๖.๒.๔. งานปรับปรงุซอมแซมระบบไฟฟา 
                                       (๑) ตูควบคุมวงจรไฟฟา พรอมอุปกรณจํานวน ๖ ตู 
                                       (๒) ชุดโคมไฟแสงสวางชนิดตาง ๆ พรอมสวิทซจํานวน ๓๐ ชุด 
                                       (๓) ชุดเตาเสียบชนิดตาง ๆ จํานวน ๓๐ ชุด 
                                       (๔)  สายไฟขนาดตาง ๆ พรอมอุปกรณยึด 
                                       (๕) สายเมนตดํา เบอร ๒๕ พรอมอุปกรณยึด 
                                 ๖.๒.๕. งานรื้อถอนและเคลื่อนยายวัสดุ 
 

                   ๗. การทําสัญญาจาง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรมฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา 
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกกรมฯ โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอน
หนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 
๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม



รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซ่ึงกรมฯ ไดรับมอบไวแลว 

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 

                          กรมฯจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดย
ถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑ งวด ดังนี้ 
                          เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีจางใหสะอาดเรียบรอย 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
กรมฯ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา   ๖ เดือน    นับถัดจากวันท่ีกรมฯไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                   ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กรมฯไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น 

                          ๑๑.๒   เม่ือกรมฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม



ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงกรมฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กรมฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๑.๖   กรมฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมฯไมได 
                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทํา
การจัดจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรอืขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมฯ หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          กรมฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับกรมฯ ไวชั่วคราว 

  

กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 

 ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 



แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 
 

1.  ชื่อโครงการ  จางเหมาซอมแซมบานพักและอาคารหองแถวที่พักของทางราชการ 
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร   917,500 บาท (เกาแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 
3. ลักษณะงาน 

            ปรับปรุงซอมแซมบานพัก ชั้น ตรี-โท                        จํานวน  7 หลัง 
            ปรับปรุงซอมแซมบานพักคนงาน ขนาด 4-5 ครอบครัว  จํานวน  6  หลัง 

4.  ราคากลางคํานวณ  ณ วันที่ 3  กรกฏาคม  2562 เปนเงิน  917,500  บาท  
                         (เกาแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
             5.1  แบบสรุปคากอสราง ปร.5 บานพักราชการ 
             5.2  แบบสรุปคากอสราง ปร.5 บานพักคนงาน 
             5.3  บัญชีประมาณราคาคากอสราง ปร.4  บานพักขาราชการ 
             5.4  บัญชีประมาณราคาคากอสราง ปร.4  บานพกัคนงาน   

6. รายชื่อคณะกรรมการ 
6.1 นายพิทักษพงษ  ธีระวงศ      ประธานกรรมการ 
6.2 นายพุทธิพงษ   เรืองจันทร             กรรมการ 
6.3 นายวิฑูรย   อุตสี                         กรรมการ 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



ปร.๔

งาน

สถานที่กอสร บานพักราชการ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

เจาของงาน สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

ราคาคาวัสดุ

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1

46.00 ตร.ม. พรอมโครงเคราไมเนื้อแข็ง

3.00 กลอง

9.00 ชุด วงกบและบานประตูไมเนื้อแข็ง

30.00 ตร.ม. กออิฐบล็อก

50.00 ถุง

15.00 ลบ.ม.

2

60.00 ตร.ม. พรอมโครงเคราไมเนื้อแข็ง

75.00 ตร.ม. พรอมโครงเคราไมเนื้อแข็ง

3

21.00 ตร.ม.

45.00 ตร.ม. กออิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ

1.4 ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ

1.5 ปูนซีเมนตผสม

1.1 ซอมและเปลี่ยนฝาผนังไมสําเร็จรูป กวาง 6"

1.2 อุปกรณยึดไมฝา

2.2 ฝาเพดานภายใน  (กระเบื้องแผนเรียบ 4 มม.)

3.2 งานผนังหองน้ํา

บัญชีประมาณราคาคากอสราง

ที่ หมายเหตุจํานวน หนวย
ราคาคาวัสดุ

จางเหมาซอมแซมบานพักของทางราชการ

รายการ
ราคาคาแรงงาน

งานปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-หองสวม

3.1 ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางหองน้ํา

งานปรับปรุงซอมแซมฝาเพดาน

2.1 ฝาเพดานรอบนอก (กระเบื้องแผนเรียบ 4 มม.)

