
 

ประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 

เรื่อง ประกวดราคาจางผลิตส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ โครงการถายทอดองคความรู
และเผยแพรขอมูลขาวสารการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือเปนบทเรียนสําหรับอาชีพเกษตรกรให
ประสบผลสําเร็จและย่ังยืน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานส่ือโทรทัศน

และส่ือ Online ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 

                 กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ มีความประสงค
จะ ประกวดราคาจางผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ โครงการถายทอดองคความรูและ
เผยแพรขอมูลขาวสารการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือเปนบทเรียนสําหรับอาชีพเกษตรกรใหประสบ
ผลสําเร็จและยั่งยืน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานสื่อโทรทัศนและสื่อ 
Online ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๒๖๒,๔๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนหกหม่ืนสอง
พันสี่รอยสี่สิบบาทถวน) 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ
หนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศ
เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อให
เปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึง
รวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจใน
การดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่น
ขอเสนอใหแกกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแต รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 



                ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง
ผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธในวงเงินไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) 
และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกรมฯ 
เชื่อถือ 
ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา”  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                (๑)กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวน 
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
“กิจการรวมคา”  สวนคุณสมบัติดานผลงานผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ กิจกรรมรวม
คาดังกลาว สามารถนําผลงานผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธของผูเขารวมคามาใชแสดง
เปนผลงานผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
              (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมนิติบุคลแตละนิติ
บคุคลท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสาร
ประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณ
อักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับ
หนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานผลิตสื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคา
ท่ียื่นเสนอราคาได 
                   ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความ
วา  กิจการรวมคาท่ี 
จดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
          ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส  (Electronic  Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
          ๑๒.  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส (Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของ
กรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะ กรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
          ๑๓.  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
          ๑๔.  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชี
ธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปน
เงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
 

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลด
เอกสารผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอน
วันเสนอราคา 



                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.cgd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓-
๒๔๖๖๖๗,๐๔๓-๒๔๑๔๕๘ ในวันและเวลาราชการ 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขต
ของงาน โปรดสอบถามมายัง กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ผานทาง
อีเมล r05_2@ldd.go.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันท่ี ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕จะชี้แจง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.cgd.go.th และ www.gprocurement.go.th 
ในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                           

     
 

       ลงนาม   กอเกียรติ  จันทรพ่ึงสุข 

(นายกอเกียรติ  จันทรพ่ึงสุข)  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ปฏิบัติราชการแทน 

 อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
 

 

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

 



 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี  ๘/๒๕๖๒ 

การจางผลิตส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ โครงการถายทอดองคความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารการ
พัฒนาท่ีดิน เพ่ือเปนบทเรียนสําหรับอาชีพเกษตรกรใหประสบผลสําเร็จและย่ังยืน ตามนโยบายกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ผานส่ือโทรทัศนและส่ือ Online 

ตามประกาศ กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 

ลงวันท่ี  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

                  กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "กรมฯ" มีความประสงค
จะ ประกวดราคาจางผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ โครงการถายทอดองคความรูและเผยแพรขอมูลขาวสาร
การพัฒนาท่ีดิน เพ่ือเปนบทเรียนสําหรับอาชีพเกษตรกรใหประสบผลสําเร็จและยั่งยืน ตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ผานสื่อโทรทัศนและสื่อ Online ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปนเงิน
ท้ังสิ้น ๑,๒๖๒,๔๔๐.- บาท (หนึ่งลานสองแสนหกหม่ืนสองพันสี่รอยสี่สิบบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน(แนบทายเอกสาร) 

                          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 

 

 

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
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                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผู
ท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรม
ฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางผลิตสื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธในวงเงินไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญา
โดยตรงกับหนวยงานของรฐั หรือหนวยงานเอกชนท่ีกรมฯ เชื่อถือ 
ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา”  ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้   
               (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวม
คา”สวนคุณสมบัติดานผลงานผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ กิจกรรมรวมคาดังกลาว สามารถนําผลงานผลิต
สื่อเผยแพรประชาสัมพันธของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธของกิจการรวม
คาท่ีเขาประกวดราคาได 
               (๒)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  นิติบุคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวม
คามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวด



ราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานผลิตสื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
                   ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา  กิจการรวมคาท่ี 
จดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
          ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส  (Electronic  Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
          ๒.๑๒  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะ 
กรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
          ๒.๑๓  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
          ๒.๑๔  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช 
กําหนด 
  
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
 

 
 
 

 
 



                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 
๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทน ใหแนบ
หนังสือมอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                       (๒)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธพรอมท้ังรับรองสําเนา
ถูกตอง 
                       (๓)  หลักฐานและเอกสารตามขอบเขตการดําเนินงาน ขอ ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ และ ๕.๕ 
  
                       (๔)  บัญชเีอกสารสวนท่ี ๒  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ    จัด
จางภารรัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                       ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสาร ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส จะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ  PDF File (Portable 
Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดย
ไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอ
ราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม
ตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจาย
อ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรมฯ ใหเริ่มทํางาน 



                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เง่ือนไข ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล 
(Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกกรมฯผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืนตามขอ ๑.๕(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผู
ยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผู
ยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมฯจะพิจารณาลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตกรมฯจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรมฯ 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) 
รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีกําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมฯจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 



                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกรมฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน
สวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กรมฯสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน
กรณีดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรมฯ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง
เพ่ิมเติมได กรมฯมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     กรมฯทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังกรมฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและ
ลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือ
ไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 

                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม
อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กรมฯ มี
สิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรมฯ 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ



สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                          ๕.๘ ขอกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน 
                                 ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการผลิตและเผยแพรออกอากาศ สารคดี บทสัมภาษณ
ผูบริหารทางสื่อโทรทัศน ใหเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน ท้ังนี้ ผูเสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ท้ังหมด        ในการดําเนินการผลิตและการเผยแพรออกอากาศ ตลอดจนคาใชจายในการปรับปรุงและแกไข
ใหมใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ กําหนด 
                                ๕.๑ ผลิตสารคดีสั้นความยาวไมนอยกวา ๕ นาที  จํานวน ๑๐ ตอน ประกอบดวย 
                                     ๕.๑.๑ สรางอาชีพเพ่ิมรายไดบนคันนากับยูคาฯ พันธุทนเค็ม (ผชช.) จํานวน ๒ 
ตอน 
                                     ๕.๑.๒ การจัดการคุณภาพ GAP พริก ภายใตการจัดการน้ํา (บอน้ําตื้น) ในพ้ืน
ท่ีดินเค็ม 
(ผชช.)  จํานวน ๒ ตอน 
                                     ๕.๑.๓ หญาแฝกในหลวงรัชกาลท่ี ๙ (สพด.กาฬสินธุ) จํานวน ๑ ตอน 
                                     ๕.๑.๔ งานปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีนาขาวเปนเกษตรกรรมผสมผสาน (Zoning by 
Agri-map) ตําบลแชแล อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี (สพด.อุดรธานี)  จํานวน ๑ ตอน  
                                     ๕.๑.๕ กลุมวิสาหกิจชุมชน บานโนนสงา ตําบลนิคมสงเคราะห อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี การใชสารอินทรียเพ่ือลดการใชสารเคมีทางการเกษตร เพ่ือผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ครัว
ไทยสูครัวโลก (สพด.อุดรธานี)  จํานวน  ๑ ตอน 
                                    ๕.๑.๖ การใชประโยชนท่ีดินภายใตโครงการแหลงน้ําเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา 
บานหนองแต อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน (สพด.ขอนแกน) จํานวน  ๑ ตอน 
                                    ๕.๑.๗ พ้ืนท่ีกลุมปลูกผักบานบานหนองมวง-ชมพูทอง ตําบลเมืองใหม อําเภอ
ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู (สพด.หนองบัวลําภู) จํานวน  ๑ ตอน 
                                    ๕.๑.๘ พ้ืนท่ีบานหินฮาว ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 
(แปลง  นายเคน ชาลีกุล การใชสารเรงซุปเปอร พด.๒ ในแปลงลําไยและแปลงไมดอก) (สพด.หนองบัวลําภู) 
จํานวน  ๑ ตอน 
       โดยนําไปเผยแพรออกอากาศรายการโทรทัศนท่ีเปนรายการท่ีเนนกลุมเปาหมายท่ีเปนเกษตรกร เปนชอง
โทรทัศนท่ีนําเสนอรายการโทรทัศนท่ีเก่ียวของกับการใหความรูดานการเกษตร ผูเสนอราคาตองมีสําเนา
หนังสือยืนยันการจองเวลาหรือการเชาเวลาออกอากาศพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา โดยในการผลิตจะตองใชเครื่องมือถายทําท่ีทันสมัย เปนท่ียอมรับและสามารถรองรับระบบ FULL 
HD ความละเอียด 1080p มีทีมงานกองถายทําสารคดีท่ีสามารถเดินทางไปผลิตรายการและถายทําในสถานท่ี
จริง ท้ังพ้ืนท่ีในกรุงเทพฯ และจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ ตามท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีเขต ๕ กําหนด เพ่ือนํามา
ประกอบการสัมภาษณ การจัดทําสกูปโทรทัศน ท้ังนี้สงวนสิทธิ์ในการระบุสถานท่ีถายทําตามความเหมาะสม 
(ผูเสนอราคาจะตองเสนอแนวคิดหลักในการผลิตสารคดี รูปแบบสารคดี แผนการผลิตสารคดี วัน เวลา 
สถานีโทรทัศนท่ีจะออกอากาศ โดยจัดทําเปนรูปเลม ๔ สี จํานวน ๑ ชุด พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด) โดย
จัดสงใหคณะกรรมฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันท่ียื่นเสนอราคา 
                    ๕.๒ ผูเสนอราคาตองจัดทําตัวอยางสารคดี (DEMO) ข้ึนใหม จํานวน ๑ ตอน เปนการ
นําเสนอภาพเหตุการณปจจุบันท่ีมีการใชเทคนิคในการนําเสนอ เชน การใชขอมูลกราฟฟก หรือเทคนิคการ



สรางภาพดวยคอมพิวเตอร เทคนิคการถายภาพหรือเทคนิคการตัดตอภาพ เพ่ือใหเกิดความนาสนใจ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดวย โดยจัดสงใหคณะกรรมการฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันท่ียื่นเสนอราคา 
                  ๕.๓ ผูเสนอราคาจะตองนําสารคดีท่ีผลิตไดตามขอ (๕.๑) เผยแพรตามรายละเอียด ดังนี้ 
      - ผูเสนอราคาตองนําสารคดีสั้น ความยาวไมนอยกวา ค นาที จํานวน ๑๐ ตอน ท่ีมีเนื้อหาสื่อถึงความรู
เก่ียวกับพ้ืนท่ีดินเค็มและผลสําเร็จของสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีรับผิดชอบ 8 จังหวัด นําไปเผยแพรทาง
สถานีโทรทัศนชอง 3 HD หรือ  หรือ ชอง 7 HD หรือ ชอง MCOT HD ระหวางวันจันทร-วันศุกร  ไมนอยกวา 
สัปดาหละ 1 ตอน ในชวงเวลา 05.00-05.30 น. หรือ 11.00 – 11.30 น. หรือ 19.30 – 20.00 น จน
ครบทุกตอน 
      - ผูเสนอราคาตองแสดงชื่อรายการและชวงเวลาท่ีเลือก พรอมมีสําเนาหนังสือยืนยันการจองเวลาหรือการ
เชาเวลาการออกอากาศ พรอมลงนามรับรองสําเนา เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันท่ีเสนอราคา 
                 ๕.๔ สารคดีสั้นท่ีผลิตเสร็จแลวทุกตอนตองสงใหสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ พิจารณา เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง และสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของสารคดีไดตาม
สถานการณและเหตุจําเปนของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕โดยผูเสนอราคาจะไมสามารถคิดคาใชจายใด ๆ 
ท้ังสิ้น ซ่ึงในแตละกรณีหากมีการสั่งแกไขตองนําไปดําเนินการแกไขใหเรียบรอย และตองไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ กอนการเผยแพรทุกครั้ง โดยจะตองมีลายเซ็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กํากับทุกครั้ง ในกรณีท่ีไมผานการตรวจสอบและดําเนินการเผยแพรจะไมถือวาเปนการดําเนินการตาม สัญญา
จาง  
 - กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการออกอากาศทางโทรทัศน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕  จะอนุมัติ
โดยไมคิดคาปรับใหในกรณีท่ีมีรายการถายทอดสด หรือการถายทอดรายการพิเศษของสถานีโทรทัศน หรือ
กรณีท่ีสถานีโทรทัศนปรับผังรายการออกอากาศใหม หรือเกิดเหตุขัดของทางเทคนิค กรณีมีเหตุสุดวิสัยท่ีไม
สามารถควบคุมได โดยผูเสนอราคาตองดําเนินการออกอากาศชดเชยใหครบถวน ในชวงเวลาและถานีโทรทัศน
ท่ีเสนอไดเดิมเทานั้น และจะตองแจงใหสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ทราบเปนลายลักษณอักษรทุกครั้งภายใน 
๕ วันทําการ หลังจากท่ีไดรับแจงจากทางสถานีโทรทัศน โดยตองแนบเอกสารแจงงดการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน พรอมระบุสาเหตุดวยทุกครั้ง นอกเหนือจากเหตุดังกลาวแลวหากผูเสนอราคาไมสามารถ
ดําเนินการไดตามท่ีเสนอจะตองถูกปรับตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญาจาง 
            ๕.๕ ผูเสนอราคาจะตองจัดใหมีการสัมภาษณ ผูบริหารสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ หรือเจาหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายจากสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ความยาวไมนอยกวา ๑๐ นาที จํานวน ๑ ครั้ง เผยแพรตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
      - ผูเสนอราคาตองทําการสัมภาษณผูบริหารสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
ตามท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕กําหนด ความยาวไมนอยกวา ๑๐ นาที จํานวน ๒ ตอน นําไปเผยแพรทาง
สถานีโทรทัศนชอง 3 HD หรือชอง  หรือชอง 7 HD หรือ ชอง MCOT HD ระหวางวันจันทร – วันศุกร ในชวง
เวลา 05.00 – 05.30 น. หรือ 11.00 - 11.30 น. หรือ 19.30 – 20.00 น. จนครบจํานวน 
      - ผูเสนอราคาตองแสดงชื่อรายการและชวงเวลาท่ีเลือก พรอมมีสําเนาหนังสือยืนยันการจองเวลาหรือการ
เชาเวลาการออกอากาศ พรอมลงนามรับรองสําเนา เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันท่ีเสนอราคา 
        - ผูเสนอราคาจะตองนําเสนอรายชื่อผูบรรยายสารคดีโทรทัศนท่ีมีน้ําเสียงไพเราะนาฟงและ 
สามารถอานออกเสียงอักขระภาษาไทยไดอยางถูกตองชัดเจน และจะตองมีบัตรประจําตัวผูประกาศฯ จาก
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) โดย
ตองเปนบุคคลท่ีรูจักและมีชื่อเสียง มีประสบการณทํางานดานสื่อโทรทัศน จํานวน ๑ คน ท้ังนี้ จะตองแนบ



