
 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลเค็บ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาส
หรือเหล็ก จํานวน ๑ คัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อรถยนตกระบะ
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ 
กิโลวัตต ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลเค็บ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก จํานวน ๑ คัน ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหาหมื่นสี่พันบาทถวน)  
 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                   ๑. ผูยื่นขอเสนอมีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ผูยื่นขอเสนอไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ผูยื่นขอเสนอไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ผูยื่นขอเสนอไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ผูยื่นขอเสนอไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. ผูยื่นขอเสนอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. ผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ผูยื่นขอเสนอไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรม
พัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
                ๙. ผูยื่นขอเสนอไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  
              ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ หรือ
บริษัทผูผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย 
              ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส  (Electronic  Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 



              ๑๒. ผูยื่นขอเสนอที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ จะตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส (ElectronicGovernment Procurement : e-GP)ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะ กรรมการ 
ป.ป.ช กําหนด 
              ๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
              ๑๔. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
  
  
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.cgd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ 
  
  
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

  

  

  

  

  
 

ลงนาม  กอเกียรติ  จันทรพ่ึงสุข  

(นายกอเกียรติ จันทรพ่ึงสุข) 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

  
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี  ๕/๒๕๖๓ 

การซื้อรถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคล่ือน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลเค็บ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 

จํานวน ๑ คัน 

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

ลงวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

                  กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรมฯ" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต  ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิล้เค็บ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 
จํานวน ๑ คัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปนเงินทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหาหมื่นสี่
พันบาทถวน)  
แบบรูปรายการและคุณลักษณะ 
     ๑. คุณลักษณะทั่วไป 
         ๑.๑  เปนรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาดน้ําหนกับรรทุกไมต่ํากวา ๑ ตัน ปริมาตร 
กระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซหีรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต  ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบ้ิล
เค็บ (๔ ประต)ู พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 
        ๑.๒  เปนรถยนตใหมท่ียังไมผานการใชงานมากอน เปนรถใหมรุนลาสุดของแตละยี่หอ 
และตองเปนของแทตามมาตรฐานของรถรุนที่ผลิต และจําหนาย 
        ๑.๓ เปนรถกระบะบรรทุกรุนที่ยกสูง ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 
        ๑.๔ ตอนหนาเกงมีที่นั่งพรอมเข็มขัดนิรภัยทุกตําแหนง เบาะนั่งตอนหนาสามารถปรับ 
เลื่อนระดับได 
        ๑.๕ มีถุงลมเสริมความปลอดภัยทั้งดานผูขับและผูโดยสาร ไมนอยกวา ๒ ตําแหนง 
        ๑.๖ กระจกมองขางปรับและพับเก็บดวยไฟฟา ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 
        ๑.๗ ตอนทายเปนกระบะบรรทุกสําเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต ฝาทายปด-เปด 
ไดพนเปนสีเดียวกันกับหัวเกง พรอมติดตั้งกระบะปูพื้น (LINER) 
        ๑.๘ กระจกทุกบานติดฟลมกรองแสง ชนิดปองกันรังสี UV และปองกันแสงแดด โดยกระจกประตูและกระจก
หลังตดิฟลมกรองแสงที่มีความเขม ๖๐ เปอรเซ็นต สวนกระจกหนารถติดฟลมกรองแสงที่มีความเขม ๔๐ เปอรเซ็นต 
แบบเต็มบานกระจก พรอมใบรับประกันคุณภาพฟลมกรองแสง อยางนอย ๕ ป 
        ๑.๙ มีวิทยFุM/AM ชองตออุปกรณ USB/AUX และเครื่องเลนแผนซีดี หรือ ดีวีดี ติดรถยนต สามารถเชื่อมตอ 
Bluetooth พรอมมีลําโพงไมนอยกวา ๒ ตําแหนง ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 
        ๑.๑๐ มีกันหนา– หลังตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 
        ๑.๑๑ รถจะตองพนกันสนิม ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 



