
 

ประกาศกรมพฒันาทีด่นิ โดย สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ 
เรื่อง  ประกวดราคาจัดซ้ือเคร่ืองมือระบบวัดและควบคมุระดบัน้าํใตด้นิเค็มแบบอัตโนมัต ิ

(Smart Real-time Water Level Detection and Monitoring System)  
พร้อมตดิตัง้ดว้ยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – Bidding) 

 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเคร่ืองมือระบบวัด
และควบคุมระดับนํ้าใต้ดินเค็มแบบอัตโนมัติ(Smart Real-time Water Level Detection and Monitoring 
System) พร้อมติดต้ัง จํานวน  ๑๐ แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e–Bidding)ราคากลางของงานจัดซื้อใน
การประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๑๕,๖๐๐.-บาท(-สามล้านสามแสนหน่ึงหมืน่ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) 
รายละเอียดดังน้ีอําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแกน่   
              - ตําบลหัวหนอง           จํานวน  ๓ แห่ง  
อําเภอโนนศลิา  จังหวัดขอนแก่น 
             - ตําบลโนนแดง           จํานวน  ๑ แห่ง  
            - ตําบลเปือยใหญ่          จํานวน ๓ แห่ง 
            - ตําบลหนองปลาหมอ    จํานวน ๒ แห่ง 
            - ตําบลกุดเพียขอม        จํานวน ๑ แห่ง 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดังต่อไปนี ้
          ๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
          ๒.  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
          ๓.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
          ๔.  ไม่เป็นบุคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
         ๕. ไม่เป็นบุคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคลที่ผู้ที่ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย 
         ๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
          ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มอีาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ดังกล่าว 
          ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก ่กรมฯ ณ  วันประกาศ ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสค์รั้งน้ี 
 
 



         ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอได้
มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
         ๑๐. ผูย่ื้นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic  Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
         ๑๑.  ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะ กรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
         ๑๒.  ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
         ๑๓.  ผู้ย่ืนขอเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
         ๑๔. ผูย่ื้นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หน่ึงล้านหกแสนบาทถ้วน-) ต้องเป็นวงเงินในสัญญาเดียวกันเท่าน้ัน และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีกรมฯ เช่ือถือ 
 
                ผูย่ื้นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ่
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ 
                ผูส้นใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง กรมพัฒนาที่ดิน โดย สาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ผ่านทางอีเมล์ r05_2@ldd.go.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยกรมพัฒนาทีดิ่น โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จะช้ีแจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๖๓  
 

 
ประกาศ ณ วันที่   ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  

 

ลงนาม  ก่อเกียรติ  จันทร์พ่ึงสุข  
(นายก่อเกียรติ จันทร์พ่ึงสุข) 

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 



 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่๗/๒๕๖๓ 

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

ตามประกาศ กรมพฒันาทีด่นิ โดย สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ 
ลงวันที ่ ๒๗  กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 

 
                  กรมพัฒนาทีดิ่น  โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กรม”  มีความ 
ประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเคร่ืองมือ ระบบวัดและควบคุมระดับนํ้าใต้ดินเค็มแบบอัตโนมัติ   (Smart Real-
time Water Level Detection and Monitoring System) พร้อมติดต้ัง  จํานวน  ๑๐ แห่ง  ณ พ้ืนที่ อําเภอโนน
ศิลา  และอําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด ดังน้ี 
อําเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น   
                 - ตําบลหัวหนอง           จํานวน  ๓ แห่ง  
อําเภอโนนศลิา  จังหวัดขอนแก่น 
                - ตําบลโนนแดง           จํานวน  ๑ แห่ง  
                - ตําบลเปือยใหญ่          จํานวน ๓ แห่ง 
                - ตําบลหนองปลาหมอ    จํานวน ๒ แห่ง 
                - ตําบลกุดเพียขอม        จํานวน ๑ แห่ง 
งบประมาณ ๓,๓๑๕,๖๐๐.-บาท (-สามล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕    สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