1.3 เปลี่ยนวงกบพรอมบานประตู

1.6 ทรายละเอียด

งานปรับปรุงซอมแซมผนังบาน



ปร.๔

งาน

สถานที่กอสร บานพักราชการ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

เจาของงาน สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

ราคาคาวัสดุ

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน และคาแรงงาน

บัญชีประมาณราคาคากอสราง

ที่ หมายเหตุจํานวน หนวย
ราคาคาวัสดุ

จางเหมาซอมแซมบานพักของทางราชการ

รายการ
ราคาคาแรงงาน

45.00 ตร.ม.

80.00 ตร.ม.

6.00 ชุด

11.00 ทอน

4.00 ทอน

55.00 ถุง

17.00 ลบ.ม.

32.00 ตร.ม. พรอมโครงเคราไมเนื้อแข็ง

3.11 สุขภัณฑ พรอมระบบประปา

    3.11.1 โถสวมแบบซักโครก

    3.11.4 กอกน้ําลางพื้น

3.8 ปูนซีเมนตผสม

3.9 ทรายละเอียด

    3.11.2 สายฉีดชําระ

    3.11.3 ฝกบัวสายออน

3.10 ฝาเพดาน (กระเบื้องแผนเรียบ 4 มม.)

3.7 ทอ พีวีซี 4"

3.3 กระเบื้องพื้น ขนาด 30x30ซม. ผิวดาน

3.4 กระเบื้องผนัง ขนาด 25x30ซม.

3.6 ทอ คสล.ขนาด 50x80 ซม. พรอมฝาปด

    3.11.5 ที่วางสบู

3.5 เปลี่ยนวงกบพรอมบานประตู ยูพีวีซี



ปร.๔

งาน

สถานที่กอสร บานพักราชการ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

เจาของงาน สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

ราคาคาวัสดุ

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน และคาแรงงาน

บัญชีประมาณราคาคากอสราง

ที่ หมายเหตุจํานวน หนวย
ราคาคาวัสดุ

จางเหมาซอมแซมบานพักของทางราชการ

รายการ
ราคาคาแรงงาน

4

32.00 ตร.ม.

32.00 ตร.ม.

6

1.00 ชุด ขนาดและรูปทรงเทาของเดิม

7

16.00 ตู

150.00 ชุด

153.00 ชุด

8

งานปรับปรุงซอมแซมบันได

6.1 งานเปลี่ยนบันได (ไมเนื้อแข็ง)

7.4 สายไฟขนาดตาง ๆ พรอมอุปกรณยึด

7.5 สายเมนตดํา เบอร 25 พรอมอุปกรณยึด

งานรื้อถอนและเคลื่อนยายวัสดุ

งานปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา

7.1 ตูควบคุมวงจรไฟฟา พรอมอุปกรณ

7.2 ชุดโคมไฟแสงสวางชนิดตาง ๆ พรอมสวิทซ

7.3 ชุดเตาเสียบชนิดตาง ๆ

งานปรับปรุงซอมแซมหลังคา

4.1 เปลี่ยนโครงหลังคาไมเนื้อแข็ง

4.2 เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู



ปร.๔

งาน

สถานที่กอสร บานพักราชการ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

เจาของงาน สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

ราคาคาวัสดุ

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน และคาแรงงาน

บัญชีประมาณราคาคากอสราง

ที่ หมายเหตุจํานวน หนวย
ราคาคาวัสดุ

จางเหมาซอมแซมบานพักของทางราชการ

รายการ
ราคาคาแรงงาน

8.1 คาแรงงานรื้อถอนและเคลื่อนยายวัสดุ

รวมราคาคาวัสดุ+คาแรงงาน



ปร.๔

งาน

สถานที่กอสรา บานพักคนงาน ขนาด 4-5 ครอบครัว สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

เจาของงาน สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

ราคาคาวัสดุ

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1

20.00 ตร.ม. กออิฐบล็อก

20.00 ถุง

5.00 ลบ.ม.

12.00 ชุด วงกบและบานประตูไมเนื้อแข็ง

2

120.00 ตร.ม.

70.00 ถุง

15.00 ลบ.ม.

3

30.00 ตร.ม.

48.00 ตร.ม.

6.00 ชุด

20.00 ถุง

5.00 ลบ.ม.

ราคาคาแรงงาน

งานปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-หองสวม

งานปรับปรุงซอมแซมพื้นหองพัก

2.1 กระเบื้องพื้น ขนาด 40x40ซม.

