
 

ประกาศกรมพฒันาทีด่นิ โดย สาํนกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ 
เรื่อง ประกวดราคาซ้ือรถยนตก์ระบะบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด ๑ ตนั ปรมิาตรกระบอกสบูไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 

หรือกาํลังเครือ่งยนต์สงูสดุไม่ต่ํากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขบัเคลื่อน ๒ ลอ้ แบบดบัเบิล้เคบ็ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหลก็ จํานวน ๑ คนั ดว้ยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) 

 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะ
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซซีี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบ้ิลเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถว้น)  
 
                 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอมีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ช่ัวคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. ผู้ย่ืนข้อเสนอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. ผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่ว 
                 ๘. ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรม
พัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
                ๙. ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเช่นว่าน้ัน 
              ๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ
บริษัทผู้ผลิตทีม่ีสาขาในประเทศไทย 
              ๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส ์ (Electronic  Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 



              ๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จะต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicGovernment Procurement : e-GP)ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะ กรรมการ 
ป.ป.ช กําหนด 
              ๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
              ๑๔. ผู้ย่ืนขอเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมมีูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คูส่ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
  
                 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่    
 ๕ 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 
  
  
  ประกาศ ณ วันที่ 25  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  
  
  
  
  
  

 

ลงนาม  ก่อเกียรติ  จันทร์พ่ึงสุข  
(นายก่อเกียรติ จันทร์พ่ึงสุข) 

ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
ปฏิบัติราชการแทน 

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



 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่ 6/๒๕๖๓  

การซื้อรถยนตก์ระบะบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรอืกําลัง
เครื่องยนตส์ูงสดุไม่ต่าํกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต ์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดบัเบิล้เคบ็ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหลก็ 

จํานวน ๑ คัน ตามประกาศ กรมพฒันาทีด่นิ โดย สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต ๕ (ครัง้ที่ ๒) 

ลงวันที ่ 25 กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๓   
 

                  กรมพัฒนาทีดิ่น โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "กรมฯ" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกําลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบ้ิลเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมืน่สี่
พันบาทถ้วน)  
แบบรูปรายการและคุณลักษณะ 
     ๑. คุณลักษณะทั่วไป 
         ๑.๑  เป็นรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาดนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า ๑ ตัน ปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซซีีหรือกําลงัเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบ้ิล
เค็บ (๔ ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
        ๑.๒  เป็นรถยนต์ใหมท่ี่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน เป็นรถใหมรุ่น่ล่าสุดของแต่ละย่ีห้อ 
และต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถรุน่ที่ผลิต และจาํหน่าย 
        ๑.๓ เป็นรถกระบะบรรทุกรุ่นที่ยกสูง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
        ๑.๔ ตอนหน้าเก๋งมีที่น่ังพร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกตําแหน่ง เบาะน่ังตอนหน้าสามารถปรับ 
เลื่อนระดับได้ 
        ๑.๕ มถีงุลมเสริมความปลอดภัยทั้งด้านผู้ขับและผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า ๒ ตําแหน่ง 
        ๑.๖ กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
        ๑.๗ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสําเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายปิด-เปิด 
ได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก๋ง พร้อมติดต้ังกระบะปูพ้ืน (LINER) 
        ๑.๘ กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกันรังสี UV และป้องกันแสงแดด โดยกระจกประตูและกระจก
หลังติดฟิล์มกรองแสงที่มีความเข้ม ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนกระจกหน้ารถติดฟิล์มกรองแสงที่มีความเข้ม ๔๐ เปอร์เซ็นต์ 
แบบเต็มบานกระจก พร้อมใบรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสง อย่างน้อย ๕ ปี 
        ๑.๙ มีวิทยุFM/AM ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX และเคร่ืองเล่นแผน่ซีดี หรือ ดีวีดี ติดรถยนต์ สามารถเช่ือมต่อ 
Bluetooth พร้อมมีลําโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตําแหน่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
        ๑.๑๐ มีกันหน้า– หลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
        ๑.๑๑ รถจะต้องพ่นกันสนิม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
        ๑.๑๒ เบาะหุ้มหนัง ด้านหน้า – หลัง 





                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน (แนบท้ายเอกสาร) 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                 ๒.    คณุสมบตัขิองผูย้ื่นขอ้เสนอ 

                          ๒.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอมีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                          ๒.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้
เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
                          ๒.๖    ผู้ย่ืนข้อเสนอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    ผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดั์งกล่าว 
                          ๒.๘    ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอ
ให้แก่กรมฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
                          ๒.๙    ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้น
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                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 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)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
                                   (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 



                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔ 

                                   (๒)    ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแ้นบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทั้งน้ีหาก
ผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 

