
 
 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซ ี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๙๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ คัน  
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อรถโดยสาร
ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๙๐ 
กิโลวัตต จํานวน ๑ คัน ดวยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด
ราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน) 
 

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. ผูยื่นขอเสนอมีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ผูยื่นขอเสนอไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ผูยื่นขอเสนอไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ผูยื่นขอเสนอไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ผูยื่นขอเสนอไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. ผูยื่นขอเสนอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. ผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ผูยื่นขอเสนอไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก
กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                ๙. ผูยื่นขอเสนอไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต 
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
              ๑๐. ผูยืน่ขอเสนอตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ หรือ
บริษัทผูผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย 
              ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส  (Electronic  Government Procurement : e-GP) ของกรมบญัชีกลาง 
              ๑๒. ผูยื่นขอเสนอที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ จะตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส (ElectronicGovernment Procurement : e-GP)ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะ 



กรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
              ๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคญั ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
              ๑๔. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครัง้ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 
กําหนด 
 

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.cgd.go.th,www.r๐๕.ldd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓๒๔๖๖๖๗ ในวนัและเวลาราชการ 
  

 
                                                              ประกาศ ณ วันที่    2๘     ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                          ลงนาม  ปราณี  สีหบัณฑ  
                                                                                         (นางปราณี สีหบัณฑ) 
                                                              ผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาที่ดิน รักษาราชการแทน 
                                                              ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                         อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ 
๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที ่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
  



 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี 1/2564 

การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด 

ไมต่ํากวา ๙๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ คัน 

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

ลงวันที่   28   ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

                  กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรมฯ" มีความ
ประสงคจะประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซี
ซี หรือกําลังเครื่องยนต สูงสุดไมต่ํากวา ๙๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ คัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 
๑,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน)  
แบบรูปรายการและคุณลักษณะ 
     ๑. คุณลักษณะทั่วไป 
         ๑.รายละเอียดท่ัวไป 
                    ๑.๑ รถโดยสาร (หลังคาทรงสูง) ขนาดไมนอยกวา ๑๒ ที่นั่ง 
                    ๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง พรอมเคลือบสีและพนกันสนิม มีคอนโซล
หลังคนขับ 
ปูพ้ืน และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนไดหลายระดับมีเข็มขัดนิรภัยบริเวณ
ที่นั่งผูโดยสารทุกที่นั่ง 
                    ๑.๓ รุนที่เสนอราคาเปนรถยนตรุนใหมที่มีจําหนายในประเทศไทย และเปนของใหมไม
เคยใชงานมากอน 
                    ๑.๔ ราคาที่เสนอตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากร
อ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
๒.ระบบเครื่องยนต 
                    ๒.๑ เครื่องยนตดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาลว ระบายความรอนดวยน้ําพรอมเทอร
โบอินเตอรคูลเลอร 
                    ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
๙๐ กิโลวัตต 
๓.ระบบสงกําลังและระบบขับเคลื่อน 
                    ๓.๑ เกียรเปนแบบเกียรอัตโนมัติหรือ 
                    ๓.๒ เกียรเปนแบบเกียรธรรมดา ซึ่งมีระบบคลัตชตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 
 
 



