( สําเนา )
ประกาศกรมพัฒนาทีดนิ โดย สํานักงานพัฒนาทีดนิ เขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี
เรือง ประกวดราคาซือ' รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ ตาํ กว่ า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับ
เคลือน ๔ ล้ อ แบบดับเบิล' แคบ พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรื อเหล็ก จํานวน ๑ คัน ครั ง' ที ๒ ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื $อ
รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลือน ๔ ล้ อ แบบดับเบิ $ลแคบ พร้ อม
หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรื อเหล็ก จํานวน ๑ คัน ครัง$ ที ๒ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานซื $อในการประกวดราคาครัง$ นี $ เป็ นเงินทังสิ
$ $น ๙๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้ าแสนเก้ าหมืนหนึงพันบาท
ถ้ วน) ตามรายการ ดังนี $
รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน
จํานวน
๑
คัน
ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลือน ๔ ล้ อ แบบดับ
เบิ $ลแคบ พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลา
สหรื อเหล็ก(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี $
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิ $งงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิ $งงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบคุ คลทีผู้ทิ $งงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
$ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื $อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล ผู้มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาซื $อด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่กรมพัฒนาทีดิน โดย
สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง$ นี $
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๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิPหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ $นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อ
เสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิPความคุ้มกันเช่นว่านัน$
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.
ช. กําหนด
๑๒. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่าย
เงินแต่ละครัง$ ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื $อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่
$ วนั ที ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง
วันที ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื $อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภาย
หลังจากชําระเงินเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th;
https://process๓.gprocurement.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐
๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ถวิล มังนุ้ย
(นายถวิล มังนุ้ย)
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาทีดิน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั $ วนั ที ซื $อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
อัมพิกา พวงแก้ ว
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(นางสาวอัมพิกา พวงแก้ ว)
นักจัดการงานทัวไปปฏิบตั ิการ
ประกาศขึ $นเว็บวันที ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดย นางสาวอัมพิกา พวงแก้ ว นักจัดการงานทัวไปปฏิบตั ิการ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที E ๕/๒๕๖๒
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( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาซือ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที% E ๕/๒๕๖๒
การซือ รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต%าํ กว่ า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื%อน ๔ ล้ อ แบบ
ดับเบิล แคบ พร้ อมหลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก จํานวน ๑ คัน ครัง ที% ๒
ตามประกาศ กรมพัฒนาที%ดนิ โดย สํานักงานพัฒนาที%ดนิ เขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี
ลงวันที% ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กรมพัฒนาทีดิน โดย สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี ซึงต่อไปนี #เรี ยกว่า "กรม" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื #อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี #
รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
จํานวน
๑
คัน
กระบอกสูบไม่ตํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับ
เคลือน ๔ ล้ อ แบบดับเบิ #ลแคบ พร้ อม
หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )
รายละเอียดตามคุณลักษณะและข้ อกําหนดของ สํานักงานพัฒนาทีดินเขต 11 สุราษฎร์ ธานี ราคา
กลาง ๙๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้ าแสนเก้ าหมืนหนึงพันบาทถ้ วน) พัสดุทีจะซื #อนี #ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้
งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพทีจะใช้ งานได้ ทนั ทีและมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ ใน
เอกสารประกวดราคาซื #อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี # โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนด ดังต่อไปนี #
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ ในระบบการจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื #อขายทัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ #าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
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๒. คุณสมบัตขิ องผู้ย% นื ข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัวคราว เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่
การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิ #งงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิ #งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบคุ คลทีผู้ทิ #งงานเป็ นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
# วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื #อจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิติบคุ คลผู้มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่ กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง# นี #
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิLหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ #นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิLและความคุ้มกันเช่นว่านัน#
๒.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีราย
รับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครัง# ซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.
ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการยื%นข้ อเสนอ
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที% ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี 
(๑) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นนิติบคุ คล
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(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชือหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั# บรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บริษัทจํากัดหรื อบริษัทมหาชนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั# บรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบคุ คล ให้ ยืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั # สําเนาข้ อตกลงทีแสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนทีมิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรั# บรอง
สําเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยืนสําเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า และเอกสารตามทีระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดที
#
ได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
# # เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ครบ
ถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบในข้ อ ๑.๖
(๑) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่ วนที% ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี 
(๑) ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอมอบอํานาจให้ บคุ คลอืนกระทําการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทังนี
# #
หากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ทีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน#
(๒) แคตตาล็อกและ/หรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้ อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดที
#
ได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
# # เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบ
ถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๖
(๒) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
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๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี # โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิ
# #น และจะ
ต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลั
# กฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยืนข้ อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้ เพียงครัง# เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู
ต้ อง ทังนี
# # ราคารวมทีเสนอจะต้ องตรงกันทังตั
# วเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัว
หนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ
# #นซึงรวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม ภาษีอากรอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า
ใช้ จา่ ยอืนๆ ทังปวงไว้
#
แล้ ว จนกระทังส่งมอบพัสดุให้ ณ สํานักงานพัฒนาทีดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี
ราคาทีเสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตังแต่
# วนั เสนอราคาโดยภาย
ในกําหนดยืนราคา ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาทีตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื #อขาย หรื อวันทีได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กรม ให้ สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องส่งแคตตาล็อก และหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถ
บรรทุก ดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ตํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลือน ๔ ล้ อ แบบดับเบิ #ลแคบ พร้ อม
หลังคาไฟเบอร์ กลาส หรื อเหล็ก ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี # กรมจะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้ พิจารณา หากเป็ นสําเนารูปถ่ายจะต้ องรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องนําต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยืนข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ ถีถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั#
ยก่อนทีจะตกลงยืนข้ อเสนอตามเงือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื #ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ ถือตามเวลาของระบบการจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมือพ้ นกําหนดเวลายืนข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้ อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืนข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน
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ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพือเป็ นการ
เสนอราคาให้ แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื #อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยืนข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน ตามข้ อ
๑.๕ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราย
อืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็
#
นผู้ยืนข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรื อในขณะที
มีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็
#
นผู้ยืนข้ อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้
ทิ #งงาน เว้ นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายนันมิ
# ใช่เป็ นผู้ริเริมให้ มีการกระทําดังกล่าวและได้ ให้ ความ
ร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ กรม
๔.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี #
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้ องเป็ นราคาทีรวมภาษีมลู ค่าเพิม และภาษีอืนๆ (ถ้ ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทังปวงไว้
#
ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพือเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที
กําหนด
(๔) ผู้ยืนข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิJในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง# นี # กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา
รวม
๕.๓ หากผู้ยืนข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการยืนข้ อ
เสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน# เว้ นแต่ ผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะขายไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียดแตก
ต่างไปจากเงือนไขทีกรมกําหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ
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และความแตกต่างนันไม่
 มีผลทําให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยื"นข้ อเสนอรายอื"น หรื อเป็ นการผิดพลาดเล็ก
น้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ื"นข้ อเสนอรายนัน
๕.๔ กรมสงวนสิทธิ.ไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื"นข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อ
ไปนี 
(๑) ไม่ปรากฏชื"อผู้ยื"นข้ อเสนอรายนันในบั
 ญชีรายชื"อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื"อผู้ซื อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื"อผู้ยื"นข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื"อนไขที"กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที"เป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรียบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ื"นข้ อเสนอรายอื"น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อกรมมีสทิ ธิให้ ผ้ ยู ื"นข้ อเสนอชี แจงข้ อเท็จจริ งเพิ"มเติมได้ กรม มีสทิ ธิ
ที"จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทําสัญญา หากข้ อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๕.๖ กรมทรงไว้ ซงึ" สิทธิที"จะไม่รับราคาตํ"าสุด หรือราคาหนึง" ราคาใด หรือราคาที"เสนอทังหมดก็

ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื อในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง" รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
  เพื"อประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็ นเด็ดขาด ผู้ยื"นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่าย หรื อค่าเสียหายใดๆ มิ
ได้ รวมทังกรม

จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื"นข้ อเสนอเป็ นผู้ทิ งงาน ไม่วา่ จะ
เป็ นผู้ยื"นข้ อเสนอที"ได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที"เชื"อถือได้ วา่ การยื"นข้ อเสนอกระทําการโดยไม่สจุ ริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชื"อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คลอื"นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีที"ผ้ ยู ื"นข้ อเสนอรายที"เสนอราคาตํ"าสุด เสนอราคาตํ"าจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อ
กรม จะให้ ผ้ ยู ื"นข้ อเสนอนันชี
 แจงและแสดงหลักฐานที"ทําให้ เชื"อได้ ว่า ผู้ยื"นข้ อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี แจงไม่เป็ นที"รับฟั งได้ กรม มีสิทธิที"จะไม่รับข้ อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ยื"นข้ อเสนอรายนัน ทังนี
  ผู้ยื"นข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําที"เข้ าลักษณะผู้ยื"นข้ อเสนอที"ชนะการประกวดราคาหรื อที"ได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื"นข้ อเสนอรายอื"น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยื"นข้ อ
เสนอรายอื"น หรื อเจ้ าหน้ าที"ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริตอื"นใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซือ ขาย
๖.๑ ในกรณีที"ผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ"งของได้ ครบถ้ วนภาย
ใน ๕ วันทําการ นับแต่วนั ที"ทําข้ อตกลงซื อกรมจะพิจารณาจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
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๖.๒ ในกรณีที"ผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิง" ของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทําการ หรื อกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้ อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญาซื อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรือทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ กับกรมภาย
ใน ๗ วัน นับถัดจากวันที"ได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่า
สิง" ของที"ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง" อย่างใดดังต่อ
ไปนี 
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ที"ธนาคารเซ็นสัง" จ่าย ให้ แก่ สํานักงานพัฒนาที"ดินเขต ๑๑ ซึง" เป็ นเช็ค
หรื อดราฟท์ลงวันที"ที"ใช้ เช็คหรือดราฟท์นนชํ
ั  าระต่อเจ้ าหน้ าที"ในวันทําสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่
 เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที"คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือคํ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที"กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคํ าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที"ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื"อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื"อบริษัทเงินทุนที"ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคํ า
ประกันของธนาคารที"คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที"ผ้ ชู นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซื อขายแล้ ว
หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที"ซื อซึง" กรม ได้ รับมอบไว้ แล้ ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กรม จะจ่ายค่าสิง" ของซึง" ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ"ม ตลอดจนภาษีอากรอื"นๆ และค่าใช้ จา่ ยทังปวง

แล้ วให้ แก่ผ้ ยู ื"นข้ อเสนอที"ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขาย เมื"อผู้ขายได้ สง่ มอบสิง" ของได้ ครบถ้ วนตามสัญญาซื อขาย
หรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือ และกรม ได้ ตรวจรับมอบสิ"งของไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื อขายแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  หรือข้ อตกลงซื อ
ขายเป็ นหนังสือ ให้ คิดในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ"งของที"ยงั ไม่ได้ รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง" ได้ ทําสัญญาซื อขายตามแบบดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรือ
ทําข้ อตกลงซื อเป็ นหนังสือ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ"งของที"ซื อขายที"เกิดขึ นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรื อ 100,000 กิโลเมตร นับถัดจากวันที" กรม ได้ รับมอบสิง" ของ โดยต้ องรี บจัดการซ่อม
แซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที"ได้ รับแจ้ งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้ อสงวนสิทธิ,ในการยื.นข้ อเสนอและอื.นๆ
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๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื อครัง นี  ได้ มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื"อกรมได้ รับอนุมตั เิ งินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ วเท่านัน