สําเนาบัตรประจําตัวผูประกาศและสําเนาบัตรประชาชน ลงชื่อรับรองสําเนา พรอมจัดทําประวัติการทํางาน
ของผูบรรยาย โดยแนบมาพรอมใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา 
        - ผูเสนอราคาจะตองจัดพิธีกรสัมภาษณในรายการไมนอยกวา ๑ คน ท่ีสามารถอานออกเสียงอักขระ
ภาษาไทยไดอยางถูกตองสมบูรณ และจะตองมีบัตรประจําตัวผูประกาศฯ จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) โดยตองเปนบุคคลท่ีรูจักและมี
ชื่อเสียง มีประสบการณทํางานดานสื่อโทรทัศน และมีความรูเก่ียวกับดานการเกษตรเปนอยางดี ท้ังนี้ จะตอง
แนบสําเนาบัตรประจําตัวผูประกาศและสําเนาบัตรประชาชน ลงชื่อรับรองสําเนาเอกสาร พรอมจัดทําประวัติ
การทํางานของผูเปนพิธีกรแนบมาพรอมใบเสนอราคา 
        - ผูเสนอราคาจะตองเสนอแนวคิดและวิธีการนําเสนอสารคดีโดยละเอียด รวมท้ังคาใชจาย 
ในการดําเนินการโดยละเอียด เพ่ือใหคณะกรรมการใชในการประกอบการพิจารณา 
      - ผูเสนอราคาจะตองเสนอแผนการดําเนินการ และวิธีการดําเนินการตามขอกําหนดทุกข้ันตอนโดย
ละเอียด พรอมท้ังสถานีโทรทัศน และชวงเวลาตามท่ีกําหนดโดยละเอียด เพ่ือใหคณะกรรมการใชประกอบการ
พิจารณา และผูเสนอราคาจะตองแสดงเอกสารยืนยันการจองเวลาเปนฉบับจริงตอสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
กรณีท่ีผูเสนอราคาเปนผูเชาเวลาตอจากบริษัทฯ อ่ืน โดยจะตองเสนอเอกสารยืนยันหรือสําเนาท่ีแสดงถึงการ
เปนเจาของเวลาท่ีเสนอตอสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ พรอมเอกสารการเชาเวลาฉบับจริงท่ีผูเสนอราคาเปนผู
เชาเพ่ือใหคณะกรรมการใชประกอบการพิจารณา 
      ๕.๖ สื่อออนไลน 
ผูเสนอราคาจะตองผลิตและเผยแพรขาวผานสื่อออนไลน ผลิตขาวจํานวน ๓๐ ขาว โดยนาํเสนอประเด็นเก่ียว
พ้ืนท่ีดินเค็มและผลสําเร็จของสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีรับผิดชอบ ๘ จังหวัด ตามท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 
กําหนด เดือนละไมนอยกวา ๑๐ ขาว ๆ ละ ๒ สื่อออนไลน เชน ไทยรัฐออนไลน หรือ เดลินิวสออนไลน หรือ 
ขาวสดออนไลน หรือ คมชัดลึกออนไลน หรือ โพสตทูเดย ออนไลน หรือมติชนออนไลน หรือ สยามรัฐออนไลน 
หรือ แนวหนาออนไลน หรือ ผูจัดการออนไลน หรือ กระปุกดอทคอม หรือ สนุกออนไลน รวมจํานวนท้ังสิ้นไม
นอยกวา ๖๐ ครั้ง 
ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการเขียนขาวใหแลวเสร็จ หลังจากนั้นสงใหคณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุพิจารณา
ตรวจสอบเนื้อหาขาวกอนการเผยแพร ท้ังนี้คณะกรรมการฯ สามารถปรับแกไขเนื้อหาขาวไดตามความ
เหมาะสม 
    ๕.๗ YouTube 
ผูเสนอราคาจะตองนําสารคดีโทรทัศนท่ีผลิตตามขอ (๕.๑) , การสัมภาษณผูบริหารตามขอ (๕.๕) ไป
ดําเนินการเผยแพรผานชองทาง YouTube.com 
   ๕.๘ สื่อสิ่งพิมพ 
     - ผูเสนอราคาจะตองผลิตและเผยแพรขาวผานสื่อสิ่งพิมพ ขนาดไมนอยกวา ๓๐ คอลัมนนิ้ว จํานวน ๖ 
ขาว ขาวละ ๓ ฉบับ นําไปเผยแพรทางสื่อสิงพิมพ อาทิเชน ไทยรัฐหรือ เดลินิวส หรือ มติชน หรือ ขาวสด 
หรือแนวหนา หรือผูจัดการรายวัน หรือไทยโพสต เปนตน รวมจํานวนท้ังสิ้นไมนอยกวา ๑๘ ชิ้นงาน 
     - ผูเสนอราคาจะตองผลิตและเผยแพรบทความผานสื่อสิ่งพิมพ ขนาดไมนอยกวา ๖๐ คอลัมนนิ้ว จํานวน 
๓ บทความ บทความละ ๓ ฉบับ นําไปเผยแพรทางสื่อสิงพิมพ อาทิเชน ไทยรัฐหรือ เดลินิวส หรือ มติชน หรือ 
ขาวสด หรือแนวหนา หรือผูจัดการรายวัน หรือไทยโพสต เปนตน รวมจํานวนท้ังสิ้นไมนอยกวา ๙ ชิ้นงาน 
     - ผูเสนอราคาจะตองผลิตและเผยแพรบทความหรือโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ ขนาดไมนอยกวา ๑๒๐ 



คอลัมนนิ้ว จํานวน ๒ ขาว นําไปเผยแพรทางสื่อสิงพิมพ อาทิเชน ไทยรัฐหรือ เดลินิวส หรือ มติชน หรือ ขาว
สด หรือแนวหนา หรือผูจัดการรายวัน หรือไทยโพสต เปนตน รวมจํานวนท้ังสิ้นไมนอยกวา ๒ ชิ้นงาน 