๔.ระบบบงัคับเลี้ยว 
พวงมาลัยขวา และระบบบังคับเลีย้วพวงมาลัยเพาเวอรตามมาตรฐานผูผลิต 
๕.ระบบหามลอ 
                    ๕.๑ ระบบหามลอแบบไฮดรอลิค พรอมหมอลมชวยผอนแรง 
                    ๕.๒ ลอหนาเปนแบบดิสกเบรก แบบมีชองระบายความรอน ลอหลังเปนแบบดรัมเบรก 
พรอมวาลวปรับแรงดันน้ํามันเบรก และเบรกมือ 
                    ๕.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบปองกันลอล็อคขณะเบรก (ABS) และมีระบบ
เสริมแรงเบรก 
๖.ระบบกันสะเทือน 
ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผูผลิต 
๗.ลอและยาง 
                    ๗.๑ ลอและลออะไหลเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิตที่ใชกับรุนที่เสนอราคา 
                    ๗.๒ ยางเปนแบบเรเดียล ขนาดมาตรฐานโรงงานผูผลิต และมีอุปกรณล็อคยางอะไหล 
                    ๗.๓ มียางกันโคลนหนา-หลัง 
                    ๗.๔ มีลอและยางอะไหลพรอมแมแรงประแจถอดลอ พรอมกุญแจล็อคที่เก็บยางอะไหล
จํานวน ๑ ชุด 
๘. ตัวรถ 
                    ๘.๑ โครงสรางตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกดานขางสําหรับประตูดานหนาทั้งซาย-
ขวา 
                    ๘.๒ มีประตูปด-เปด ไมนอยกวา ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได ประตูหลังแบบเปด
ขึ้นบนพรอมโชคค้ําประตูอยางด ี
                    ๘.๓ แผงหนาปดตามมาตรฐานผูผลิต และตองมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต 
                    ๘.๔ มีระบบไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามท่ีกรมการขนสงกําหนด 
                    ๘.๕ ติดฟลมกรองแสงที่ไดรับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พรอมกันแสงยูวี ยี่หอ 
LAMINA /๓M/Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเทา ความเขมดานหนาและหลัง ๔๐ % ดานขาง ๖๐ % 
รับประกันคุณภาพ ไมนอยกวา ๕ ป 
                    ๘.๖ สีรถเปนสีบรอนซเงิน เปนสีเมทัลลิค หรือสีตามมาตรฐานผูผลิต 
                    ๘.๗ พนยากันสนิมรถยนตทั้งภายนอกและภายใน 
๙.อปุกรณเพื่อความปลอดภัย 
                    ๙.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผูผลิต 
                    ๙.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อค พรอมรีโมทคอนโทรล 
                    ๙.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย 
                    ๙.๔ มีไฟหนาตัดหมอก 
                    ๙.๕ มีกันชนหนาและกันชนหลัง 
                    ๙.๖ มีถุงลมนิรภัยคูหนา ตามมาตรฐานผูผลิต 

 
๑๐.เครื่องปรับอากาศ 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝง และสามารถจายลมเย็นภายในหองโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคนั 