               ๒.    คณุสมบตัิของผู้ยืน่ข้อเสนอ 
                ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
                ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                ๒.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                ๒.๔  ไม่เป็นบุคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 
เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                ๒.๕  ไม่เป็นบุคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคลที่ผู้ที่ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                ๒.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                ๒.๗  เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกลา่ว 
                ๒.๘  ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ กรมฯ ณ  วันประกาศ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
               ๒.๙  ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน
ข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
              ๒.๑๐  ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic  Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
              ๒.๑๑  ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะ กรรมการ 
ป.ป.ช กําหนด 
               ๒.๑๒  ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาํคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
               ๒.๑๓  ผู้ย่ืนขอเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
               ๒.๑๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หน่ึงล้านหกแสนบาทถ้วน-) ต้องเป็นวงเงินในสัญญาเดียวกันเท่าน้ัน และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีกรมฯ เช่ือถือ 
                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 



                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่(ถ้าม)ี พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สาํเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอ เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้าแลว้แต่กรณี 
                         ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า”  ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี   
 
                          (ก) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี 
คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการ
ร่วมค้า”  ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว สามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้   
                          (ข)  กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่ นิติบุคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้ารว่ม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณทีี่กิจการร่วมคา้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด  รายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีย่ื่นเสนอราคาได้ 
     ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม”่ หมายความว่า  กิจการร่วมค้าที ่
จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองผลงาน 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแ้นบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทั้งน้ีหาก
ผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 
                                   (๒)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๓)  บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ



อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมท้ังกําไรไว้ด้วย 
                                   (๔)  ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อก 
                                   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อ    จัดจ้างภารรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                   ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารสว่นที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียด การเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ 
พร้อมจัดทําแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
                                         ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษมีูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทัง้ปวงแล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรมฯ ให้ส่งมอบพัสดุ 
                                   ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ตาม
เอกสารแนบ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลา่วน้ี กรมฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๕     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่ ๑๐ มนีาคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอ
ราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ กรมฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ



คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย่ื้นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า กอ่นหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และกรมฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ กรมฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรมฯ 
                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 
                                   (๔)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสทิธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี กรมฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กรมฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเง่ือนไขที่กรมฯกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 
                          ๕.๔     กรมฯสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมฯ 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์



                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมฯมสีทิธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กรมฯ มีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     กรมฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไมร่ับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และใหถ้ือว่าการตัดสินของ กรมฯเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมท้ังกรมฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกรมฯ จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานทีท่ําให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสรจ็สมบูรณ์ หากคาํช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมฯ มีสทิธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทัง้น้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
จากกรมฯ 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญากรมฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนขอ้เสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทาํสญัญาซ้ือขาย 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมฯยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑      เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือกอ่นวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          ๖.๓      หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          ๖.๔      หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕      พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา



อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          กรมฯ จะจ่ายค่าดําเนินการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดจ่ายเงิน เป็นจํานวน ๑ งวด ดังน้ี 
                         เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าวัสดุพร้อมติดต้ัง  เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานที่ติดต้ังให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๘.    อัตราคา่ปรบั 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรอืข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
                 ๙.    การรบัประกันความชํารดุบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทําข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี     นับถัดจากวันที่ กรมฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสทิธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื่อกรมฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่าน้ัน 
                          ๑๐.๒   เมื่อกรมฯได้คัดเลือกผู้ย่ืนขอ้เสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผูข้ายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังน้ี 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งกรมฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน
การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   กรมฯสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง



ซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   กรมฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากกรมฯไม่ได้ 
                                   (๑)    กรมฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อคร้ังน้ีต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่นได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กรมฯ หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปรบัราคาค่างานก่อสร้าง 
                           การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕  จะนํามาใช้ในกรณีทีค่่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                           ตามเง่ือนไข  หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒  เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙  ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                               สตูรการปรบัราคา (สตูรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๒.  การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๓.  การประเมินผลการปฏบิตัิงานของผูป้ระกอบการ 
                          กรมฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
       ทั้งน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ ที่กําหนดจะถูกระงับการ 
ย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับกรมฯ ไว้ช่ัวคราว 
                             ทั้งน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ
หรือทําสัญญากับกรมฯ ไว้ช่ัวคราว 

กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
      ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
  



 
  

เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์
แบบรปูรายละเอียดคณุลกัษณะ  (1.1) 
1.  ลักษณะงานทั่วไป 
ระบบวัดและควบคุมระดับนํ้าใต้ดินเค็มแบบอัตโนมัติ (Smart Real-time Water Level Detection and 
Monitoring System) ประกอบด้วย 
      1.1 ชุดประมวลผลและสั่งงาน 
            ทําหน้าที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดระดับมาประมวลผลและสั่งงานไปยังอุปกรณ์ขับ 
มอเตอร์ป๊ัมให้ทํางานตามท่ีต้ังค่าไว้ และส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์แสดงผล โดยชุดประมวลผลจะต้องมีความเร็วในการ 
ประมวลผลต้ังแต่ 800 MHz ขึ้นไป มีหน่วยความจําภายในสําหรับเก็บโปรแกรมและขอ้มูลอย่างน้อย 256 MB และ
มีการ์ดเก็บข้อมูลหน่วยความจําภายใน (Micro SD card) อย่างน้อย 512 MB มีช่องต่อสัญญาณสําหรับดิจิตอล
อินพุตและเอาท์พุตไม่น้อยกว่า 8 ช่อง และช่องต่อ สัญญาณสําหรับ        อนาล๊อกอินพุตและเอาท์พุตที่รับสัญญาณ 
0-20 mA, 4-20 mA ได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง รองรับการเช่ือมต่ออุปกรณ์แบบ SCDI จํานวน 4 ช่อง, Ethernet, 
VARAN และ CAN รวมท้ังมี Real time clock และมีมาตรฐานท่ีรองรับ UL, cUL, CE สามารถใช้กบัแรงดันไฟฟ้าได้
ต้ังแต่ +18 ถงึ +30 V DC 
         1.2 ชุดแสดงผล ประกอบไปด้วย 
    - หน้าจอสาํหรับแสดงผลแบบสัมผสั HMI ที่มีความละเอียด 800x480 pixels ขนาด 
7 น้ิว ทําหน้าที่แสดงและบันทึกข้อมูล และต้ังค่าการทํางานของระบบแบบอัตโนมัติแบบในเวลาจริง      (Real time) 
มีความเร็วในการประมวลผลต้ังแต่ 800 MHz ขึ้นไป หน่วยความจําภายในสําหรับ            เก็บโปรแกรมและข้อมลู
อย่างน้อย 256 MB รองรับการเช่ือมต่อ Ethernet ได้จํานวน 1 ช่อง, CAN จํานวน 2 ช่อง, USB จํานวน 2 ช่อง, 
RS-232 จํานวน 1 ช่อง และมีมาตรฐานทีร่องรับ UL, cUL, CE สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ต้ังแต่ +18 ถึง +30 V 
DC.  มีการรองรับฟังก์ช่ันการทํางานแบบระยะไกลไร้สาย (Remote) สามารถใช้งานได้ทั้งผ่านทางมือถือ และ
คอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบ VNC และแก้ไขระบบได้ด้วย VPN 
       - โคมไฟแอลอีดี (LED Tower light) แสดงสถานะการทํางาน ทําหน้าที่บ่งบอก 
สถานะการทํางานของระบบ มีแอลอีดีอย่างน้อย 5 แถบ แสดงสถานะได้แถบละ 6 สีขึ้นไป ต้ังค่าให้มี การกระพรบิได้
ไม่น้อยกว่า 6 แบบ ส่งสญัญาณเตือนด้วยการส่งเสียงได้อย่างน้อย 85 เดซิเบล มีการเช่ือมต่อเป็นแบบ IO-Link และ
มีมาตรฐานการป้องกัน IP54 
1.3 เซ็นเซอร์วัดระดับนํ้า ทําหน้าที่วัดระดับนํ้าที่อยู่ใต้ดิน โดยสามารถวัดระดับได้อย่าง 
น้อย 20 เมตร มีย่านการวัด 0-2 bar มีความแม่นยํา +-0.5 % ของย่านการวัด สามารถส่งสัญญาณการวัด
แบบต่อเน่ืองเป็น 4-20 mA ได้ มีมาตรฐาน CE และมาตรฐานการป้องกัน IP68 ตัวเซ็นเซอร์เป็นสแตนเลสสตีล 
316 สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ต้ังแต่ +10 ถึง +30 V DC. 
           2. รายละเอียดคณุลักษณะพเิศษ 
     2.1. ผู้ย่ืนข้อเสนอรับประกันความชํารุดบกพร่องเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผูซ้ื้อรับมอบใน กรณีที่อุปกรณ์ 
ตามสัญญาเกิดชํารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติภายใน ระยะเวลารับประกัน ผู้ย่ืน
ข้อเสนอจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือจัดหาอุปกรณ์ทดแทนที่มีคุณสมบัติ เดียวกันมาเปลี่ยน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ และผู้ย่ืนข้อเสนอ ยังคงต้องเข้ามาตรวจสอบระบบปีละ 1 ครั้ง หลังจากช่วงระยะการ
รับประกันอีก 2 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่มอุีปกรณ์ที่ชํารุดและจําเป็นต้องเปลี่ยน (เสนอใบรับประกัน) 



2. อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ หากภายหลังมีการยกเลิกการผลิตรุ่นที่เสนอ ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถจัด ส่งอุปกรณ์รุ่นที่มี
คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าได้ (แนบแค็ตตาล็อก) 
3. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีวิศวกรไฟฟ้าประจําบริษัทต้ังแต่ 1 คนข้ึนไป 
4. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ทํางานโครงการกับหน่วยงานราชการอย่างน้อย 2 งาน ที่มีมลูค่าต่องานต้ังแต่ 
หน่ึงล้านหกแสนบาท ขึ้นไป 
5. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของอุปกรณ์ชุดประมวลและชุดแสดงผล 
 

 
 
 



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

จัดซื้อเครื่องมือ ระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดินเค็มแบบอัตโนมัติ 

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

โครงการสงเสริมการพัฒนาพื้นท่ีดินเค็มแบบบรูณาการในพื้นที่ลุมน้ํายอย 

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

1. ความเปนมา 
 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  ไดจัดทําโครงการสงเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการใน

พ้ืนที่ลุมน้ํายอยกิจกรรมการปองกันการเพ่ิมเติมระดับน้ําใตดินเค็มบนพ้ืนที่เนินรับน้ํา ที่มีการติดตั้งระบบวัด

และควบคุมระดับน้ําใตดินเค็มแบบอัตโนมัติ (Smart Real-time Water Level Detection and 

Monitoring System) พรอมติดตั้ง เพ่ือวัดและควบคุมระดับน้ําใตดินแบบอัตโนมัติ ในแบบเวลาจริง 

(Real-time) หรือใกลเคียงเวลาจริง (Near real-time) โดยระบบสามารถทํางานวัดและควบคุมระดับได

อัตโนมัติอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

ระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดินเค็มแบบอัตโนมัติ (Smart Real-time Water Level 

Detection and Monitoring System) เปนเครื่องมือที่ประกอบดวยชุดประมวลผล ชุดแสดงผล และ 

เซ็นเซอรวัดระดับน้ําแบบไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Pressure Sensor)  โดยการทํางานของระบบคือ 

เมื่อระดับน้ําขึ้นมาถึงจุดที่ตั้งคาไว ปมจะเริ่มทํางานเพ่ือสูบน้ําออก จนระดับน้ําลดลงไประดับที่ตั้งคาไวปม

จะหยุดทํางาน โดยมีโคมไฟแอลอีดี (LED Tower light) แสดงสถานะการทํางานของระบบเพ่ือการ

ตรวจสอบดวยการมองเห็นและเสียง (Visual and sound indication)  สวนขอมูลการทํางานของปม 

ระดับน้ํา และสถานะตาง ๆของระบบ จะแสดงผลที่หนาจอแบบสัมผัส HMI ที่หนางาน โดยระบบรองรับ

การตรวจสอบและตั้งคาระบบแบบระยะไกลไรสาย (Remote) จากภายนอกไดหากมีความตองการใน

อนาคต และในกรณีที่ตองทํางานแบบแมนวล(เปด-ปดปมดวยมือ) ผูใชงานสามารถเลือกปรับการทํางาน

เปนโหมดแมนวลไดดวยตัวเองที่หนางาน โดยระบบยังสามารถแสดงขอมูลระดับน้ําไดปกติ  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีปญหาดินเคม็ เนื่องจากเกลือหินในชุดหินมหาสารคาม ซึ่งอยูที่ความลึก

จากผิวดิน 20-600 เมตร ถูกน้ําใตดินพาขึ้นมาสูผิวดิน เมื่อน้ําใตดินระเหยไปทําใหเกลือถูกทิ้งไวที่ผิวดินหรือ

ชั้นใตผิวดินเมื่อเกลือสะสมมากขึ้นกอใหเกิดความเค็ม (สมศรี, 2532) ระดับความลึกและลักษณะของน้ําใต

ดิน จึงมีความสําคัญตอการเกิดดินเคม็ พื้นที่ดินเคม็มากมีระดับน้ําใตดินที่ตื้น ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว

ทําใหอัดตัวกันแนน เกิดรูพรุนขนาดเล็กจํานวนมาก (Micro pores) ซึ่งเปนชองทางที่สารละลายเกลือจะ

เคลื่อนที่ข้ึนสูดินบนดวยแรงแคพลิลารี่ (Capillary rise) (บุปผา, 2549) เพ่ือเปนการปองกันการ

แพรกระจายความเค็มในพ้ืนที่ในพ้ืนท่ีดินเค็มมากและเปนพื้นที่ปลอยน้ํา (discharge) ที่มีระดับน้ําใตดินตื้น 

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใตดินไดงาย ในชวงฤดูแลงสงผลใหเกิดคราบเกลือบริเวณผิวหนาดิน  

 



ดังนั้น จึงตองมีการควบคุมรักษาระดับน้ําใตดินโดยการเติมน้ําจืดที่ไดจากการสรางบอรับน้ําจาก

พ้ืนที่รับน้ํา (recharge) บริเวณพื้นท่ีที่ไมเค็มซึ่งมีระดับน้ําใตดินลึกกวา เพ่ือไมใหสารละลายเกลือเคลื่อนที่

ขึ้นสูผิวหนาดินในชวงฤดูแลงไดและปองกันการแพรกระจายความเค็มของดินในพ้ืนที่ดินเค็มมากที่เปนพ้ืนท่ี

ปลอยน้ํา (discharge) (ปราณ,ี 2560)  

2. วัตถุประสงค  
 

เพ่ือสรางระบบปองกันและเตือนภัยน้ําเค็มใตดินไหลเขามาปนเปอนกับน้ําจืดในบอน้ําตื้น โดยลด

การพ่ึงพาบุคลากรหรือความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นจากบุคลากร ดวยเทคโนโลยีการวัดและควบคุมแบบ

อัตโนมัติในแบบเวลาจริงเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห คาดการณภาวะน้ําแลง น้ําเค็มในพ้ืนที่ดินเคม็ 
 

3.  คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

1.  มีอาชีพรับจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  

 2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 3.  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4.  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคลที่ผูที่ทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย 

 6.มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 

 8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมฯ ณ  วันประกาศ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางไมเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  

  9. ไมเปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 
 

 



 ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา”  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้   

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  

กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา  

และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา”  สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจกรรมรวม

คาดังกลาว สามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่

เขาประกวดราคาได    

                  (2)  กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  นิติบุคลแตละนิติบุคคลที่เขา 

รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่

กิจการรวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด   รายหนึ่ง

เปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น

ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน

กอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
 

ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา  กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

      10.  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

      11.  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส (Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

      12.  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

      13.  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช กําหนด 

4. รายละเอียดคุณลักษณะ 

4.1  ลักษณะงานทั่วไป 

ระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดนิเคม็แบบอัตโนมัติ (Smart Real-time Water Level Detection and 

Monitoring System) ประกอบดวย 

 

 
 



      4.1.1. ชุดประมวลผลและสั่งงาน  

ทําหนาที่รับขอมูลจากเซน็เซอรวัดระดับมาประมวลผลและสั่งงานไปยังอุปกรณขับ 

มอเตอรปมใหทํางานตามท่ีตั้งคาไว และสงขอมูลไปยังอุปกรณแสดงผล โดยชุดประมวลผลจะตองมี

ความเร็วในการประมวลผลตั้งแต 800 MHz ขึ้นไป มีหนวยความจําภายในสําหรับเก็บโปรแกรมและขอมูล

อยางนอย 256 MB และมีการดเก็บขอมูลหนวยความจําภายใน (Micro SD card) อยางนอย 512 MB มี

ชองตอสัญญาณสําหรับดิจิตอลอินพุตและเอาทพุตไมนอยกวา 8 ชอง และชองตอสัญญาณสําหรับอนา

ลอกอินพุตและเอาทพุตที่รับสัญญาณ 0-20 mA, 4-20 mA ไดไมนอยกวา 4 ชอง รองรับการเชื่อมตอ

อุปกรณแบบ SCDI จํานวน 4 ชอง, Ethernet, VARAN และ CAN รวมทั้งมี Real time clock และมี

มาตรฐานที่รองรับ 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 สามารถใชกับแรงดันไฟฟา

ไดตั้งแต +18 ถึง +30 V DC.มีการรองรับฟงกชั่นการทํางานแบบระยะไกลไรสาย (Remote) สามารถใช