                 ๖.     การทําสัญญาจาง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรมฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมฯ
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกกรมฯ โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา 
หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดัง
ระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซ่ึงกรมฯ ไดรับมอบ
ไวแลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          กรมฯจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวง
แลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๒ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงาน เผยแพรการสัมภาษณผูบริการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ ผานสื่อโทรทัศนความยาวไมนอยกวา 
๑๐ นาที จํานวน ๑ ครั้ง ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
                         งวดท่ี ๒ (งวดสุดทาย)  จายเงินคาจางรอยละ ๖๕ เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการ 
           - เผยแพรสารคดีสั้นความยาวไมนอยกวา ๕  นาที จํานวน ๕ ตอน 
           - เผยแพรขาวผานสื่อออนไลน จํานวน ๓๕ ขาว 
           - นําสารคดีโทรทัศนท่ีผลิตตามขอ ๕.๑ การสัมภาษณผูบริหารตามขอ ๕.๕ เผยแพรผานชองทาง 
YouTube.com 
           - เผยแพรขาวผานสื่อสิ่งพิมพ ขนาดไมนอยกวา ๓๐ คอลัมนนิ้ว จํานวน ๖ ขาว ขาวละ ๓ ฉบับ นําไป
เผยแพรทางสื่อสิงพิมพ อาทิเชน ไทยรัฐหรือ เดลินิวส หรือ มติชน หรือ ขาวสด หรือแนวหนา หรือผูจัดการ
รายวัน หรือไทยโพสต เปนตน รวมจํานวนท้ังสิ้นไมนอยกวา ๑๘ ชิ้นงาน 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง
จางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 



                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับ
อนุญาตจากกรมฯ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงาน
จางชวงนั้น 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง 
ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป      นับถัดจากวันท่ีกรมฯไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 
 

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กรมฯไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น 

                          ๑๐.๒   เม่ือกรมฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงกรมฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   กรมฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ
แยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่น
ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 



                          ๑๐.๖   กรมฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมฯไมได 
                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมฯ หรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          กรมฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับกรมฯ ไวชั่วคราว 

  

กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๕ 

 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 



โครงการถายทอดองคความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารการพัฒนาที่ดิน เพื่อเปนบทเรียนสําหรับอาชีพ
เกษตรกรใหประสบผลสําเร็จและยั่งยืน 

ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผานสื่อโทรทัศนและสื่อ Online 
ดวยวิธี e-bidding โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

1. หลักการและเหตุผล 
จากการที่รัฐบาลไดวางเปาหมายพัฒนาประเทศสู “ยุคไทยแลนด 4.0” (พ.ศ. 2560-2564)โดย

กําหนดโมเดลการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตรดวยนวัตกรรม เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนภายในป 2564 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ จึงไดกําหนดแผนพัฒนาภาคเกษตรทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เชน การสรางเกษตรกรรุนใหม 
(Young Smart Farmer) โดยสนับสนุนใหลูกหลานเกษตรกรใหเขามาทําอาชีพเกษตรกรที่มีความรูดานเกษตร
อยางครบวงจร และใหเปนสะพานเชื่อมตอเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมกับเกษตรกรรุนเกา ใหเกิดการ
พัฒนาแนวคิดการปลูก ดูแลพืชและสัตวใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงเกิดกระบวนการรวบรวมผลผลิต 
การแปรรูป และดานการตลาด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหตนทุนการผลิตที่ลดลง ผลผลิตตอ
ไรที่เพิ่มข้ึน ชวยใหเกษตรกรพัฒนาคุณภาพการผลิตทางการเกษตรใหตรงกับความตองการของตลาดสินคา
ของประเทศไทยโดยรวม และเพ่ิมศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก โดยใหนอมนําแนวพระราชดําริเกษตร
ทฤษฎีใหมบนรากฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนตนแบบในการดําเนินชีวิต เพ่ือสืบสานพระราช
ปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ใหขยายผลไปสูประชาชนเพ่ือปลูกฝงองคความรูนําสูการปฏิบัติไดอยางแทจริงใน
ชีวิตประจําวัน  

กรมพัฒนาที่ดิน เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่มีหนาท่ีหลักในการพัฒนา
ทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร เปนหนวยงานที่สําคัญทางวิชาการในฐานะผูนําดานปฐพีวิทยา จึงจําเปนตองมี
การนําหลกัวิชาการการพัฒนาที่ดิน และการใชเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมไปปรับใชในการพัฒนาทรัพยากร
ดินของประเทศ พรอมทั้งถายทอดองคความรูสูเกษตรกรใหเกิดการยอมรับและนําไปปฏิบัติ โดยนอมนําศาสตร
พระราชา ซึ่งเปนแนวพระราชดํารัส พระราชดําริในหลวงราชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน การ
พัฒนาที่ดินที่ไดพระราชทานไวใหกับประชาชนคนไทยและทั้งโลก นํามาสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและฝกอบรม
ใหเกิดการปฏิบัติอยางตอเนื่อง นอมนําสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข มี
ความมั่นคงในชีวิต โดยสงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธใหการศึกษาเรียนรูแกเกษตรกรทั่วประเทศ ใหมีความรู
ความเขาใจการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง การพัฒนาที่ดินใหมีคุณภาพดีเพ่ือทําการเกษตร
ทฤษฎีใหม การทําเกษตรผสมผสาน ซึ่งในมุมมองของคนรุนใหมมีความจําเปนตองใหเสริมสรางความรูความ
เขาใจที่ถูกตองกอนนําไปสูการปฏบิัติเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาที่ดินใหอุดมสมบูรณ สนับสนุนให ลด ละ 
เลิก การใชปุยเคมีหรือสารเคมีทางการเกษตร หากมีความจําเปนตองใชเพ่ือเพิ่มคุณภาพผลผลิตในการแขงขัน
ก็ใชอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งจะมีแนวทางหนึ่งที่ชวยลดปญหามลพิษทางดิน ไปสูการสรางความ
ปลอดภัยและความมั่นคงทางดานอาหาร สําหรับเลี้ยงประชากรทั่วโลกและชวยลดปญหาความอดอยากหิวโหย
ในประเทศตาง ๆ 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จึงไดจัดทําโครงการถายทอดองคความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารการ

พัฒนาที่ดิน เพื่อเปนบทเรียนสําหรับอาชีพเกษตรกรใหประสบผลสําเร็จและยั่งยืน ตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ผานสื่อโทรทัศน และสื่อ Online ดวยวิธี e-bidding โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
เพ่ือพัฒนาความรูและองคความรู ในพ้ืนที่ดินเค็มและผลสําเร็จของสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด 
ถายทอดสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ซึ่งเปนความรูดานการพัฒนาที่ดินที่มีความสําคัญตอเกษตรกรไทย รวมทั้ง
เผยแพรขอมูลขาวสารโครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ผลสําเร็จของงานกรมพัฒนาท่ีดิน นําไปขยายผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ํา เพื่อ
สรางการรับรูและเพื่อเปนบทเรียนสําหรับอาชีพเกษตรกรใหประสบผลสําเร็จและยั่งยืน นอกจากนั้น
กลุมเปาหมายยังรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของ หนวยงานราชการที่เก่ียวของ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
เพ่ือใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําไปใชในการใหคําแนะนําเกษตรกร เพ่ือการพัฒนาที่ดินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของการใชทรัพยากรดินอยางถูกตอง เหมาะสมและชวยลดตนทุนการผลิตลงได ทํา
ใหไดผลผลิตที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ิมโอกาสในการแขงขันทางการตลาด และพึ่งพาตนเองไดตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจในโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณและ

กรมพัฒนาที่ดิน 
2.2 เพ่ือถายทอดองคความรูและเผยแพรประชาสัมพันธภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน และนโยบาย

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจนผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ถายทอดองคความรูและความ
เคลื่อนไหวของโครงการ กิจกรรมตาง ๆของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