 
๑๑.อปุกรณประจํารถ 
                    ตองไมตํ่ากวามาตรฐานตามท่ีผลิตออกจําหนาย และอยางนอยตองมีอุปกรณตามรายการ ดังนี้ 
(สามารถติดตั้งเพ่ิมเติมจากมาตรฐานที่กําหนดได) 
                    ๑๑.๑ ชุดเครื่องมือสําหรับซอมแซมรถเบื้องตน จํานวน ๑ ชุด 
                    ๑๑.๒ แมแรง จํานวน ๑ ชุด 
                    ๑๑.๓ อุปกรณในการถอดเปลี่ยนลอ จํานวน ๑ ชุด 
                    ๑๑.๔ สายสาํหรับพวงแบตเตอรี่ จํานวน ๑ ชุด 
                    ๑๑.๕ สายเคเบ้ิลสําหรับลากจูง จํานวน ๑ ชุด 
                    ๑๑.๖ ไฟสองสวางเชื่อมตอกับแบตเตอรี่ได จํานวน ๑ ชุด 
                    ๑๑.๗ หนังสอืคูมือในการใชรถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันตางๆ จํานวน ๑ ชุด 
                    ๑๑.๘ ผายางปูพ้ืนดานหนา จํานวน ๒ แผน และพรมปูพื้นรถดานหลังคนขับ ๑ ชุด 
                    ๑๑.๙ มีกระจกไฟฟา ๒ บาน (คูหนา) พรอมระบบเซ็นทรัลล็อค 
                    ๑๑.๑๐ กระจกมองขางสามารถปรับและพับดวยไฟฟา ตามมาตรฐานผูผลิต 
                    ๑๑.๑๑ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอน 
                    ๑๑.๑๒ พื้นรถภายในหองผูโดยสารปูดวยพ้ืนดูราฟลอร และบุดวยกระเบื้องยางแผนเรียบ 
                    ๑๑.๑๓ บุภายในทั้งคนั รวมทั้งฝาทายดวยวัสดุไวนิลหรือดีกวา 
                    ๑๑.๑๔ กระจกทุกบาน (ยกเวนบานหนา) ติดตั้งผามานแบบรางคู 
                    ๑๑.๑๕ กระจกหลังติดตั้งระบบไลฝาพรอมที่ปดน้ําฝนตามมาตรฐานผูผลิต และติดกระจกมอง
หลังแบบขาสั้น 
                    ๑๑.๑๖ ติดต้ังคอนโซลบารสําหรับเก็บและวางสิ่งของทั้งภายในหองโดยสารตลอดแผงดานหลัง
คนขับหุมดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี และมีเบาะนั่ง ซาย-ขวา 
                    ๑๑.๑๗ ที่นั่งคนขับและผูโดยสารตอนหนามีหมอนรองศีรษะ เบาะทําดวยฟองน้ําขึ้นรูปอยางดี 
หุมดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เกาอี้ผูโดยสารดานหลังคนขับหันหนาไปทางดานหนารถ ปรับเอนไดไมนอยกวา ๖ ที่
นั่ง เปนเบาะทรงสูงทําดวยฟองน้ําขึ้นรูปอยางดี แยกที่นั่งทุกตัวหุมดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี ยกเวนเบาะหลังมี ๔ 
ที่นั่ง ไมมีเทาแขน สามารถปรับและพับเก็บไดเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการเก็บของและสมัภาระตางๆ 
                    ๑๑.๑๘ เครือ่งเสียงติดรถยนต ยี่หอ Pioneer KENWOOD หรือ Sony สามารถเลนวิยุ AM/FM 
สามารถเลนแผน CD DVD และมีชองตอ USB MP๓ หนาจอเปนระบบสัมผัส (Touch Screen) ไมนอยกวา ๖ จุด 
๑๑.๑๙ โทรทัศนติดรถยนต จอภาพ LCD ภาพชัดทุกมุมมอง ขนาดไมต่ํากวา ๑๗ นิ้ว แบบพับเก็บเพดานพรอม
เสาอากาศ 
  
                    ๑๑.๒๐ ปายสามเหลี่ยม ใชเพ่ือเปนสัญลักษณในการจอดรถในกรณีฉุกเฉิน และสามารถมองเห็น
ไดชัดเจนแมในระยะไกล 
                    ๑๑.๒๑ อุปกรณอ่ืนๆ ตามที่บริษัทเสนอ (ถามี) 
๑๒.เง่ือนไขและการรับประกัน 
                   ๑๒.๑ ตองรับประกันคุณภาพใหระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 
กิโลเมตร อยางใดอยางหนึ่งถึงกอน หากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใชงานตามปกติ 
                    ๑๒.๒ การนํารถยนตเขาบํารุงรักษาฟรีคาแรงภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กําหนดสามารถ
นํารถเขารับบริการตรวจเช็คและซอมบํารุง จากตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร 