1.2 ปูนซีเมนตผสม

1.3 ทรายละเอียด

1.4 เปลี่ยนวงกบพรอมบานประตู

2.2 ปูนซีเมนตผสม

1.1 ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ

บัญชีประมาณราคาคากอสราง

ที่ หมายเหตุจํานวน หนวย
ราคาคาวัสดุ

จางเหมาซอมแซมอาคารหองแถวที่พักของทางราชการ

รายการ

3.1 กระเบื้องพื้น ขนาด 30x30ซม. ผิวดาน

3.2 กระเบื้องผนัง ขนาด 25x30ซม.

งานปรับปรุงซอมแซมผนังบาน

3.3 เปลี่ยนวงกบพรอมบานประตู ยูพีวีซี

2.3 ทรายละเอียด

3.4 ปูนซีเมนตผสม

3.5 ทรายละเอียด



ปร.๔

งาน

สถานที่กอสรา บานพักคนงาน ขนาด 4-5 ครอบครัว สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

เจาของงาน สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

ราคาคาวัสดุ

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ราคาคาแรงงาน

บัญชีประมาณราคาคากอสราง

ที่ หมายเหตุจํานวน หนวย
ราคาคาวัสดุ

จางเหมาซอมแซมอาคารหองแถวที่พักของทางราชการ

รายการ

20.00 แผน

4

6.00 ตู

30.00 ชุด

30.00 ชุด

5 งานรื้อถอนและเคลื่อนยายวัสดุ

งานปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา

4.1 ตูควบคุมวงจรไฟฟา พรอมอุปกรณ

4.2 ชุดโคมไฟแสงสวางชนิดตาง ๆ พรอมสวิทซ

    3.6.2 สายฉีดชําระ

    3.6.3 ฝกบัวสายออน

    3.6.4 กอกน้ําลางพื้น

    3.6.5 ที่วางสบู

4.3 ชุดเตาเสียบชนิดตาง ๆ

5.1 คาแรงงานรื้อถอนและเคลื่อนยายวัสดุ

3.7 เปลี่ยนหลังคาสังกะสี

4.4 สายไฟขนาดตาง ๆ พรอมอุปกรณยึด

4.5 สายเมนตดํา เบอร 25 พรอมอุปกรณยึด

    3.6.1 โถสวมแบบซักโครก

3.6 สุขภัณฑ พรอมระบบประปา



ปร.๔

งาน

สถานที่กอสรา บานพักคนงาน ขนาด 4-5 ครอบครัว สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

เจาของงาน สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

ราคาคาวัสดุ

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ราคาคาแรงงาน

บัญชีประมาณราคาคากอสราง

ที่ หมายเหตุจํานวน หนวย
ราคาคาวัสดุ

จางเหมาซอมแซมอาคารหองแถวที่พักของทางราชการ

รายการ

รวมราคาคาวัสดุ+คาแรงงาน



รางขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
จางเหมาซอมแซมบานพักและอาคารหองแถวท่ีพักของทางราชการ  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)โดยสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ดวยบานพักราชการ ชั้น ตรี-โท และบานพักคนงาน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 ซ่ึงกอสรางมานาน

มากกวา 30 ป มีสภาพทรุดโทรมเปนอันตรายตอผูพักอาศัย เพ่ือเปนการรักษาทรัพยสินของทางราชการ จึงมี
ความจําเปนตองซอมแซม ปรับปรุงใหมีความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรในหนวยงาน รวมท้ังสรางภาพลักษณท่ีดีแกประชาชนและหนวยงานภายนอก  

 

2. วัตถุระสงค 
เพ่ือทําการปรับปรุงซอมแซมบานพัก ชั้น ตรี-โท และบานพักคนงาน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 

ใหมีความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของผูอยูอาศัย 
 

3. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 
 บานพักราชการช้ัน ตรี-โท 

1. งานปรับปรุงซอมแซมผนังบาน 
1.1ซอมและเปลี่ยนฝาผนังไมสําเร็จรูป กวาง 6”จํานวน 46 ตร.ม. 
1.2 อุปกรณยึดไมฝา 
1.3 เปลี่ยนวงกบพรอมบานประตจูํานวน 9 ชุด 
1.4 งานผนังกออิฐแบปูนเรยีบ จํานวน 30 ตร.ม. 

2. งานปรับปรุงซอมแซมฝาเพดาน 
2.1ฝาเพดานรอบนอก(กระเบื้องแผนเรียบ 4มม.) พ้ืนท่ี 60 ตร.ม 
2.2 ฝาเพดานภายใน(กระเบื้องแผนเรียบ 4 มม.)พ้ืนท่ี 75 ตร.ม. 

3. งานปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-หองสวม 
3.1 ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางหองน้ําพ้ืนท่ี 21 ตร.ม. 
3.2 งานผนังหองน้ํา พ้ืนท่ี 45 ตร.ม. 
3.3 กระเบื้องพ้ืนขนาด 30x30 ซม.ผิวดาน พ้ืนท่ี 45 ตร.ม. 
3.4 กระเบื้องผนังขนาด 25x30 ซม.พ้ืนท่ี 80 ตร.ม. 
3.5 เปลี่ยนวงกบพรอมประตยููพีวีซี จํานวน 6 ชุด 
3.6 ทอ คสล.ขนาด 50x80 ซม.พรอมฝาปดจํานวน 11 ทอน 
3.7 ทอ พีวีซี 4” 
3.8ฝาเพดาน(กระเบื้องแผนเรียบ 4 มม.) พ้ืนท่ี 32 ตร.ม 
3.9สุขภัณฑชนิดโถสวมแบบชักโครกพรอมสายฉีดชําระ อางลางหนาและสุขภัณฑอ่ืนๆท่ีมี

ความจําเปนสําหรับหองน้ํา พรอมระบบประปา 
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4. งานปรับปรุงซอมแซมหลังคา 
4.1 เปลี่ยนโครงหลังคาไมเนื้อแข็ง พ้ืนท่ี 32 ตร.ม 
4.2 เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู พ้ืนท่ี 32 ตร.ม. 

5. งานปรับปรุงซอมแซมบันได 
5.1 งานเปลี่ยนบันไดไม(ไมเนื้อแข็ง) จํานวน 1 ชุด 

6. งานปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 
6.1 ตูควบคุมวงจรไฟฟา พรอมอุปกรณจํานวน 16 ตู 
6.2 ชุดโคมไฟแสงสวางชนิดตาง ๆ พรอมสวิทซจํานวน 150 ชุด 
6.3 ชุดเตาเสียบชนิดตาง ๆจํานวน 153 ชุด 
6.4 สายไฟขนาดตาง ๆ พรอมอุปกรณยึด 
6.5 สายเมนตดํา เบอร 25 พรอมอุปกรณยึด 

7. งานรื้อถอนและเคลื่อนยายวัสดุ 
  บานพักคนงาน ขนาด 4-5 ครอบครัว 

1.งานปรับปรุงซอมแซมผนังบาน 
1.1 ผนังกออิฐฉาบปูนเรียบ พ้ืนท่ี 20 ตร.ม 
1.2เปลี่ยนวงกบพรอมบานประตูจํานวน 12 ชุด 

2. งานปรับปรุงซอมแซมพ้ืนหองพัก 
2.1งานปกูระเบื้องพ้ืนขนาด 40x40 ซม.จํานวน 120 ตร.ม. 

3. งานปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา-หองสวม 
3.1 กระเบื้องพ้ืนขนาด 30x30 ซม.ผิวดาน พ้ืนท่ี 30 ตร.ม. 
3.2 กระเบื้องผนังขนาด 25x30 ซม.พ้ืนท่ี 48 ตร.ม. 
3.3 เปลี่ยนวงกบพรอมประตยููพีวีซี จํานวน 6 ชุด 
3.4สุขภัณฑชนิดโถสวมแบบชักโครกพรอมสายฉีดชําระ อางลางหนาและสุขภัณฑอ่ืนๆท่ีมี

ความจําเปนสําหรับหองน้ํา พรอมระบบประปา 
3.5เปลี่ยนหลังสังกะสีจํานวน 20 แผน 

4. งานปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 
4.1 ตูควบคุมวงจรไฟฟา พรอมอุปกรณจํานวน 6 ตู 
4.2 ชุดโคมไฟแสงสวางชนิดตาง ๆ พรอมสวิทซจํานวน 30 ชุด 
4.3 ชุดเตาเสียบชนิดตาง ๆจํานวน 30 ชุด 
4.4  สายไฟขนาดตาง ๆ พรอมอุปกรณยึด 
4.5 สายเมนตดํา เบอร 25 พรอมอุปกรณยึด 

5. งานรื้อถอนและเคลื่อนยายวัสดุ 
4. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 30 วัน นับถัดจากวันลงนาม 
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5. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคา 

5.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 

5.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

5.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

5.4 ไมเปนบุคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5.5 ไมเปนบุคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ 

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซ่ึงรวมถึงนิติบุคลท่ีผูท่ีท้ิงงานเปน

หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย 

5.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

5.7 เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาผูมีอาชีพรับจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 