                                   (๓)  หลักประกันการเสนอราคา    
                                   (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   (๕)  เอกสารหลักฐานแสดงการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ 
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 
                                  (๖)  หนังสือแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่าย หรือได้รับการแต่งต้ังการเป็นตัวแทน 
จําหน่ายรถยนต์ ย่ีห้อที่เสนอราคา 
                                  (๗) บัญชีรายช่ือศูนย์บริการ  พร้อมแสดงช่ือ ที่อยู่ สถานทีต้ั่งและหมายเลขโทรศัพท ์
ของศูนย์บริการ 
                             ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสาร ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในขอ้ 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     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ 
พร้อมจัดทําใบแจ้งปริมาณงานและราคาเป็นเงินบาท เสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคา่ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

                           ๔.๓   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๔     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย  
                          ๔.๕     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ตาม
รายละเอียด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลา่วน้ี กรมฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

 
 

                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิ้จารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ

 



 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นก
เสนอราคาให้แก่ กรมฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล

าร
็กทรอนิกส ์

                          ๔.๙     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 

                          ๔.๑๐     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท
กําหนด

ี่
 

                                   (๔)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ี
 

                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสทิธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี กรมฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กรมฯ จะพิจารณา



                          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 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรมฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมฯยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                           ๖.๑      เงินสด 

                           ๖.๒      เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
ราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                          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 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมฯ ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    การจ่ายเงิน 

                          กรมฯจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดย
ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๑ งวด ดังน้ี 
                          งวดที่ ๑ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้เสนอราคา ร้อยละ ๑๐๐ 
ภายหลังจากผู้เสนอราคาดําเนินการแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อย 

                 ๘.    อัตราคา่ปรบั 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐)  
                 ๙.    การรบัประกันความชํารดุบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําขอ้ตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสญัญาซื้อขายตาม
แบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือตกลงซื้อขายเป็นหนังสือแลว้แต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่
ซื้อขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี  หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน 
โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพในวันส่งมอบรถ ตามมาตรฐานที่โรงงานโดยผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสทิธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื่อกรมฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่าน้ัน 

                          ๑๐.๒   เมื่อกรมฯได้คัดเลือกผู้ย่ืนขอ้เสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผูข้ายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้อง



                                   (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 
  

กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

 25  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
การจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จํานวน 1 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 มีความประสงค์จะจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน  
2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จํานวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 854,000.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทดแทนรถยนต์คันเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี 

2. เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ 
 

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
1.ผู้ย่ืนข้อเสนอมีความสามารถตามกฎหมาย 

 2.ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓.ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

4.ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

5. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคลที่ผู้ที่ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลน้ันด้วย 
 6.ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุ ที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 
 8. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี  
   

 

 

                                                               



 9. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 10. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ
บริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย 

11. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement 
: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

12. ผู้ย่ืนข้อเสนอที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

13. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
 14. ผู้ย่ืนขอเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 
กําหนด 
 

4. แบบรูปรายการและคุณลักษณะ 
 

4.1คุณลักษณะทั่วไป 
4.1.1เป็นรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาดนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอก 

สูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิล
แคบ(4 ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 

4.1.2 เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน เป็นรถใหม่รุ่นล่าสุดของแต่ละย่ีห้อ และ 
ต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถรุ่นที่ผลิต และจําหน่าย 

4.1.3เป็นรถกระบะบรรทุกรุ่นที่ยกสูง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
4.1.4 ตอนหน้าเก๋งมีที่น่ังพร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกตําแหน่ง เบาะน่ังตอนหน้าสามารถปรับเลื่อน 

ระดับได้ 
  4.1.5มีถุงลมเสริมความปลอดภัยทั้งด้านผู้ขับและผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 2 ตําแหน่ง 
  4.1.6 กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

4.1.7 ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสําเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตฝาท้ายปิด-เปิด ได้ 
พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก๋ง พร้อมติดต้ังกระบะปูพ้ืน (LINER) 

 



  4.1.8 กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกันรังสี UV และป้องกันแสงแดด โดย
กระจกประตูและกระจกหลังติดฟิล์มกรองแสงที่มีความเข้ม 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกระจกหน้ารถติดฟิล์มกรอง
แสงที่มีความเข้ม 40 เปอร์เซ็นต์ แบบเต็มบานกระจก พร้อมใบรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสงอย่างน้อย  
5 ปี 
 
  4.1.9มีวิทยุ FM/AMช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX และเครื่องเล่นแผ่นซีดี หรือ ดีวีดี ติด
รถยนต์ สามารถเชื่อมต่อ Bluetoothพร้อมมีลําโพงไม่น้อยกว่า 2 ตําแหน่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตเป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

4.1.10 มีกันชนหน้า – หลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
4.1.11 รถจะต้องพ่นกันสนิม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
4.1.12 เบาะหุ้มหนัง ด้านหน้า – หลัง 
4.1.13 ราคาที่เสนอเป็นราคาท่ีรวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รวมท้ังภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  

4.2 ระบบเครื่องยนต์ 
4.2.1 ระบบเคร่ืองยนต์เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบ้ิลโอเวอร์เฮดแคม

ซาพท์ ระบายความร้อนด้วยนํ้า หัวฉีดไดเร็คอินเจคช่ันแบบคอมมอนเรลพร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คลูเลอร์ 
4.2.2 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี  
4.2.3 เคร่ืองยนต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรฐานไอเสียไม่ตํ่ากว่า EURO ระดับ 3 