งานไดทั้งผานทางมือถือและคอมพิวเตอร โดยผานระบบ VNC และแกไขระบบไดดวย VPN  

      - โคมไฟแอลอีดี (LED Tower light) แสดงสถานะการทํางาน ทําหนาที่บงบอก 

สถานะการทํางานของระบบ มีแอลอีดีอยางนอย 5 แถบ แสดงสถานะไดแถบละ 6 สีข้ึนไป ตั้งคาใหมีการ

กระพริบไดไมนอยกวา 6 แบบ สงสัญญาณเตือนดวยการสงเสียงไดอยางนอย 85 เดซิเบล มีการเชื่อมตอ

เปนแบบ 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 ตัวเซ็นเซอรเปนสแตน

เลสสตีล316 สามารถใชกับแรงดันไฟฟาไดตั้งแต +10 ถึง +30 V DC. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4.2 รายละเอียดคุณลักษณะพิเศษ 

      4.2.1. ผูยื่นขอเสนอรับประกันความชํารุดบกพรองเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีผูซื้อรับ

มอบในกรณีที่อุปกรณตามสัญญาเกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติภายใน

ระยะเวลารับประกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดการซอมแซมหรือจัดหาอุปกรณทดแทนที่มีคุณสมบัติเดียวกัน

มาเปลี่ยน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ือใหใชงานไดตามปกติ และผูยื่นขอเสนอยังคงตองเขามาตรวจสอบ

ระบบปละ 1 ครั้ง หลังจากชวงระยะการรับประกันอีก 2 ป โดยไมคิดคาใชจาย ยกเวนในกรณีที่มีอุปกรณที่

ชํารุดและจําเปนตองเปลี่ยน (เสนอใบรับประกัน) 

2. อุปกรณตาง ๆ ในระบบ หากภายหลังมีการยกเลิกการผลิตรุนที่เสนอ ผูยื่นขอเสนอสามารถ

จัดสงอุปกรณรุนท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวาได(แนบแคต็ตตาล็อก) 

3. ผูยื่นขอเสนอตองมีวิศวกรไฟฟาประจําบริษัทตั้งแต 1 คนขึ้นไป 

4. ผูยื่นขอเสนอตองมีประสบการณทํางานโครงการกับหนวยงานราชการอยางนอย 2 งาน ที่มี

มูลคาตองานตั้งแต หนึ่งลานหกแสนบาท ขึ้นไป 

5. ผูยื่นขอเสนอตองเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการของอุปกรณชุดประมวลและชุดแสดงผล 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตองสงมอบระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดินเค็มแบบอัตโนมัติ (Smart Real-time Water 

Level Detection and Monitoring System) พรอมติดตั้ง โดยการเชื่อมตอกับระบบสูบน้ําพลังงาน

แสงอาทิตยเดิมที่มีอยู หนางานจํานวน 10 แหง ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ไดแก 
 

 ตําบลหัวหนอง  อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  จํานวน  3 แหง   

ตําบลโนนแดง  อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน จํานวน  1 แหง   

ตําบลเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  จํานวน 3 แหง 

ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแกน จํานวน 2 แหง 

ตําบลกุดเพียขอม อําเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 แหง 
 

6. วงเงินในการจัดหาและเงื่อนไขการชําระเงิน  

เงินงบประมาณรายจายประจําป 2563  เงื่อนไขการชําระเงิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  จะ

ชําระเงินตามจํานวนในสัญญา  จํานวน 1 งวด  เมื่อผูรับจางสงมอบ  ระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใตดิน

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

ครบถวนถูกตองตามที่กําหนด และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ไดทําการตรวจรับ ถูกตองเรียบรอย  โดยมี

การจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน เรียบรอยแลว และจะเบิกจายเงินเขาบัญชีผูรับจางตามระบบ 

GFMIS ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กําหนด 

 



7. การฝกอบรม  

 จัดการฝกอบรมเปนเวลา 1 วนั ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวนทั้งสิ้นไมเกิน 20 ราย โดยให

จัดฝกอบรมพรอมกันที่หนางานติดตั้งระบบหนางานใดหนางานหนึ่ง พรอมมอบคูมือการใชงาน จํานวนรวม 

20 เลม  

   

8. วงเงินงบประมาณ  

งบประมาณการดําเนินงานทั้งสิ้น 3,315,600.-บาท(สามลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน) 

 

คณะกรรมการร างTOR 
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