                   ๑๒.๓ ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูแทนจําหนาย ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตหรือผูนําเขาโดยตรง 
และตองมีศูนยบริการตรวจเช็คและซอมบํารุง ที่ไดมาตรฐานทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการรับ
บริการหลังการขาย ซึ่งศูนยบริการดังกลาวจะตองไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต และผูนําเขา 
                    ๑๒.๔ผูยื่นขอเสนอจะตองเปนผูดําเนินการจดทะเบียนยานพาหนะ (รถยนต) ใหแกกรมพัฒนา
ทีด่ิน และตองเปนผูออกคาใชจายตาง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด พรอมประกันภัยรถยนตชั้น ๑ และ พ.ร.บ. 
                   ๑๒.๕จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขาย เมื่อผูขายสงมอบรถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล)
ดังกลาว ฯที่จัดซื้อถูกตองตามท่ีกําหนดแลว 
๑๓ ระยะเวลาสงมอบครุภัณฑ 
                     ๑๓.๑ จะตองสงมอบครุภัณฑภายในเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
                     ๑๓.๒ น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และกรอบปายทะเบียนในวันสงมอบ 
                   โดยพัสดุมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑     ผูยื่นขอเสนอมีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ผูยื่นขอเสนอไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ผูยื่นขอเสนอไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ผูยื่นขอเสนอไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ
หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ผูยื่นขอเสนอไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อ
ใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงาน
เปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖    ผูยื่นขอเสนอมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    ผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 



                          ๒.๘    ผูยื่นขอเสนอไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอ
ใหแกกรมฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ผูยื่นขอเสนอไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                         ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทเจาของ
ผลิตภัณฑ หรือบริษัทผูผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย 
                         ๒.๑๑ผูยืน่ขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครฐัอิเล็กทรอนิกส 
(ElectronicGovernmentProcurement:e-GP)ของกรมบัญชีกลาง 
                         ๒.๑๒  ผูยื่นขอเสนอท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ จะตองลงทะเบียนในระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส  (Electronic  Government Procurement : e-GP)  ขอกรมบัญชีกลาง 
ตามที่คณะ กรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
                         ๒.๑๓  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
                         ๒.๑๔  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน
แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช กําหนด 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย 
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให
ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบไุวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 



                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสาร
สวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบ
หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม
ขอ ๔.๔ 

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสาร
สวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่น
ขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดยีว
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบ
เสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือ
ไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คา
ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สํานักงานพัฒนาท่ีดิน
เขต ๕ ขอนแกน 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรมฯ ใหสงมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ตามเอกสารแนบ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง
สําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา



อิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาให
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
 

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๖     ผูยืน่ขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และ
เวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึง
สงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก กรมฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการ
เปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมฯ จะ
พิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต กรมฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น
มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรมฯ 

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) 
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมฯจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 



                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่กรมฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรยีบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กรมฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรมฯ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรมฯ มี
สิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดงักลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     กรมฯทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ
คาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังกรมฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปน
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทํา
การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน 
เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรมฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 
จากกรมฯ 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคดัเลือกมี



ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกรมฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๖.๒     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรอืทําขอตกลงเปน
หนังสือ กับกรมฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือด
ราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมฯ ไดรับมอบไว
แลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                         กรมฯจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว 
โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จะเบิกจายคาจางใหกับผูเสนอราคา รอยละ ๑๐๐ 
ภายหลังจากผูเสนอราคาดําเนินการแลวเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบรอย 

                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง
ซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือตกลงซื้อขายเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป  หรือระยะทางไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ กม. แลวแต



ระยะใดถึงกอน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพในวันสงมอบรถ ตามมาตรฐานที่โรงงานโดยผูขายตองจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณเงินงบประมาณประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น 

                          ๑๐.๒   เม่ือกรมฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจา
ทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   กรมฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยง
กัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมี
สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   กรมฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมฯไมได 
                                   (๑)    กรมฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 



                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมฯ หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                  

กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

    28  ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

การจัดซ้ือรถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 มีความประสงคจะจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คันดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,364,000.-บาท (-หนึ่งลานสามแสนหก

หมื่นสี่พันบาทถวน-) 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ 

3. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

1. ผูยื่นขอเสนอมีความสามารถตามกฎหมาย  

 2. ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนบุคคลลมละลาย 

 ๓. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4. ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนบุคคลท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคลที่ผูที่ทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย 