 

4.3 ระบบขับเคลื่อน 
  4.3.1เกียร์ เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ(Automatic Transmission) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อย
กว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ 
  4.3.2 ระบบบังคับเลี้ยว เป็นพวงมาลัยขวาแบบแร็คแอนด์พิเนียน (Rack and Peenion) 
พร้อมพาวเวอร์ (Power) ช่วยควบคุมขับเคลื่อนทางด้านหน้า สามารถปรับระดับสูงตํ่าและเข้าออกได้ 

4.3.3 ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก มีครีบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัม
เบรก (Drum Brakes)มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อกABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD  

4.3.4กระทะล้อเป็นล้ออัลลอยทั้ง 4 ล้อ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 17 น้ิวหรือตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต 

4.3.5ขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และยางต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ในวันส่งมอบ  

 
 



4.4ระบบกันสะเทือน 
4.1 เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

 

4.5ระบบไฟฟ้า 
  4.5.1 ใช้แบตเตอร่ี ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ มีความจุไม่น้อยกว่า 65 แอมป์/ช่ัวโมง 
  4.5.2 มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎ
จราจร 
  4.5.3 ระบบล็อคประตูแบบเซ็นทรัลล็อคพร้อมกุญแจรีโมท  

4.6 หลังคารถบรรทุก 
  4.6.1 หลังคาสําเร็จรูปทําด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

ความสูงไม่ตํ่ากว่าตัวรถ ติดต้ังบนกระบะท้ายสีเดียวกับตัวรถพร้อมยางขอบ 
  4.6.2ฝาท้ายเป็นกระจกเปิดท้ายแบบโช๊คอัพและมีกุญแจล็อค 

4.6.3 มีช่องลมพร้อมกระจกด้านข้างเป็นกระจกนิรภัยบานเลื่อนเปิด-ปิด ได้ และมีที่ล็อคภายใน 
  4.6.4 ช่องต่อหลังคาจะต้องปิดสนิทไม่มีการร่ัวซึมด้านบน 

 

4.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือประจํารถ 
4.7.1 ห้องโดยสารมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ขนาดตามมาตรฐานปูพ้ืนรถจํานวน 4 ผืน  
4.7.2 มียางกันโคลนหน้า-หลัง 
4.7.3มีกงล้อและยางอะไหล่ จํานวน 1 ชุด 

  4.7.4 แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จํานวน 1 ชุด 
  4.7.5 ประแจถอดล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 1 อัน 
  4.7.6ชุดเคร่ืองมือประจํารถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมซองหรือถุง 1 ชุด 
  4.7.7มีคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้และบํารุงรักษารถยนต์ เป็นภาษาไทย จํานวน 1 ชุด 

4.7.8บัตรบํารุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจําหน่ายกําหนด 
  4.7.9 อุปกรณ์อ่ืนนอกจากท่ีกําหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) แสดง
ย่ีห้อ รุ่น และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของรถยนต์ที่จะเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบเอกสาร
ประกวดราคาด้วยหรือรายละเอียดที่บริษัทสามารถเสนอเพ่ิมเติมเป็นลายลักษณ์อักษร 
  

4.8เงื่อนไขและการรับประกัน  
  4.8.1 ต้องรับประกันคุณภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 
100,000 กิโลเมตร อย่างใดอย่างหน่ึงถึงก่อน หากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ 
  4.8.2การนํารถยนต์เข้าบํารุงรักษาฟรีค่าแรงภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กําหนด
สามารถนํารถเข้ารับบริการตรวจเช็คและซ่อมบํารุง จากตัวแทนจําหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร 
  4.8.3 ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้แทนจําหน่าย 
ได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าโดยตรง และต้องมี

 



ศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบํารุง ที่ได้มาตรฐานทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือความสะดวกในการรับบริการหลัง
การขาย ซึ่งศูนย์บริการดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต และผู้นําเข้า 
  4.8.4ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการจดทะเบียนยานพาหนะ (รถยนต์) ให้แก่กรม
พัฒนาที่ดิน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด พร้อมประกันภัยรถยนต์ช้ัน 1 และ 
พ.ร.บ. 
  4.8.5จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขาย เมื่อผู้ขายส่งมอบรถยนต์กระบะบรรทุก 
(ดีเซล)ดังกล่าว ฯที่จัดซื้อถูกต้องตามท่ีกําหนดแล้ว 

4.9 ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์ 
4.9.1 จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายในเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
4.9.2 นํ้ามันเช้ือเพลิงเต็มถัง และกรอบป้ายทะเบียนในวันส่งมอบ 

 

5. กําหนดส่งมอบ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 

6. วงเงินในการจัดหา 
 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
จํานวน 1 คันเป็นเงินทั้งสิ้น 854,000.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
 

7. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  
 สถานที่ติดต่อ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5    
โทรศัพท์/โทรสาร 043-246667 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
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