2.3 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารความคืบหนาของการดําเนินงาน และผลสําเร็จของโครงการ 
กิจกรรมของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

2.4 เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธขยายผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ไดนอมนําแนว
พระราชดําริมาดําเนินการตามศาสตรพระราชา 

2.5 เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีแกกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงเปน
ชองทางสรางความเขาใจและใกลชิดระหวางกรมพัฒนาที่ดินกับประชาชน 

 

3. กลุมเปาหมาย 
3.1 หมอดินอาสา/ เกษตรกร/ กลุมเกษตรกร 
3.2 หนวยงานภาครัฐ องคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
3.3 นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
3.4 ประชาชนทั่วไป 
3.5 สื่อมวลชนทุกแขนง 
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4. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
4.1 เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ไดรับทราบขอมูลขาวสารดานการพัฒนาที่ดิน 
4.2 กลุมเปาหมายทั่วไป และกลุมเปาหมายเฉพาะ มีความรูความเขาใจในการจัดการดินและการ

ปรับปรุงบํารุงดิน สามารถนําองคความรูและเทคโนโลยีที่เผยแพรในรายการไปปรับใชรวมกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพ่ือเปนประโยชนในดานการเกษตร 

4.3 เยาวชนคนรุนใหม ไดตระหนักรูถึงความสําคัญของทรัพยากรดินซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานการผลิต
สําหรับอาชีพเกษตรกรรม 

4.4 เปนการเพิ่มศักยภาพและสรางโอกาสการเรียนรู การพัฒนาท่ีดินดวยวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนให
สามารถคงสภาพความอุดมสมบูรณของทีด่ินไปไดอยางยาวนาน 

4.5 สรางภาพลักษณที่ดีใหกับกรมพัฒนาที่ดิน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

5. ขอกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน  
ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการผลิตและเผยแพรออกอากาศ สารคดี บทสัมภาษณผูบริหารทางสื่อ

โทรทัศน ใหเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน ทั้งนี้ ผูเสนอราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ในการ
ดําเนินการผลิตและการเผยแพรออกอากาศ ตลอดจนคาใชจายในการปรับปรุงและแกไขใหมใหเปนไปตาม
เงื่อนไขที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กําหนด 

5.1 ผลิตสารคดีสั้นความยาวไมนอยกวา 5 นาที จํานวน 10 ตอน ประกอบดวย 
      5.1.1 สรางอาชีพเพิ่มรายไดบนคนันากับยูคาฯ พันธุทนเค็ม(ผชช.) จํานวน 2 ตอน 
      5.1.2 การจัดการคุณภาพ GAP พริก ภายใตการจัดการน้ํา (บอน้ําตื้น) ในพื้นที่ดินเค็ม(ผชช.) 
               จํานวน 2 ตอน 
      5.1.3 หญาแฝกในหลวงรัชกาลที่ 9 (สพด.กาฬสินธุ) จํานวน 1 ตอน 
      5.1.4 งานปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาขาวเปนเกษตรกรรมผสมผสาน (Zoning by Agri-map) ตําบล

แชแล อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี (สพด.อุดรธาน)ี จํานวน 1 ตอน 
      5.1.5 กลุมวิสาหกิจชุมชน บานโนนสงา ตําบลนิคมสงเคราะห อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

การใชสารอินทรียเพ่ือลดการใชสารเคมีทางการเกษตร เพ่ือผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ครัวไทยสูครัวโลก 
(สพด.อุดรธานี)จํานวน  1 ตอน 

       5.16 การใชประโยชนที่ดินภายใตโครงการแหลงน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ํา บานหนองแต 
อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน(สพด.ขอนแกน)จํานวน  1 ตอน 

       5.1.7 พื้นที่กลุมปลูกผักบานบานหนองมวง-ชมพูทอง ตําบลเมืองใหม อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภ(ูสพด.หนองบัวลําภู)จํานวน  1 ตอน 

5.1.8 พื้นที่บานหินฮาว ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู (แปลงนายเคน ชาลี
กุล การใชสารเรงซุปเปอร พด.2 ในแปลงลําไยและแปลงไมดอก)(สพด.หนองบัวลําภู)จํานวน  1 ตอน 
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โดยนําไปเผยแพรออกอากาศรายการโทรทัศนที่เปนรายการที่เนนกลุมเปาหมายที่เปนเกษตรกร 

เปนชองโทรทัศนที่นําเสนอรายการโทรทัศนที่เก่ียวของกับการใหความรูดานการเกษตร ผูเสนอราคาตองมี
สําเนาหนังสือยืนยันการจองเวลาหรือการเชาเวลาออกอากาศพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา โดยในการผลิตจะตองใชเครื่องมือถายทําที่ทันสมัย เปนที่ยอมรับและสามารถรองรับ
ระบบ FULL HD ความละเอียด 1080p มีทีมงานกองถายทําสารคดีที่สามารถเดินทางไปผลิตรายการและ
ถายทําในสถานที่จริง ทั้งพ้ืนท่ีในกรุงเทพฯ และจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ ตามที่สํานักงานพัฒนาท่ีเขต 5 
กําหนด เพ่ือนํามาประกอบการสัมภาษณ การจัดทําสกูปโทรทัศน ทั้งนี้สงวนสิทธิ์ในการระบุสถานที่ถายทํา
ตามความเหมาะสม (ผูเสนอราคาจะตองเสนอแนวคิดหลักในการผลิตสารคดี รูปแบบสารคดี แผนการผลิตสาร
คดี วัน เวลา สถานีโทรทัศนท่ีจะออกอากาศ โดยจัดทําเปนรูปเลม 4 สี จํานวน 1 ชุด พรอมสําเนา จํานวน 1 
ชุด) โดยจัดสงใหคณะกรรมฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา 

5.2 ผูเสนอราคาตองจัดทําตัวอยางสารคดี (DEMO) ขึ้นใหม จํานวน 1 ตอน เปนการนําเสนอภาพ
เหตุการณปจจุบันที่มีการใชเทคนิคในการนําเสนอ เชน การใชขอมูลกราฟฟก หรือเทคนิคการสรางภาพดวย
คอมพิวเตอร เทคนิคการถายภาพหรือเทคนิคการตัดตอภาพ เพ่ือใหเกิดความนาสนใจ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาดวย โดยจัดสงใหคณะกรรมการฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา 

5.3 ผูเสนอราคาจะตองนําสารคดีที่ผลิตไดตามขอ (5.1) เผยแพรตามรายละเอียด ดังนี ้
      - ผูเสนอราคาตองนําสารคดีสั้น ความยาวไมนอยกวา 5 นาที จํานวน 10 ตอน ที่มีเนื้อหาสื่อ

ถึงความรูเกี่ยวกับพื้นที่ดินเค็มและผลสําเร็จของสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด นําไปเผยแพรทาง
สถานีโทรทัศนชอง 3 HD หรือ หรือ ชอง 7 HD หรือ ชอง MCOT HD ระหวางวันจันทร-วันศุกร ไมนอยกวา 
สัปดาหละ 1 ตอน ในชวงเวลา 05.00-05.30 น. หรือ 11.00 – 11.30 น. หรือ 19.30 – 20.00 น จน
ครบทุกตอน 

      - ผูเสนอราคาตองแสดงชื่อรายการและชวงเวลาที่เลือก พรอมมีสําเนาหนังสือยืนยันการจอง
เวลาหรือการเชาเวลาการออกอากาศ พรอมลงนามรับรองสําเนา เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา 