 6. ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 7. เปนบุคคลธรรมดาหรือเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุ ที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 

 8. ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา

ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางไมเปนธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  

 9. ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

  

10. ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ หรือ

บริษัทผูผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย 
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11. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : 

e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

12. ผูยื่นขอเสนอที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ จะตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

13. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

 14. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละครัง้ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

4. แบบรูปรายการและคุณลักษณะ 

4.1รายละเอียดท่ัวไป 

  4.๑.๑ รถโดยสาร (หลังคาทรงสูง) ขนาดไมนอยกวา ๑๒ ที่นั่ง 

  4.๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง พรอมเคลือบสีและพนกันสนิม มีคอนโซลหลัง

คนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนไดหลายระดับมีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่

นั่งผูโดยสารทุกที่นั่ง 

  4.๑.๓ รุนที่เสนอราคาเปนรถยนตรุนใหมที่มีจําหนายในประเทศไทย และเปนของใหมไมเคยใช

งานมากอน 

  4.๑.๔ ราคาที่เสนอตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ 

และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

4.2ระบบเครื่องยนต 

  4.๒.๑ เครื่องยนตดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาลว ระบายความรอนดวยน้ําพรอมเทอรโบ

อินเตอรคูลเลอร 

  4.๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๙๐ 

กิโลวัตต 

4.3ระบบสงกําลังและระบบขบัเคลื่อน 

  4.๓.๑ เกียรเปนแบบเกียรอัตโนมัติหรือ 

  4.๓.๒ เกียรเปนแบบเกียรธรรมดา ซึ่งมีระบบคลัตชตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

4.4ระบบบงัคับเลี้ยว 

พวงมาลัยขวา และระบบบังคบัเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอรตามมาตรฐานผูผลิต 

 

 

 

4.5ระบบหามลอ 

  4.๕.๑ ระบบหามลอแบบไฮดรอลิค พรอมหมอลมชวยผอนแรง 
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  4.๕.๒ ลอหนาเปนแบบดิสกเบรก แบบมีชองระบายความรอน ลอหลังเปนแบบดรัมเบรก พรอม

วาลวปรับแรงดันน้ํามันเบรก และเบรกมือ 

  2.๕.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบปองกันลอล็อคขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรง

เบรก 

4.6ระบบกันสะเทือน 

ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผูผลิต 

4.7ลอและยาง 

  4.๗.๑ ลอและลออะไหลเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิตท่ีใชกับรุนที่เสนอราคา 

  4.๗.๒ ยางเปนแบบเรเดียล ขนาดมาตรฐานโรงงานผูผลิต และมีอุปกรณล็อคยางอะไหล 

  4.๗.๓ มียางกันโคลนหนา-หลัง 

  4.๗.๔ มีลอและยางอะไหลพรอมแมแรงประแจถอดลอ พรอมกุญแจล็อคที่เก็บยางอะไหล

จํานวน ๑ ชุด 

4.8 ตัวรถ 

  4.๘.๑ โครงสรางตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกดานขางสําหรับประตูดานหนาทั้งซาย-ขวา 

  4.๘.๒ มีประตูปด-เปด ไมนอยกวา ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได ประตูหลังแบบเปดขึ้นบน

พรอมโชคคํ้าประตูอยางด ี

  4.๘.๓ แผงหนาปดตามมาตรฐานผูผลิต และตองมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต 

  4.๘.๔ มีระบบไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามที่กรมการขนสงกําหนด 

  4.๘.๕ ติดฟลมกรองแสงที่ไดรับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พรอมกันแสงยูวี ยี่หอ 

LAMINA /๓M/Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเทา ความเขมดานหนาและหลัง ๔๐ % ดานขาง ๖๐ % รับประกัน