การจัดซื อครัง นี  จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือได้ ตอ่ เมื"อพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ และได้ รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบ
ประมาณ พ.ศ.2562 จากสํานักงบประมาณแล้ ว สําหรับกรณีที"ไม่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื"อการจัด
หาในครัง ดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
๑๐.๒ เมื"อกรมได้ คดั เลือกผู้ยื"นข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้ขาย และได้ ตกลงซื อสิ"งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้ขายจะต้ องสัง" หรื อนําสิ"งของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศและของนันต้
 อง
นําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที"มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามที"รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื"นข้ อเสนอซึง" เป็ นผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิช
ยนาวี ดังนี 
(๑) แจ้ งการสัง" หรื อนําสิ"งของที"ซื อขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่
 วนั ที"ผ้ ขู ายสัง" หรือซื อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที"รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออื"นได้
(๒) จัดการให้ สิ"งของที"ซื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรือเรื อที"มีสทิ ธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิ"งของนันโดยเรื

ออื"น
ที"มิใช่เรื อไทย ซึง" จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
 อนบรรทุกของลงเรื ออื"น หรื อเป็ นของที"รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออื"น
(๓) ในกรณีที"ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการส่ง
เสริ มการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื"นข้ อเสนอซึง" กรมได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้ อตกลงซื อเป็ นหนังสือภายใน
เวลาที"กําหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื"นข้ อเสนอ หรื อเรียกร้ องจากผู้ออกหนังสือคํ าประกัน
การยื"นข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื"น (ถ้ ามี) รวมทังจะพิ
 จารณาให้ เป็ นผู้ทิ ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ.ที"จะแก้ ไขเพิ"มเติมเงื"อนไข หรือข้ อกําหนดในแบบสัญญาหรื อข้ อตกลงซื อ
เป็ นหนังสือ ให้ เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที"เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  มีความขัดหรื อแย้ งกัน
ผู้ยื"นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ นที"สดุ และผู้ยื"นข้ อเสนอไม่มีสทิ ธิ
เรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิ"มเติม
๑๐.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื อในกรณีตอ่ ไปนี ได้ โดยที"ผ้ ยู ื"นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่า
เสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
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(๑) กรมไม่ได้ รับการจัดสรรเงินที"จะใช้ ในการจัดซื อหรือที"ได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที"จะ
ทําการจัดซื อครัง นี ต่อไป
(๒) มีการกระทําที"เข้ าลักษณะผู้ยื"นข้ อเสนอที"ชนะการจัดซื อหรือที"ได้ รับการคัดเลือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื"นข้ อเสนอรายอื"น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื"นข้ อเสนอรายอื"น หรื อเจ้ าหน้ าที"ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอื"นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื อครัง นี ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กรม หรื อกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื"นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที"กําหนดในกฎกระทรวง ซึง" ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื อ ผู้ยื"นข้ อเสนอที"ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายต้ องปฏิบตั ิตามหลัก
เกณฑ์ที"กฎหมายและระเบียบได้ กําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู้ประกอบการ
กรม สามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื"นข้ อเสนอที"ได้ รับการคัดเลือก
ให้ เป็ นผู้ขายเพื"อนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ
ทังนี
  หากผู้ยื"นข้ อเสนอที"ได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ที"กําหนดจะถูกระงับการยื"นข้ อเสนอ
หรื อทําสัญญากับกรม ไว้ ชวั" คราว
กรมพัฒนาที"ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที"ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ ธานี
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ลักษณะทั่วไป
1. เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน สามารถเลือกใช้งานแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อได้
2. เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู พร้อม
เครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสําเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
3. ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
4. มีจํานวนที่นั่งภายในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า 4 ที่นั่ง พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
5. เบาะที่นั่งภายในห้องโดยสารใช้วัสดุแบบกึง่ หนังแท้ หรือดีกว่าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
6. กระจกประตูขึ้น – ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง 4 บาน เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
7. มีอปุ กรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
8. สีรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นผู้กําหนด)
9. ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
10. มีประกันภัยชั้น ๑ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
11. การส่งมอบรถยนต์ ผู้ขายจะต้องเติมน้ํามันให้เต็มถังในวันส่งมอบ และส่งมอบรถยนต์สถานที่ที่
กําหนด
12. มีกันชนด้านหลัง บันไดข้างซ้าย – ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
13. ชุดเครื่องเสียงแบบ 2 DIN เล่นวิทยุ/MP3/DVD หรือดีกว่า พร้อมลําโพง ติดตั้งมาพร้อมกับ
รถยนต์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
14. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
2. เครื่องยนต์
1. ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 แถวเรียง 16 วาล์ว พร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2. ระบบจ่ายน้ํามัน หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล
3. ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
4. มีกําลังสูงสุดไม่ต่ํากว่า 100 กิโลวัตต์ และแรงบิดสูงสุดไม่ต่ํากว่า 320 นิวตัน – เมตร

/1.3 ระบบ...