5.4 สารคดีสั้นที่ผลิตเสร็จแลวทุกตอนตองสงใหสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พิจารณา เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของสารคดีไดตาม
สถานการณและเหตุจําเปนของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดยผูเสนอราคาจะไมสามารถคิดคาใชจายใด ๆ 
ทั้งสิ้น ซึ่งในแตละกรณีหากมีการสั่งแกไขตองนําไปดําเนินการแกไขใหเรียบรอย และตองไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กอนการเผยแพรทุกครั้ง โดยจะตองมีลายเซ็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กํากับทุกครั้ง ในกรณีที่ไมผานการตรวจสอบและดําเนินการเผยแพรจะไมถือวาเปนการดําเนินการตามสัญญา
จาง 

-กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการออกอากาศทางโทรทัศน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5จะ
อนุมัติโดยไมคิดคาปรับใหในกรณีที่มีรายการถายทอดสด หรือการถายทอดรายการพิเศษของสถานีโทรทัศน 
หรือกรณีที่สถานีโทรทัศนปรับผังรายการออกอากาศใหม หรือเกิดเหตุขัดของทางเทคนิค กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่
ไมสามารถควบคุมได โดยผูเสนอราคาตองดําเนินการออกอากาศชดเชยใหครบถวน ในชวงเวลาและ 
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สถานีโทรทัศนที่เสนอไดเดิมเทานั้น และจะตองแจงใหสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ทราบเปนลาย

ลักษณอักษรทุกครั้งภายใน 5 วันทําการ หลังจากที่ไดรับแจงจากทางสถานีโทรทัศน โดยตองแนบเอกสารแจง
งดการออกอากาศของสถานีโทรทัศน พรอมระบุสาเหตุดวยทุกครั้ง นอกเหนือจากเหตุดังกลาวแลวหากผูเสนอ
ราคาไมสามารถดําเนินการไดตามที่เสนอจะตองถูกปรับตามอัตราที่กําหนดในสัญญาจาง 

5.5 ผูเสนอราคาจะตองจัดใหมีการสัมภาษณ ผูบริหารสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 หรือเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายจากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ความยาวไมนอยกวา 10 นาที จํานวน 1 ครั้ง เผยแพรตาม
รายละเอียด ดังนี ้

- ผูเสนอราคาตองทําการสัมภาษณผูบริหารสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 หรือเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย ตามที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5กําหนด ความยาวไมนอยกวา 10 นาที จํานวน 2 ตอน นําไป
เผยแพรทางสถานีโทรทัศนชอง 3 HD หรือชอง หรือชอง 7 HD หรือ ชอง MCOT HD ระหวางวันจันทร – วัน
ศุกร ในชวงเวลา 05.00 – 05.30 น. หรือ 11.00 - 11.30 น. หรือ 19.30 – 20.00 น. จนครบจํานวน 

      - ผูเสนอราคาตองแสดงชื่อรายการและชวงเวลาที่เลือก พรอมมีสําเนาหนังสือยืนยันการจอง
เวลาหรือการเชาเวลาการออกอากาศ พรอมลงนามรับรองสําเนา เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา 

- ผูเสนอราคาจะตองนําเสนอรายชื่อผูบรรยายสารคดีโทรทัศนท่ีมีน้ําเสียงไพเราะนาฟงและ 
สามารถอานออกเสียงอักขระภาษาไทยไดอยางถูกตองชัดเจน และจะตองมีบัตรประจําตัวผูประกาศฯ จาก
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) โดย
ตองเปนบุคคลที่รูจักและมีชื่อเสียง มีประสบการณทํางานดานสื่อโทรทัศน จํานวน 1 คน ทั้งนี้ จะตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวผูประกาศและสําเนาบัตรประชาชน ลงชื่อรับรองสําเนา พรอมจัดทําประวัติการทํางาน
ของผูบรรยาย โดยแนบมาพรอมใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา 

- ผูเสนอราคาจะตองจัดพิธีกรสัมภาษณในรายการไมนอยกวา 1 คน ที่สามารถอานออกเสียง  
อักขระภาษาไทยไดอยางถูกตองสมบูรณ และจะตองมีบัตรประจําตัวผูประกาศฯ จากสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) โดยตองเปนบุคคลที่รูจักและมี
ชื่อเสียง มีประสบการณทํางานดานสื่อโทรทัศน และมีความรูเก่ียวกับดานการเกษตรเปนอยางดี ทั้งนี้ จะตอง
แนบสําเนาบัตรประจําตัวผูประกาศและสําเนาบัตรประชาชน ลงชื่อรับรองสําเนาเอกสาร พรอมจัดทําประวัติ
การทํางานของผูเปนพิธีกรแนบมาพรอมใบเสนอราคา 

- ผูเสนอราคาจะตองเสนอแนวคิดและวิธีการนําเสนอสารคดโีดยละเอียด รวมทั้งคาใชจาย 
ในการดําเนินการโดยละเอียด เพ่ือใหคณะกรรมการใชในการประกอบการพิจารณา 

      - ผูเสนอราคาจะตองเสนอแผนการดําเนินการ และวิธีการดําเนินการตามขอกําหนดทุกขั้นตอน
โดยละเอียด พรอมทั้งสถานีโทรทัศน และชวงเวลาตามท่ีกําหนดโดยละเอียด เพ่ือใหคณะกรรมการใช
ประกอบการพิจารณา และผูเสนอราคาจะตองแสดงเอกสารยืนยันการจองเวลาเปนฉบับจริงตอสํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 5 กรณีที่ผูเสนอราคาเปนผูเชาเวลาตอจากบริษัทฯ อ่ืน โดยจะตองเสนอเอกสารยืนยันหรือ
สําเนาที่แสดงถึงการเปนเจาของเวลาที่เสนอตอสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 พรอมเอกสารการเชาเวลาฉบับ
จริงท่ีผูเสนอราคาเปนผูเชาเพ่ือใหคณะกรรมการใชประกอบการพิจารณา 
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5.6 สื่อออนไลน 
ผูเสนอราคาจะตองผลิตและเผยแพรขาวผานสื่อออนไลน ผลิตขาวจํานวน 30 ขาว โดยนําเสนอ

ประเด็นเกี่ยวพื้นที่ดินเค็มและผลสําเร็จของสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ตามที่สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 5 กําหนด เดือนละไมนอยกวา 1๐ขาว ๆ ละ 2 สื่อออนไลน เชน ไทยรัฐออนไลน หรือ เดลินิวส
ออนไลน หรือ ขาวสดออนไลน หรือ คมชัดลึกออนไลน หรือ โพสตทูเดย ออนไลน หรือมติชนออนไลน หรือ 
สยามรัฐออนไลน หรือ แนวหนาออนไลน หรือ ผูจัดการออนไลน หรือ กระปุกดอทคอมหรือ สนุกออนไลน 
รวมจํานวนทั้งสิน้ไมนอยกวา ๖0 ครั้ง 

ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการเขียนขาวใหแลวเสร็จ หลังจากนั้นสงใหคณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุ
พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาขาวกอนการเผยแพร ทั้งนี้คณะกรรมการฯ สามารถปรับแกไขเนื้อหาขาวไดตาม
ความเหมาะสม 