        ๑.๑๒ เบาะหุมหนัง ดานหนา – หลัง 
        ๑.๑๓ ราคาที่เสนอเปนราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพ่ิม 
รวมทั้งภาษีอากรอ่ืนและคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว  
     ๒. ระบบเครื่องยนต 
        ๒.๑ระบบเครื่องยนตเปนเครื่องยนตดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาลว ดับเบิ้ลโอเวอร 
เฮดแคมซาพท ระบายความรอนดวยน้ํา หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล พรอมเทอรโบและอินเตอรคลูเลอร 
        ๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซ ี
        ๒.๓ เครื่องยนตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผานมาตรฐานไอเสียไมต่ํากวา EURO ระดับ ๓ 
๓. ระบบขบัเคลื่อน 
       ๓.๑เกียร เปนระบบเกียรอัตโนมัติ (Automatic Transmission) มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา ๕ เกียร และเกียร
ถอยหลัง ๑ เกียร 
       ๓.๒ ระบบบังคับเลี้ยว เปนพวงมาลัยขวาแบบแร็คแอนดพิเนียน (Rack and Peenion) พรอมพาวเวอร 
(Power) ชวยควบคุมขับเคลื่อนทางดานหนา สามารถปรับระดับสูงต่ําและเขาออกได 
      ๓.๓ ระบบหามลอ ลอหนาเปนแบบดิสกเบรก มีครีบระบายความรอน ลอหลังเปน 
แบบดรัมเบรก (Drum Brakes) มีระบบเบรกปองกันลอล็อกABS พรอมระบบกระจายแรงเบรก EBD 
      ๓.๔ กระทะลอเปนลออัลลอย ทั้ง ๔ ลอ ขนาดไมต่ํากวา ๑๗ นิ้ว หรือตามมาตรฐาน 
โรงงานผูผลิต 
     ๓.๕ ขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต และยางตองมีอายุไมเกิน ๖ เดือน ในวัน 
สงมอบ 
    ๔. ระบบกันสะเทือน 
        ๔.๑เปนไปตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต  
    ๕. ระบบไฟฟา 
        ๕.๑ ใชแบตเตอรี่ ขนาดไมนอยกวา ๑๒ โวลต มีความจุไมนอยกวา ๖๕ แอมป/ชั่วโมง 
        ๕.๒ มีอุปกรณไฟสองสวางและไฟสัญญาณตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต และถูกตองตามกฎจราจร 
        ๕.๓ ระบบล็อกประตูแบบเซน็ทรัลล็อกพรอมกุญแจรีโมท  
    ๖. หลังคารถบรรทุก 
       ๖.๑ หลังคาสําเร็จรูปทําดวยไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก เปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน ความสูงไมต่ํากวาตัวรถ 
ติดตั้งบนกระบะทายสีเดียวกับตัวรถพรอมยางขอบ 
       ๖.๒ ฝาทายเปนกระจกเปดทายแบบโชคอัพ และมีกุญแจล็อค 
       ๖.๓ มีชองลมพรอมกระจกดานขางเปนกระจกนิรภัยบานเลื่อนเปด-ปด ได และมีท่ีล็อคภายใน 
       ๖.๔ ชองตอหลังคาจะตองปดสนิทไมมีการรั่วซึมดานบน 
    ๗. อุปกรณ และเครื่องมือประจํารถ 
        ๗.๑ หองโดยสารมีแผนยาง หรือพลาสติกไฟเบอรขนาดตามมาตรฐานปูพื้นรถ จํานวน 
๔ ผืน 
       ๗.๒ มียางกันโคลนหนา-หลัง 
       ๗.๓ มีกงลอและยางอะไหล จํานวน ๑ ชุด 
       ๗.๔ แมแรงยกรถพรอมดาม จํานวน ๑ ชุด 
       ๗.๕ประแจถอดลอตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต ๑ อัน 



       ๗.๖ ชุดเครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต พรอมซองหรือถุง ๑ ชุด 
       ๗.๗มีคูมือรถยนต คูมือการใชและบํารุงรักษารถยนต เปนภาษาไทย จํานวน ๑ ชุด 
       ๗.๘บัตรบํารุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผูแทนจําหนายกําหนด 
       ๗.๙อุปกรณอื่นนอกจากที่กําหนดท่ีตดิมากับรถใหเปนไปตามรูปแบบ (Catalog) 
แสดงยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่น ๆ ของรถยนตที่จะเสนอ เพ่ือใหคณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบเอกสาร
ประกวดราคาดวย  หรือรายละเอียดที่บริษัทสามารถเสนอเพ่ิมเติมเปนลายลักษณอักษร 
                   โดยพัสดุมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน (แนบทายเอกสาร) 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 

                          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     ผูยื่นขอเสนอไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อให
เปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖    ผูยื่นขอเสนอมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    ผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘    ผูยื่นขอเสนอไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอ
ใหแกกรมฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 