5.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก กรมฯ ณ  วัน

ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางไมเปน

ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  

5.9 ไมเปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

5.10ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา”  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน 
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา”  
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสรางอาคาร กิจกรรมรวมคาดังกลาว สามารถนําผลงานกอสรางอาคารของ
ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางอาคารของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได  
 (2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมนิติบุคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกราย

จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคามี

ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักใน

การเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานผลิตสื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 

  ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา  กิจการรวมคาท่ี 

จดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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5.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส  (Electronic  

Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

5.12  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

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

กรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

5.13  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

5.14  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช 

กําหนด 
 

6. ในการเสนอราคา 
การเสนอราคาจะตองเสนอราคารวมและราคาตอหนวยงานเปนเงินบาท ซ่ึงเปนราคาท่ีรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนคาใชจายอ่ืน ๆ ไวแลว 
7. ขอกําหนดและเง่ือนไขการพิจารณา 

7.1 คณะกรรมการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 จะพิจารณาผูเสนอราคาใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
เฉพาะผูเสนอราคาท่ีผานขอเสนอทางเทคนิคและผานขอกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของผูเสนอราคาเทานั้น 
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาขอเสนอท่ีผูเสนอราคา เสนอท่ีดีกวาคุณลักษณะท่ี
กําหนด ท้ังนี้จะพิจารณาประโยชนของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 เปนสําคัญ 

7.2 ขอความหรือรายละเอียดใดของขอกําหนดในเอกสารฉบับนี้ และขอเสนอท้ังหมดของผูเสนอ
ราคาท่ีเสนอมานั้น หากมีปญหาในการตีความของขอความหรือรายละเอียดใดใหถือเอาคําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการฯ เปนท่ีสิ้นสุด 

7.3 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 ทรงไวซ่ึงสิทธิ์ท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณาเลยก็ได ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของ
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 เปนสําคัญ ผูเสนอราคาจะรองเรียนหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังคณะ
กรรมการฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน หากมีเหตุอันเชื่อ
ไดวาการเขาเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

7.4 ผูเสนอราคาจะตองยืนราคาไมนอยวา 90 วัน นับแตวันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา
ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบตอราคาท่ีไดเสนอไวโดยจะเพิกถอนการเสนอราคามิได นอกจากนี้ในกรณีท่ีทาน
ผานการคัดเลือกเบื้องตน แตไมมาเขารวมการเสนอราคา ณ วันเวลาท่ีกําหนด สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 จะ
สงวนสิทธิในการท่ีจะยึดหลักประกันซอง 
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7.5 ผูเสนอราคาอาจเสนอกิจกรรมสนับสนุนและสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนแกทาง
ราชการหรือไมก็ได โดยคาใชจายไมวากรณีใด ๆ (ถามี) ตองรวมอยูในขอเสนอดานราคาเทานั้น 
10. อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางกําหนดอัตราคาปรับรอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
11. การสงมอบงาน 

ผูรับจางตองสงมอบงาน หลังจากดําเนินงานเสร็จสิ้น พรอมรับประกันการซอมแซมหลังจากสงมอบ
งานแลวเสร็จอีกเปนระยะเวลา 6 เดือน 
12. งบประมาณ 

ในวงเงิน 917,500 บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 
13. เง่ือนไขการจายคาจาง 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 จะเบิกจายคาจางใหกับผูเสนอราคา รอยละ 100 ภายหลังจากผูเสนอ
ราคาดําเนินการแลวเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบรอย 
14. การทําสัญญา 

ผูไดรับคัดเลือกจะตองทําสัญญาจางกับผูวาจางภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากผูวาจางตกลงจาง
โดยผูไดรับคัดเลือกจะตองวางเงินคํ้าประกันสัญญา ในอัตรารอยละ 5 ประกันการชํารุด บกพรอง ซ่ึงมี
ระยะเวลาการคํ้าประกันไมนอยกวา 180 วัน นับจากวันสงมอบงานหรือวันสิ้นสุดสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

-เงินสด 
-แคชเชียรเช็ค 
-หนังสือคํ้าประกัน 
-พันธบัตรรัฐบาล 
 

ท้ังนี้ หลักประกันสัญญา สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 จะคืนใหผูเสนอราคาภายใน 15 วัน นับจาก
วันท่ีผูรับจางไดปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาเปนท่ีเรียบรอยแลว การคืนหลักประกันไมวาใดๆจะคืนใหโดยไมมี
ดอกเบี้ย 

15. สถานท่ีติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน 40000 โทร.043-246667 
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