5.7 YouTube  
ผูเสนอราคาจะตองนําสารคดโีทรทัศนท่ีผลิตตามขอ (5.1) , การสัมภาษณผูบริหารตามขอ (5.5) ไป

ดําเนินการเผยแพรผานชองทาง YouTube.com 
๕.๘ สื่อสิ่งพิมพ 
     - ผูเสนอราคาจะตองผลิตและเผยแพรขาวผานสื่อสิ่งพิมพ ขนาดไมนอยกวา 30 คอลัมนนิ้ว 

จํานวน 6 ขาว ขาวละ ๓ ฉบับ นําไปเผยแพรทางสื่อสิงพิมพ อาทิเชน ไทยรัฐหรือ เดลินิวส หรือ มติชน หรือ 
ขาวสด หรือแนวหนา หรือผูจัดการรายวัน หรือไทยโพสต เปนตน รวมจํานวนทั้งสิ้นไมนอยกวา 18 ชิ้นงาน 

     - ผูเสนอราคาจะตองผลิตและเผยแพรบทความผานสื่อสิ่งพิมพ ขนาดไมนอยกวา ๖0 คอลัมน
นิ้ว จํานวน 3 บทความ บทความละ ๓ ฉบับ นําไปเผยแพรทางสื่อสิงพิมพ อาทิเชน ไทยรัฐหรือ เดลินิวส หรือ 
มติชน หรือ ขาวสด หรือแนวหนา หรือผูจัดการรายวัน หรือไทยโพสต เปนตน รวมจํานวนทั้งสิ้นไมนอยกวา 9 
ชิ้นงาน 

     - ผูเสนอราคาจะตองผลิตและเผยแพรบทความหรือโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ ขนาดไมนอยกวา 
๑๒0 คอลัมนนิ้ว จํานวน ๒ ขาว นําไปเผยแพรทางสื่อสิงพิมพ อาทิเชน ไทยรัฐหรือ เดลินิวส หรือ มติชน หรือ 
ขาวสด หรือแนวหนา หรือผูจัดการรายวัน หรือไทยโพสต เปนตน รวมจํานวนทั้งสิ้นไมนอยกวา ๒ ชิ้นงาน 

 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

7. คุณสมบัติผูเสนอราคา 
 7.1  มคีวามสามารถตามกฎหมาย 

 7.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 7.๓  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
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 7.4  ไมเปนบุคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 7.5 ไมเปนบุคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ 

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคลที่ผูที่ทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย 

 7.6มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 7.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 

7.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมฯ ณ  วันประกาศ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางไมเปนธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  

 7.9 ไมเปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 7.10ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางผลิตสื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธในวงเงินไมนอยกวา 500,000.00 บาท (-หาแสนบาทถวน-) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา

โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมฯ เชื่อถือ 
 

 ผูยืน่ขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา”  ตองมีคณุสมบัติ ดังนี้  

(1) กรณทีี่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน 
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา”  
สวนคุณสมบัติดานผลงานผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ กิจกรรมรวมคาดังกลาว สามารถนําผลงานผลิตสื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานผลิตสื่อเผยแพรประชาสัมพันธของกิจการรวมคา
ที่เขาประกวดราคาได  
 (2) กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมนิติบุคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย

จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคามี

ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักใน

การเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานผลิตสื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
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  ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา  กิจการรวมคาที่ 

จดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 7.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส  (Electronic  

Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 7.12  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

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

กรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

 7.13  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

 7.14  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 

กําหนด 
 

8. ในการเสนอราคา 
เสนอราคาจะตองเสนอราคารวมและราคาตอหนวยงานเปนเงินบาท ซึ่งเปนราคาที่รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนคาใชจายอ่ืน ๆ ไวแลว 
 

9. ขอกําหนดและเงื่อนไขการพิจารณา 
9.1 คณะกรรมการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จะพิจารณาผูเสนอราคาใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

เฉพาะผูเสนอราคาที่ผานขอเสนอทางเทคนิคและผานขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูเสนอราคาเทานั้น 
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาขอเสนอที่ผูเสนอราคา เสนอที่ดีกวาคุณลักษณะที่
กําหนด ทั้งนี้จะพิจารณาประโยชนของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เปนสําคัญ 

9.2 ขอความหรือรายละเอียดใดของขอกําหนดในเอกสารฉบับนี้ และขอเสนอทั้งหมดของผูเสนอ
ราคาท่ีเสนอมานั้น หากมีปญหาในการตีความของขอความหรือรายละเอียดใดใหถือเอาคําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการฯ เปนท่ีสิ้นสุด 

9.3 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณาเลยก็ได ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เปนสําคัญ ผูเสนอราคาจะรองเรียนหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งคณะ
กรรมการฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุอันเชื่อ
ไดวาการเขาเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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9.4 ผูเสนอราคาจะตองยืนราคาไมนอยวา 90 วัน นับแตวันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา

ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบตอราคาที่ไดเสนอไวโดยจะเพิกถอนการเสนอราคามิได นอกจากนี้ในกรณีที่ทาน
ผานการคัดเลือกเบ้ืองตน แตไมมาเขารวมการเสนอราคา ณ วันเวลาที่กําหนด สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จะ
สงวนสิทธิในการท่ีจะยึดหลักประกันซอง 

9.5 ผูเสนอราคาจะตองแสดงแผนการดําเนินงาน และรูปแบบรายการโดยตองระบุรายละเอียดตาง 
ๆ อยางชัดเจน และจัดทํารูปเลมโดยระบุจํานวนหนาใหชัดเจน พรอมจัดทําสารคดีตัวอยาง Demo (ตาม
ขอบเขตการดําเนินขอ 5.2) ในรูปแบบ DVD พรอมจัดทําสกรีน 4 สี ลงบนแผน 1 ดาน บรรจุลงในกลอง
พลาสติก และจัดทําปกกระดาษอารตดาน 105 แกรม พิมพ 4 สี 1 ดาน แสดงรายละเอียด เชน ชื่อรายการ 
สัญลักษณตรากรมพัฒนาที่ดิน เปนตน เพ่ือประกอบการพิจารณาในยื่นเอกสารประกวดราคา 

9.6 ผูเสนอราคาจะตองเสนอรายชื่อผูประสานงาน จํานวน 1 คน ที่มีความรูเกี่ยวกับดาน
การเกษตรเปนอยางดี พรอมสําเนาบัตรประจําตัวอประชาชน สําเนาคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณการ
ทํางานและผลงานที่ไดทํางานกับหนวยงานราชการตาง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาในยื่นเอกสารประกวด
ราคา 

9.7 ผูเสนอราคาอาจเสนอกิจกรรมสนับสนุนและสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมที่เปนประโยชนแกทาง
ราชการหรือไมก็ได โดยคาใชจายไมวากรณีใด ๆ (ถาม)ี ตองรวมอยูในขอเสนอดานราคาเทานั้น 

 

10. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางกําหนดอัตราคาปรับรอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
 

11. การสงมอบงาน 
ผูรับจางจะตองสงมอบงานใหผูวาจางภายใน 30 วัน นับจากวันเผยแพรครั้งสุดทาย แตทั้งนี้ตองไม

เกินกําหนดวันแลวเสร็จตามสัญญา เอกสารหลักฐานที่สงมอบประกอบดวย 
11.1 หนังสือยืนยันออกอากาศจากสถานีโทรทัศนที่ดําเนินการเผยแพรโดยผูมีอํานาจเซ็นชื่อรับรอง