                          ๒.๙    ผูยื่นขอเสนอไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                         ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ 
หรือบริษัทผูผลิตท่ีมีสาขาในประเทศไทย 
                         ๒.๑๑ผูยืน่ขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส 
(ElectronicGovernmentProcurement:e-GP)ของกรมบัญชีกลาง 
                         ๒.๑๒  ผูยื่นขอเสนอท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ จะตองลงทะเบียนในระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส  (Electronic  Government Procurement : e-GP)  ขอกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะ กรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
                         ๒.๑๓  ผูยืน่ขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 
                         ๒.๑๔  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 
กําหนด 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

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

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถกูตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนา
ถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 



(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔ 

                                   (๒)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๓)  หลักประกันการเสนอราคา    
                                   (๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   (๕)  เอกสารหลักฐานแสดงการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่ 
เว็บไซตศนูยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                                  (๖)  หนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนาย หรือไดรับการแตงตั้งการเปนตัวแทน 
จําหนายรถยนต ยี่หอที่เสนอราคา 
                                  (๗) บัญชีรายชื่อศูนยบริการ  พรอมแสดงชื่อ ที่อยู สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท 
ของศูนยบริการ 
                             ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสาร ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส จะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) ให
โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ  PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒ 
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคาเปนเงินบาท เสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว 

                           ๔.๓   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย  
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ตาม
รายละเอียด ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลาวนี้ กรมฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 



โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗     ผูยืน่ขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแก กรมฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ 
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง
งาน เวนแต กรมฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรมฯ 

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 

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

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 



                                   กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีก่รมฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรยีบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ 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 มีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     กรมฯทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมทั้งกรมฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู
ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

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

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 



                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรมฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                           ๖.๑      เงินสด 

                           ๖.๒      เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือด
ราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                          ๖.๓     หนังสือค้ําประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔      หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงนิทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕      พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมฯ ไดรับมอบไวแลว 

                 ๗.    การจายเงิน 

                          กรมฯจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดย
ถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑ งวด ดังนี ้
                          งวดท่ี ๑ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จะเบิกจายคาจางใหกับผูเสนอราคา รอยละ ๑๐๐ 
ภายหลังจากผูเสนอราคาดําเนินการแลวเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบรอย 

                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคิดในอัตรารอยละ ศูนยจุดสองศูนย (๐.๒๐)  
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตาม
แบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือตกลงซื้อขายเปนหนังสือแลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่
ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป  หรือระยะทางไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ กม. แลวแตระยะใดถึงกอน 
โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพในวันสงมอบรถ ตามมาตรฐานที่โรงงานโดยผูขายตองจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารดุบกพรอง 

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวเทานั้น 

                          ๑๐.๒   เม่ือกรมฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง



นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   กรมฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
ซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณทีี่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคาํวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   กรมฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมฯไมได 
                                   (๑)    กรมฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคดัเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมฯ หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  

กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

 ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 
 
 



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

การจัดซื้อรถยนตกระบะบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี หรอืกําลังเครือ่งยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลือ่น 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ็ 

พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก จํานวน 1 คัน 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 มีความประสงคจะจัดซื้อรถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน  

2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก จํานวน 1 คันดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)เปนเงนิงบประมาณทั้งสิ้น 854,000.-บาท (-แปดแสนหาหมื่นสีพั่นบาทถวน-) 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือทดแทนรถยนตคนัเดิมที่มีอายุการใชงานมากกวา 25 ป 

2. เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ 
 

3. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

1.ผูยื่นขอเสนอมีความสามารถตามกฎหมาย 

 2.ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนบุคคลลมละลาย 

 ๓.ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4.ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ

ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

5. ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนบุคคลท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิง

งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคลที่ผูท่ีทิ้งงานเปน

หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย 

 6.ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 7. เปนบุคคลธรรมดาหรือเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุ ที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 

 8. ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางไมเปนธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  

 



 9. ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 10. ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ หรือ

บริษัทผูผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย 

11. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement 

: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

12. ผูยื่นขอเสนอท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ จะตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส 

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

13. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย

ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

 14. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช 

กําหนด 
 

4. แบบรูปรายการและคุณลักษณะ 
 

4.1คุณลักษณะทั่วไป 

4.1.1เปนรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาดน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน ปริมาตรกระบอก 

สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ล

แคบ(4 ประต)ู พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 

4.1.2 เปนรถยนตใหมที่ยังไมผานการใชงานมากอน เปนรถใหมรุนลาสุดของแตละยี่หอ และ 

ตองเปนของแทตามมาตรฐานของรถรุนที่ผลิต และจําหนาย 

4.1.3เปนรถกระบะบรรทุกรุนที่ยกสูง ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

4.1.4 ตอนหนาเกงมีที่นั่งพรอมเข็มขัดนิรภัยทุกตําแหนง เบาะนั่งตอนหนาสามารถปรับเลื่อน 

ระดับได 

  4.1.5มีถุงลมเสริมความปลอดภัยทั้งดานผูขับและผูโดยสารไมนอยกวา 2 ตําแหนง 

  4.1.6 กระจกมองขางปรับและพับเก็บดวยไฟฟาตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

4.1.7 ตอนทายเปนกระบะบรรทุกสําเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิตฝาทายปด-เปด ได 

พนเปนสีเดียวกันกับหัวเกง พรอมติดตั้งกระบะปูพื้น (LINER) 

  4.1.8 กระจกทุกบานติดฟลมกรองแสง ชนิดปองกันรังสี UV และปองกันแสงแดด โดย

กระจกประตูและกระจกหลังติดฟลมกรองแสงที่มีความเขม 60 เปอรเซ็นต สวนกระจกหนารถติดฟลมกรอง

แสงที่มีความเขม 40 เปอรเซ็นต แบบเต็มบานกระจก พรอมใบรับประกันคุณภาพฟลมกรองแสงอยางนอย  

5 ป 

 

  



  4.1.9มีวิทยุ FM/AMชองตออุปกรณ USB/AUX และเครื่องเลนแผนซีดี หรือ ดีวีดี ติด

รถยนต สามารถเชื่อมตอ Bluetoothพรอมมีลําโพงไมนอยกวา 2 ตําแหนงตามมาตรฐานโรงงานผูผลิตเปน

ของใหมไมเคยใชงานมากอน 

4.1.10 มีกันชนหนา – หลังตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

4.1.11 รถจะตองพนกันสนิม ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

4.1.12 เบาะหุมหนัง ดานหนา – หลัง 

4.1.13 ราคาที่เสนอเปนราคาท่ีรวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพ่ิม 

รวมทั้งภาษีอากรอ่ืนและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
  

4.2 ระบบเครื่องยนต 

4.2.1 ระบบเครื่องยนตเปนเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ แถวเรียง 16 วาลว ดับเบ้ิลโอเวอรเฮดแคม

ซาพท ระบายความรอนดวยน้ํา หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรลพรอมเทอรโบและอินเตอรคลูเลอร 

4.2.2 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี  

4.2.3 เครื่องยนตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผานมาตรฐานไอเสียไมต่ํากวา EURO ระดับ 3 
 

4.3 ระบบขบัเคลื่อน 

  4.3.1เกียร เปนระบบเกียรอัตโนมัติ(Automatic Transmission) มีเกียรเดินหนาไมนอย

กวา 5 เกียร และเกียรถอยหลัง 1 เกียร 

  4.3.2 ระบบบังคับเลี้ยว เปนพวงมาลัยขวาแบบแร็คแอนดพิเนียน (Rack and Peenion) 

พรอมพาวเวอร (Power) ชวยควบคุมขับเคลื่อนทางดานหนา สามารถปรับระดับสูงต่ําและเขาออกได 

4.3.3 ระบบหามลอ ลอหนาเปนแบบดิสกเบรก มีครีบระบายความรอน ลอหลังเปนแบบดรัม

เบรก (Drum Brakes)มีระบบเบรกปองกันลอล็อกABS พรอมระบบกระจายแรงเบรก EBD  

4.3.4กระทะลอเปนลออัลลอยทั้ง 4 ลอ ขนาดไมต่ํากวา 17 นิ้วหรือตามมาตรฐานโรงงาน

ผูผลิต 

4.3.5ขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต และยางตองมีอายุไมเกิน 6 เดือน ในวันสงมอบ  
 

4.4ระบบกันสะเทือน 

4.1 เปนไปตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 
 

4.5ระบบไฟฟา 

  4.5.1 ใชแบตเตอรี่ ขนาดไมนอยกวา 12 โวลต มีความจุไมนอยกวา 65 แอมป/ชั่วโมง 

  4.5.2 มีอุปกรณไฟสองสวางและไฟสัญญาณตามมาตรฐานโรงงานผูผลิตและถูกตองตามกฎ

จราจร 

  4.5.3 ระบบล็อคประตูแบบเซ็นทรัลล็อคพรอมกุญแจรีโมท  
 

 

