
 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล) ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี 

ขับเคล่ือน ๔ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก จํานวน ๑ คัน  

 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) 

 

                 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อรถยนตกระบะบรรทุก 

(ดีเซล) ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ พรอมหลังคา

ไฟเบอรกลาสหรือเหลก็ จํานวน ๑ คัน ดวยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปนเงินท้ังสิ้น 

๙๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)  

 

                 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                 ๑.มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๒.ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓.ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔.  ไมเปนบุคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชัว่คราว เนื่องจาก

เปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

กําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                ๕. ไมเปนบุคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ 

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคลที่ผูที่ทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย 

                ๖.มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุ ที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 

                ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมฯ ณ  วันประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางไมเปนธรรม ในการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

               ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอได

มีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

              ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ หรือบริษัทผูผลิตที่



มีสาขาในประเทศไทย 

              ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic  Government Procurement : e-GP)ของกรมบัญชีกลาง 

              ๑๒.  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอเิล็กทรอนิกส 

(Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะ กรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

             ๑๓.  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

            ๑๔.  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ

ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

  

 

 

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.cgd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓๒๔๖๖๖๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง กรม

พัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ผานทางอีเมล r05_2@ldd.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลาง

กําหนด ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕จะชี้แจงรายละเอียด

ดังกลาวผานทางเว็บไซต www.cgd.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

  

  ประกาศ ณ วันที่   ๒๖    พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ลงนาม  กอเกียรติ  จันทรพึ่งสุข  

(นายกอเกียรติ จันทรพึ่งสุข) 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 

  
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) ใน



ระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี  ๔/๒๕๖๒ 

การซื้อรถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล) ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคล่ือน 

๔ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก จํานวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)  

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

ลงวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

                  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “กรม”  มีความประสงคจะ

ประกวดราคาซื้อรถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล) ๔ ประตู  ขนาด ๑ ตัน   จํานวน ๑ คัน  งบประมาณ ๙๙๑,๐๐๐.-บาท 

(-เกาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน-) (ครั้งที่ ๒) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

  

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                                   -รถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล) ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ พรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก(รายละเอียดคุณลักษณะแนบทาย

ประกาศ) 

                          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    มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 



                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕ ไมเปนบุคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ 

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคลที่ผูที่ทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖ มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุ ที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ดังกลาว 

                          ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมฯ ณ  วัน

ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางไมเปนธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้

                          ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

ยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                         ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ หรือ

บริษัทผูผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย 

                         ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic  Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                        ๒.๑๒ ผูยืน่ขอเสนอซึง่ไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

อิเล็กทรอนิกส (Electronic  Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะ กรรมการ ป.ป.ช 

กําหนด 

                         ๒.๑๓  ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช กําหนด 

                         ๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท 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) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม เปนตน (ถามี) 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที ่๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 

(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดเฉพาะตามขอ ๔ 

                                   (๒)  ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทน ใหแนบหนังสือ 

มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๓) หลักประกันการเสนอราคา 

                                   (๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ    จัด

จางภารรฐัดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                   (๕) เอกสารหลักฐานแสดงลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต

ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                                   (๖) หนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนาย หรือไดรับการแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนาย

รถยนต ยี่หอที่เสนอราคา 

                                   (๗) บัญชีรายชื่อศูนยบริการ พรอมแสดงชื่อ ที่อยู สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพทของ



ศูนยบริการ 

                       ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสาร ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวนถูกตองแลว 

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส จะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอ

ไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 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     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียด การเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒ และ

เสนอราคาเปนเงินบาท เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ 

ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลข

และตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ๑๑๙ 

ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 

                          ๔.๓  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายใน

กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรมฯ ใหสงมอบพัสดุ 

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครภุัณฑ

ยานพาหนะ ดังกลาว ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการ

พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                                   สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 

โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ

ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน  

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 

ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร

ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที่   ๒๖   ธันวาคม ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอ



ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 

PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง 

และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคา

ใหแก กรมฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ 

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มี

การพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู

ยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรมฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรมฯ 

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยืน่ขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธกีารเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมฯจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมฯ จะพิจารณาจาก ราคา

รวม 

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค



หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กรมฯ

กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทํา

ใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอน

ปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กรมฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรมฯ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมฯมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรมฯ มีสิทธทิี่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     กรมฯทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็

ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ

ใหถือวาการตัดสินของ กรมฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรมฯ จะ

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ

การคดัเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน

เท็จ หรือใชชื่อบคุคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

กรมฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยืน่ขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรมฯ 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรมฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน 

หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 



๑.๓ หรือทําขอตกลง เปนหนังสือกับกรมฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกรมฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดย

ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                          (๖.๑)     เงนิสด 

                          (๖.๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          (๖.๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๖.๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

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.    คาจางและการจายเงนิ 

                          กรมฯ จะจายคาพัสดุซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจาย       ทั้งปวงแลว 

โดยถือราคารวมเปนเกณฑ และกําหนดจายเงิน เปนจํานวน ๑ งวด ดังนี ้

                         เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาพัสดุ  เมือ่ผูขาย ไดสงมอบพัสดุใหแลวเสร็จเรียบรอย

ตามสัญญา 

                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามสัญญาซื้อขาย ใหคิดในอัตรารอยละ ศูนยจุดสองศนูย (๐.๒๐) ตอวัน 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตาม

แบบดังในระบุสัญญาซื้อขายตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือแลวแตกรณี  จะตองรับประกัน

ความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป หรือระยะทางไมนอยกวา 

๑๐๐,๐๐๐ กม. แลวแตระยะใดถึงกอน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพใน วันสงมอบรถ ตามมาตรฐานจากโรงงาน

ผูผลิต โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดมิภายใน ๓๐ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด

บกพรอง 

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๒ 



                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงนิงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น 

                          ๑๐.๒   เม่ือกรมฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขา

มาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช

เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน

เวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   กรมฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ

เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผู

ยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรอง

คาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   กรมฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากกรมฯไมได 

                                   (๑)    กรมฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง

พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคดัเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรอืขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับ

ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมฯ หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ 



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

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             กรมฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรมฯ ไวชั่วคราว 

กรมพัฒนาท่ีดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 

 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 



 
 

 