-23. ระบบขับเคลื่อน
1. เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ
2. ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมระบบล้อล็อกที่เฟืองท้าย
3. ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรก มีครีบระบายความร้อน ระบบเบรกหลังแบบดรัมเบรก
4. พวงมาลัยขวา แบบแร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
5. พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ําได้
4. ระบบกันสะเทือน
ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนก และเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบ
พร้อมโช้คอัพ
5. ระบบไฟฟ้า
1. ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลท์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
2. มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎจราจร
3. ติดตั้งไฟตัดหมอกด้านหน้า 2 ดวง
6. ระบบล้อและยาง
1. ล้ออัลลอยด์ และยางขนาดไม่น้อยกว่า 245/65 R 16 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
2. ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อเป็นล้อเหล็กขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จํานวน 1 ชุด
7. หลังคารถบรรทุก (หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก)
1. หลังคาสําเร็จรูปทําด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กทรงเสมอเก๋ง มีหน้าต่างพร้อมกระจกเลื่อน
ด้านข้าง และกระจกติดฟิล์มกรองแสงชนิดความเข้มไม่ต่ํากว่า 60% กระจกหลังมีแผงไล่ฝ้า
2. ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพแก๊ส
3. ชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
4. ด้านในหลังคาบุด้วยหนังเทียมอย่างดี และติดตั้งไฟแสงสว่างที่เพดานอย่างน้อย 1 ดวง พร้อม
สวิทซ์ปิด-เปิด
5. สีของหลังคาจะต้องมีสีเดียวกับตัวรถ
8. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ
1. เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว
2. มีมาตรวัดและสัญญาณต่างๆ ที่แผงหน้าปัทม์ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามรถยนต์
รุ่นที่เสนอราคา
3. ระบบเซ็นทรัลล็อคทั้ง 4 บาน พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
4. กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
5. ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง
6. ผ้ายางรองพื้นตอนหน้าและตอนหลัง จํานวน 1 ชุด
/7. กระจก...

-37. กระจกประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดความเข้มไม่ต่ํากว่า 60% กระจกบานหน้าติดฟิล์ม
กรองแสงชนิดความเข้มไม่ต่ํากว่า 40%
8. แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง
9. ความจุถังน้ํามันไม่น้อยกว่า 75 ลิตร
10. กระบะด้านหลังปูพื้นด้วยวัสดุปูพื้น (ลายเนอร์)
11. ติดตั้งที่ล็อคเบรก – คลัทช์ ,ที่ล็อคยางอะไหล่ และกันสาดที่ประตู 4 บาน
12. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา
13. ผู้เสนราคาต้องแนบแคตตาล๊อกรายละเอียดของรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา
14. กําหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
15. มีเครื่องมือประจํารถครบถ้วน ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
16. มีหนังสือคู่มือการใช้และบํารุงรักษา 1 ชุด

........................................................... ประธานกรรมการ
(นายขจร ฤกษ์ด)ี
……………………………………………………… กรรมการ
(นายสุวิทย์ บุบผาคร)
.............................................................. กรรมการ
(นายฐิติพงษ์ นิลประดับแก้ว)