  
 



 

4.6 หลังคารถบรรทุก 

  4.6.1 หลังคาสําเร็จรูปทําดวยไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก เปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน 

ความสูงไมต่ํากวาตัวรถ ติดตั้งบนกระบะทายสีเดียวกับตัวรถพรอมยางขอบ 

  4.6.2ฝาทายเปนกระจกเปดทายแบบโชคอัพและมีกุญแจล็อค 

4.6.3 มีชองลมพรอมกระจกดานขางเปนกระจกนิรภัยบานเลื่อนเปด-ปด ได และมีที่ล็อคภายใน 

  4.6.4 ชองตอหลังคาจะตองปดสนิทไมมีการรั่วซึมดานบน 
 

4.7 อุปกรณ และเครื่องมือประจํารถ 

4.7.1 หองโดยสารมีแผนยาง หรือพลาสติกไฟเบอรขนาดตามมาตรฐานปูพ้ืนรถจํานวน 4 ผืน  

4.7.2 มียางกันโคลนหนา-หลัง 

4.7.3มีกงลอและยางอะไหล จํานวน 1 ชุด 

  4.7.4 แมแรงยกรถพรอมดาม จํานวน 1 ชุด 

  4.7.5 ประแจถอดลอตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 1 อัน 

  4.7.6ชุดเครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานโรงงานผูผลิตพรอมซองหรือถุง 1 ชุด 

  4.7.7มคีูมือรถยนต คูมือการใชและบํารุงรักษารถยนต เปนภาษาไทย จํานวน 1 ชุด 

4.7.8บัตรบํารุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผูแทนจําหนายกําหนด 

  4.7.9 อุปกรณอ่ืนนอกจากที่กําหนดที่ติดมากับรถใหเปนไปตามรูปแบบ (Catalog) แสดง

ยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่น ๆ ของรถยนตที่จะเสนอ เพ่ือใหคณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบเอกสาร

ประกวดราคาดวยหรือรายละเอียดท่ีบริษัทสามารถเสนอเพ่ิมเติมเปนลายลักษณอักษร 
  

4.8เงื่อนไขและการรับประกัน  

  4.8.1 ตองรับประกันคุณภาพใหระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 

100,000 กิโลเมตร อยางใดอยางหนึ่งถึงกอน หากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใชงานตามปกติ 

  4.8.2การนํารถยนตเขาบํารุงรักษาฟรีคาแรงภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กําหนด

สามารถนํารถเขารับบริการตรวจเช็คและซอมบํารุง จากตัวแทนจําหนายไดท่ัวราชอาณาจักร 

  4.8.3 ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูแทนจําหนาย ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตหรือผูนําเขา

โดยตรง และตองมีศูนยบริการตรวจเช็คและซอมบํารุง ที่ไดมาตรฐานทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือความสะดวก

ในการรับบริการหลังการขาย ซึ่งศูนยบริการดังกลาวจะตองไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต และผูนําเขา 

  4.8.4ผูยื่นขอเสนอจะตองเปนผูดําเนินการจดทะเบียนยานพาหนะ (รถยนต) ใหแกกรม

พัฒนาที่ดิน และตองเปนผูออกคาใชจายตาง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด พรอมประกันภัยรถยนตชั้น 1 และ 

พ.ร.บ. 

  4.8.5จะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซื้อขาย เมื่อผูขายสงมอบรถยนตกระบะบรรทุก 

(ดีเซล)ดังกลาว ฯที่จัดซื้อถูกตองตามที่กําหนดแลว 
 

  
 



 

 

4.9 ระยะเวลาสงมอบครุภัณฑ 

4.9.1 จะตองสงมอบครุภัณฑภายในเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

4.9.2 น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และกรอบปายทะเบียนในวันสงมอบ 
 

5. กําหนดสงมอบ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 

6. วงเงินในการจัดหา 

 รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก 

จํานวน 1 คันเปนเงินทั้งสิ้น 854,000.-บาท (-แปดแสนหาหมื่นสีพั่นบาทถวน-) 
 

7. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม  

 สถานท่ีติดตอ กลุมวางแผนการใชที่ดิน 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5    

โทรศพัท/โทรสาร 043-246667 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

 
 