ใบรับรอง สําเนาการตรวจสอบออกอากาศและใบมอนิเตอร จํานวน 1 ชุด 
11.2 เอกสารการยืนยันการตรวจสอบความถูกตองและอนุมัติใหเผยแพรที่มีลายเซ็นของ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ขอบเขตการดําเนินงานขอ 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7) 
11.3 สําเนาสคริปตทุกตอนลงแผนซีดี 1 ชุด 
11.4 สําเนาสารคดีสั้น (5.1) (5.5) (5.6) ที่ออกอากาศแลวทุกตอนในรูปแบ DVD พรอมจัดทํา

สกรีน พิมพ 4 สี ลงบนแผน 1 ดาน บรรจุลงในกลองพลาสติก และจัดทําปกกระดาษอารตดาน 105 แกรม 
พิมพ 4 สี 1 ดาน แสดงรายละเอียด เชน ชื่อรายการ ตราสัญลักษณกรมฯ เปนตน จํานวน 20 ชุด 

11.5 ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเปนของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ที่จะสามารถนําไปแกไข ดัดแปลงและอ่ืน 
ๆ เพื่อนําไปใชเผยแพรในสื่อประเภทเดียวกันและอื่น ๆ ได โดยผูเสนอราคาตองรับประกันคุณภาพตนฉบับสื่อ
ที่ผลิตเปนระยะเวลา 6 เดือน 
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12. หลักการพิจารณาใหคะแนนดานเทคนิค 
ผูประสงคเสนองานขอเขารับการพิจารณาดําเนินการ ตองนําเสนอแผนการดําเนินงาน แนวคิดใน

การจัดรูปแบบรายการและรูปแบบที่เสนอ และรายละเอียดตาง ๆ ตามขอบเขตการดําเนินงานขอ 5 ทั้งหมด 
โดยจัดทําเปนรูปเลมเอกสาร 4 สี จํานวน 1 เลม และสําเนา 2 เลม พรอมเอกสารอ่ืน ๆ ใหคณะกรรมการ
พิจารณา 

 

13. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะ

พิจารณาขอเสนอดานเทคนิค โดยจะพิจารณาคุณภาพและประโยชนที่ไดรับสูงสุดของภาครัฐ ตามแผนงานที่
นําเสนอโดยรวม รวมทั้งขอเสนอไดตรงตามขอกําหนดของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดยมีการใหคะแนน
ตามหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) ดังนี ้

1. พิจารณาราคาที่เสนอ   คาน้ําหนัก  40 คะแนน 
2. พิจารณาการประเมินผูเสนอราคา คาน้ําหนัก  60 คะแนน 

รวม  100 คะแนน 
 
 

การพิจารณาขอเสนอดานคุณภาพและคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอทางราชการ หรือทางเทคนิคมี
คะแนนเต็ม  60 คะแนน โดยมีระดับการใหคะแนน ดังนี ้

 

รายละเอียดของเกณฑการใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิค 
 

ขอพิจารณา คะแนน 
2.1 แนวคิด กลยุทธ ความคิดสรางสรรค รูปแบบวิธีการนําเสนอ 15 
2.2 รูปแบบรายการ และ Demo 10 
2.3 แผนการดําเนินการ 15 
2.4 ความพรอมขององคกร 10 
2.5 ประสบการณการทํางานในลักษณะเดียวกัน 10 

รวม 60 
 
14. งบประมาณ 

ในวงเงิน  1,262,440  บาท (หนึ่งลานสองแสนหกหมื่นสองพันสี่รอยสี่สิบบาทถวน) 
15. เงื่อนไขการจายคาจาง 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จะเบิกจายคาจางใหกับผูเสนอราคา ภายหลังจากการผลิตและเผยแพร
ออกอากาศแลวในแตละงวด โดยแบงเปน 2 งวด โดยคณะกรรมการฯ ไดตรวจการจางงานท่ีผูเสนองานสง
มอบ โดยจัดทําเปนหนังสือสงมอบงานใหครบถวนแลวในแตละงวด ดังนี้  
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งวดที ่1 จายเงินคาจางรอยละ 35 เมื่อผูเสนอราคาดําเนินการ 
-เผยแพรการสัมภาษณผูบริหารสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ทางสื่อโทรทัศนความยาวไมนอยกวา 

10 นาที จํานวน 1 ครั้ง 
- เผยแพรสารคดีสั้นความยาวไมนอยกวา 5 นาที จํานวน 5 ตอน 
งวดที่ 2 จายเงินคาจางรอยละ 65 เมื่อผูเสนอราคาดําเนินการ 
- เผยแพรสารคดีสั้นความยาวไมนอยกวา 5 นาที จํานวน 5 ตอน 
- เผยแพรขาวผานสื่อออนไลน จํานวน 35 ขาว 
- นําสารคดีโทรทัศนที่ผลิตตามขอ 5.1 การสัมภาษณผูบริหารตามขอ 5.5 เผยแพรผานชองทาง 

YouTube.com 
- ผลิตและเผยแพรขาวผานสื่อสิ่งพิมพ ขนาดไมนอยกวา 30 คอลัมนนิ้ว จํานวน 6 ขาว ขาวละ ๓ 

ฉบับ นําไปเผยแพรทางสื่อสิงพิมพ อาทิเชน ไทยรัฐหรือ เดลินิวส หรือ มติชนหรือ ขาวสด หรือแนวหนา หรือ

ผูจัดการรายวัน หรือไทยโพสต เปนตน รวมจํานวนทั้งสิ้นไมนอยกวา 18 ชิ้นงาน 

16. การทําสัญญา 
ผูไดรับคัดเลือกจะตองทําสัญญาจางกับผูวาจางภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากผูวาจางตกลงจาง

โดยผูไดรับคัดเลือกจะตองวางเงินค้ําประกันสัญญา ในอัตรารอยละ 5 ประกันการชํารุด บกพรอง ซึ่งมี
ระยะเวลาการค้ําประกันไมนอยกวา 90 วัน นับจากวันสงมอบงานหรือวันสิ้นสุดสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

- เงินสด 
- แคชเชียรเช็ค 
- หนังสือค้ําประกัน 
- พันธบัตรรัฐบาล 
 

ทั้งนี้ หลักประกันสัญญา สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จะคืนใหผูเสนอราคาภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ผูรับจางไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเปนที่เรียบรอยแลว การคืนหลักประกันไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนให
โดยไมมีดอกเบ้ีย 

 

17. สิทธิของผูวาจางในการปรับปรุงสัญญา  
หลังจากทําสัญญาจางแลว ผูรับจางจะตองผลิตและเผยแพรสารคดีตามขอกําหนด โดยผูวาจางขอ

สงวนสิทธิที่จะใหผูเสนองานสงมอบตัวอยางงานตามที่ผูวาจางกําหนด เพ่ือผูวาจางจะไดพิจาณาอีกชั้นหนึ่ง
กอนโดยผูวาจางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจาง คงไวซึ่งสิทธิที่จะสั่งแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชนของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน 

หากผูเสนอราคามีความจําเปนมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา ใหแจงเหตุผลความ
จําเปนและรายละเอียดตาง ๆ เปนลายลักษณอักษรถึงสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดยผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจการจางกอนทุกครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ภายใน 7 วันทําการ 
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