คุณภาพ ไมนอยกวา ๕ ป 

  4.๘.๖ สีรถเปนสีบรอนซเงิน เปนสีเมทัลลิค หรือสีตามมาตรฐานผูผลิต 

  4.๘.๗ พนยากันสนิมรถยนตทั้งภายนอกและภายใน 

4.9อุปกรณเพื่อความปลอดภัย 

  4.๙.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผูผลิต 

  4.๙.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อค พรอมรีโมทคอนโทรล 

  4.๙.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย 

  4.๙.๔ มีไฟหนาตัดหมอก 

  4.๙.๕ มีกันชนหนาและกันชนหลัง 

  4.๙.๖ มีถุงลมนิรภัยคูหนา ตามมาตรฐานผูผลิต 

 

 

4.10เครื่องปรับอากาศ 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝง และสามารถจายลมเย็นภายในหองโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน 
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4.11 อุปกรณประจํารถ 

  ตองไมต่ํากวามาตรฐานตามที่ผลิตออกจําหนาย และอยางนอยตองมีอุปกรณตามรายการ ดังนี้ 

(สามารถติดตั้งเพ่ิมเติมจากมาตรฐานที่กําหนดได) 

  4.๑๑.๑ ชุดเครื่องมือสําหรับซอมแซมรถเบื้องตน จํานวน ๑ ชุด 

  4.๑๑.๒ แมแรง จํานวน ๑ ชุด 

  4.๑๑.๓ อุปกรณในการถอดเปลี่ยนลอ จํานวน ๑ ชุด 

  4.๑๑.๔ สายสําหรับพวงแบตเตอรี่ จํานวน ๑ ชุด 

  4.๑๑.๕ สายเคเบ้ิลสําหรับลากจูง จํานวน ๑ ชุด 

  4.๑๑.๖ ไฟสองสวางเชื่อมตอกับแบตเตอรี่ได จํานวน ๑ ชุด 

  4.๑๑.๗ หนังสือคูมือในการใชรถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันตางๆ จํานวน ๑ ชุด 

  4.๑๑.๘ ผายางปูพ้ืนดานหนา จํานวน ๒ แผน และพรมปูพ้ืนรถดานหลังคนขับ ๑ ชุด 

  4.๑๑.๙ มีกระจกไฟฟา ๒ บาน (คูหนา) พรอมระบบเซ็นทรัลล็อค 

  4.๑๑.๑๐ กระจกมองขางสามารถปรับและพับดวยไฟฟา ตามมาตรฐานผูผลิต 

  4.๑๑.๑๑ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอน 

  4.๑๑.๑๒ พื้นรถภายในหองผูโดยสารปูดวยพ้ืนดูราฟลอร และบุดวยกระเบ้ืองยางแผนเรียบ 

  4.๑๑.๑๓ บุภายในทั้งคัน รวมท้ังฝาทายดวยวัสดุไวนิลหรือดีกวา 

  4.๑๑.๑๔ กระจกทุกบาน (ยกเวนบานหนา) ติดตั้งผามานแบบรางคู 

  4.๑๑.๑๕ กระจกหลังติดตั้งระบบไลฝาพรอมที่ปดน้ําฝนตามมาตรฐานผูผลิต และติดกระจกมอง

หลังแบบขาสั้น 

  4.๑๑.๑๖ ติดตั้งคอนโซลบารสําหรับเก็บและวางสิ่งของทั้งภายในหองโดยสารตลอดแผง

ดานหลังคนขับหุมดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี และมีเบาะนั่ง ซาย-ขวา 

  4.๑๑.๑๗ ที่นั่งคนขับและผูโดยสารตอนหนามีหมอนรองศีรษะ เบาะทําดวยฟองน้ําขึ้นรูปอยางดี 

หุมดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เกาอี้ผูโดยสารดานหลังคนขับหันหนาไปทางดานหนารถ ปรับเอนไดไมนอยกวา ๖ ท่ี

นั่ง เปนเบาะทรงสูงทําดวยฟองน้ําขึ้นรูปอยางดี แยกที่นั่งทุกตัวหุมดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี ยกเวนเบาะหลังมี ๔ 

ที่นั่ง ไมมีเทาแขน สามารถปรับและพับเก็บไดเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการเก็บของและสัมภาระตางๆ 

  4.๑๑.๑๘ เครื่องเสียงติดรถยนต ยี่หอ Pioneer KENWOOD หรือ Sony สามารถเลนวิยุ 

AM/FM สามารถเลนแผน CD DVD และมีชองตอ USB MP๓ หนาจอเปนระบบสัมผัส (Touch Screen) ไมนอย

กวา ๖ จุด  

   

 

4.๑๑.๑๙ โทรทัศนติดรถยนต จอภาพ LCD ภาพชัดทุกมุมมอง ขนาดไมต่ํากวา ๑๗ นิ้ว แบบพับ

เก็บเพดานพรอมเสาอากาศ 

  4.๑๑.๒๐ ปายสามเหลี่ยม ใชเพ่ือเปนสัญลักษณในการจอดรถในกรณีฉุกเฉิน และสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนแมในระยะไกล 
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  4.๑๑.๒๑ อุปกรณอ่ืนๆ ตามที่บริษัทเสนอ (ถาม)ี 

4.12เงื่อนไขและการรับประกัน  

  4.12.1 ตองรับประกันคุณภาพใหระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 

100,000 กิโลเมตร อยางใดอยางหนึ่งถึงกอน หากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใชงานตามปกติ 

  4.12.2 การนํารถยนตเขาบํารุงรักษาฟรีคาแรงภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กําหนด

สามารถนํารถเขารับบริการตรวจเช็คและซอมบํารุง จากตัวแทนจําหนายไดท่ัวราชอาณาจักร 

  4.12.3 ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูแทนจําหนาย ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตหรือผูนําเขา

โดยตรง และตองมีศูนยบริการตรวจเช็คและซอมบํารุง ที่ไดมาตรฐานทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือความสะดวกใน

การรับบริการหลังการขาย ซึ่งศูนยบริการดังกลาวจะตองไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต และผูนําเขา 

  4.12.4ผูยื่นขอเสนอจะตองเปนผูดําเนินการจดทะเบียนยานพาหนะ (รถยนต) ใหแกกรมพัฒนา

ที่ดิน และตองเปนผูออกคาใชจายตาง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด พรอมประกันภัยรถยนตชั้น 1 และ พ.ร.บ. 

  4.12.5จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขาย เม่ือผูขายสงมอบรถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล)

ดังกลาว ฯที่จัดซื้อถูกตองตามที่กําหนดแลว 

4.13 ระยะเวลาสงมอบครุภัณฑ 

4.13.1 จะตองสงมอบครุภัณฑภายในเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

4.13.2 น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และกรอบปายทะเบียนในวันสงมอบ 

5. กําหนดสงมอบ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

6. วงเงินในการจัดหา 

 รถยนตโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน เปนเงินทั้งสิ้น 1,364,000.-บาท(-หนึ่งลานสามแสนหกหมื่นสี่พัน

บาทถวน-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม  

สถานท่ีติดตอ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5    

โทรศพัท/โทรสาร 043-246667 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ลงนาม พิทักษพงษ  ธีระวงศ ประธานกรรมการ 
ลงนาม อุษา  จักราช                    กรรมการ 
ลงนาม  มัฎสิกาญจน  กูใหญ             กรรมการ 



 

        (ลงนาม)  พิทักษพงษ   ธีระวงศ     ประธานกรรมการ 

         (นายพิทักษพงษ  ธีระวงศ) 

         ผูอํานวยการกลุมสํารวจเพ่ือทําแผนที ่

 

        (ลงนาม)   อุษา   จักราช    กรรมการ 

         (นางอุษา  จักราช) 

         นกัวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 

      (ลงนาม) มัฎสิกาญจน   กูใหญ     กรรมการ 

       (นางมัฏสิกาญจน  กูใหญ) 

         เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 
 


