
( สาํเนา )
ประกาศกรมพัฒนาที�ดนิ โดย สํานักงานพัฒนาที�ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

เรื�อง ประกวดราคาซื 'อรถบรรทกุ ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับ
เคลื�อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ 'ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จาํนวน ๑ คัน ด้วยวธีิประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมพฒันาที�ดนิ โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื $อ
รถบรรทกุ ดีเซล ขนาด ๑ ตนั ปริมาตรกระบอกสบูไม่ตํ�ากวา่ ๒,๔๐๐ ซีซี ขบัเคลื�อน ๔ ล้อ แบบดบัเบิ $ลแคบ พร้อม
หลงัคาไฟเบอร์กลาสหรือเหลก็ จํานวน ๑ คนั ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ซื $อในการประกวดราคาครั $งนี $ เป็นเงินทั $งสิ $น ๙๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื�นหนึ�งพนับาทถ้วน) ตามรายการ 
ดงันี $ 

รถบรรทกุ ดีเซล ขนาด ๑ ตนั 
ปริมาตร กระบอกสบูไมต่ํ�ากว่า 
๒,๔๐๐ ซีซี ขบัเคลื�อน ๔ ล้อ แบบดบั
เบิ $ลแคบ พร้อมหลงัคาไฟเบอร์กลาส 
หรือเหลก็ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )

จํานวน ๑ คนั

ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี $
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชั�วคราว 

เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๕. ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ $งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ $งงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบคุคลที�ผู้ทิ $งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั $นด้วย

๖. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื $อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ผู้ มีอาชีพขายพสัดทุี�ประกวดราคาซื $อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กรมพฒันาที�ดนิ โดย 
สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั $งนี $
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สําเนาถกูต้อง

อมัพิกา พวงแก้ว

๙. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิPหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ $นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อ
เสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิPความคุ้มกนัเช่นวา่นั $น

๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๑๑.ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.
ช. กําหนด

๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ย
ไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๑๓. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่าย
เงินแตล่ะครั $งซึ�งมีมลูค่าไม่เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที� 
๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื $อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั $งแต่วนัที� ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑ ถึงวนัที� 
๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื $อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจาก
ชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th; 
https://process๓.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ 
๗๗๓๑ ๒๒๕๗ ในวนัและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วนัที� ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑

ถวิล มั�งนุ้ย

(นายถวิล มั�งนุ้ย)

ผู้อํานวยการสํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑

ปฏิบตัิราชการแทน อธิบดีกรมพฒันาที�ดนิ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที� 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั $งแต่วนัที� ซื $อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา 
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(นางสาวอมัพิกา พวงแก้ว)
นกัจดัการงานทั�วไปปฏิบติัการ

ประกาศขึ $นเวบ็วนัที� ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑
โดย นางสาวอมัพิกา พวงแก้ว นกัจดัการงานทั�วไปปฏิบติัการ
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที� E ๑/๒๕๖๒
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( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาซื �อด้วยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที%  E ๑/๒๕๖๒
การซื �อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ%ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื%อน ๔ ล้อ แบบ

ดับเบิ �ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จาํนวน ๑ คัน
ตามประกาศ กรมพัฒนาที%ดนิ โดย สาํนักงานพฒันาที%ดนิเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี

ลงวันที% ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

กรมพฒันาที�ดิน โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี ซึ�งตอ่ไปนี #เรียกวา่ "กรม" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื #อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี # 

รถบรรทกุ ดีเซล ขนาด ๑ ตนั ปริมาตร 
กระบอกสบูไม่ตํ�ากวา่ ๒,๔๐๐ ซีซี ขบั
เคลื�อน ๔ ล้อ แบบดบัเบิ #ลแคบ พร้อม
หลงัคาไฟเบอร์กลาส หรือเหลก็ 
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )

จํานวน ๑ คนั

รายละเอียดตามคุณลักษณะและขอกําหนดของ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สุราษฎรธานี ราคากลาง 
๙๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)
พสัดทีุ�จะซื #อนี #ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที�จะใช้งานได้ทนัที
และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื #อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบั
นี # โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดงัต่อไปนี #

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบการจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
๑.๓ สญัญาซื #อขายทั�วไป
๑.๔ แบบหนงัสือคํ #าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา
๑.๕ บทนิยาม

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

๑.๖ แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒
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๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยื%นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่
การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชุื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ #งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ #งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิติบคุคลที�ผู้ ทิ #งงานเป็นหุ้นสว่นผู้
จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั #นด้วย

๒.๖ มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื #อจดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๒.๗ เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว
๒.๘ ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วนั

ประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั #งนี #

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิKหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ #นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิKและความคุ้มกนัเช่นวา่นั #น

๒.๑๐ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๒ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีราย
รับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๓ ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้น
แตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั #งซึ�งมีมลูคา่ไม่เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.
ป.ช. กําหนด

๓.    หลักฐานการยื%นข้อเสนอ
ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ
๓.๑ ส่วนที% ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �
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                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิติบคุคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทั #งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้าม)ี และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั #งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใช่นิติบคุคล ให้ยื�นสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั #น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นที�มิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทั #งรับรอง
สาํเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั #งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั #งนี # เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที% ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �

                                   (๑)    ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อํานาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั #งนี #
หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั #น
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
                                   (๓)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั #งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทั #งนี # เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
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(๒) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี # โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั #งสิ #น และจะ
ต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั #งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยื�นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั #งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกู
ต้อง ทั #งนี # ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกนัทั #งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวั
หนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทั #งสิ #นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และค่า
ใช้จา่ยอื�นๆ ทั #งปวงไว้แล้ว จนกระทั�งสง่มอบพสัดใุห้ ณ สํานกังานพฒันาที�ดนิเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี

ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกว่า ๙๐ วนั ตั #งแตว่นัเสนอราคาโดยภาย
ในกําหนดยืนราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กิน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสญัญาซื #อขาย หรือวนัที�ได้รับหนงัสือแจ้งจาก กรม ให้สง่มอบพสัดุ

๔.๔ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาลอ็ก และหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของ รถ
บรรทกุ ดีเซลขนาด ๑ ตนั ปริมาตร กระบอกสบูไมตํ่�ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขบัเคลื�อน ๔ ล้อ แบบดบัเบิ #ลแคบ ไปพร้อม
การเสนอราคาทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี # 
กรมจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สําหรับแคตตาลอ็กที�แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถกูต้อง 
โดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาลอ็ก ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วนั

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทั #งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื #ออิเลก็ทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัที� ๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด
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๔.๘ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื�นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจดัซื #อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ ยื�นข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น ตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราย
อื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั #นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที�
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั #นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้
ทิ #งงาน เว้นแต ่กรม จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั #นมิใช่เป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ กรม

๔.๑๐ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบติั ดงันี #
                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้
จา่ยทั #งปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไมไ่ด้
                                   (๕)    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิJในการพจิารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั #งนี # กรมจะพิจารณา

ตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ

กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา
รวม

๕.๓ หากผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อ
เสนอไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั #น เว้นแต ่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะขายไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก
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ตา่งไปจากเงื�อนไขที�กรมกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นที�มิใชส่าระสาํคญั
และความแตกตา่งนั &นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเป็นการผิดพลาดเลก็
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั &น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิ2ไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่
ไปนี &
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั &นในบญัชีรายชื�อผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซื &อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ซื &อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจดัซื &อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
                                   (๒)    ไม่กรอกชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื &อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น

๕.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสทิธิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอชี &แจงข้อเท็จจริงเพิ�มเติมได้ กรม มีสทิธิ
ที�จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญา หากข้อเทจ็จริงดงักลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั &งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื &อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัซื &อเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั &งนี & เพื�อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือคา่เสียหายใดๆ มิ
ได้ รวมทั &งกรม จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ทิ &งงาน ไม่วา่จะ
เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือได้วา่การยื�นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สจุริต 
เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
กรม จะให้ผู้ ยื�นข้อเสนอนั &นชี &แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้ว่า ผู้ ยื�นข้อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี &แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ กรม มีสิทธิที�จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บ
ราคาของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั &น ทั &งนี & ผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสญัญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการประกวดราคาหรือที�ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อ
เสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา

๖.     การทาํสัญญาซื �อขาย
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๖.๑ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วนภาย
ใน ๕ วนัทําการ นบัแตว่นัที�ทําข้อตกลงซื &อกรมจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือแทนการทําสญัญาตามแบบ
สญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถสง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัทําการ หรือกรมเหน็วา่ไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซื &อขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ กบักรมภาย
ใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาค่า
สิ�งของที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้กรมยดึถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่
ไปนี &
                          (๑)     เงินสด
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซ็นสั�งจา่ย ใหแก สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11  ซึ�งเป็นเช็คหรือ
ดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์นั &นชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันั &นไมเ่กิน ๓ วนัทําการ
                          (๓)     หนงัสือคํ &าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที�คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํ &าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนด
                          (๔)     หนงัสือคํ &าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ &าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ &า
ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

หลกัประกนันี &จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี &ยภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซื &อขายแล้ว

หลกัประกนันี &จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี &ย ตามอตัราสว่นของพสัดทีุ�ซื &อซึ�งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว
๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ

กรม จะจ่ายคา่สิ�งของซึ�งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม ตลอดจนภาษีอากรอื�นๆ และคา่ใช้จา่ยทั &งปวง
แล้วให้แก่ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื�อผู้ขายได้สง่มอบสิ�งของได้ครบถ้วนตามสญัญาซื &อขาย
หรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ�งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘.    อัตราค่าปรับ
คา่ปรับตามแบบสญัญาซื &อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี & หรือข้อตกลงซื &อ

ขายเป็นหนงัสือ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิ�งของที�ยงัไม่ได้รับมอบตอ่วนั
๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งได้ทําสญัญาซื &อขายตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ
ทําข้อตกลงซื &อเป็นหนงัสือ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสิ�งของที�ซื &อขายที�เกิดขึ &นภายใน
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ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๓ ปี นบัถดัจากวนัที� กรม ได้รับมอบสิ�งของ โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ,ในการยื.นข้อเสนอและอื.นๆ
๑๐.๑ เงินคา่พสัดสุําหรับการซื &อครั &งนี & ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 

๒๕๖๒
การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ตอ่เมื�อกรมได้รับอนมุตัเิงินคา่พสัดจุากเงินงบประมาณ

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเทา่นั &น
การจัดซื้อครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหา
ในครั้งดังกลาว สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได

๑๐.๒ เมื�อกรมได้คดัเลือกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื &อสิ�งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนั &นต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิช
ยนาวี ดงันี &
                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของที�ซื &อขายดงักลา่วเข้ามาจากต่างประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ 
ภายใน ๗ วนั นบัตั &งแตว่นัที�ผู้ขายสั�ง หรือซื &อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้
                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของที�ซื &อขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสทิธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ�งของนั &นโดยเรืออื�น
ที�มิใช่เรือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั &นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น
                                   (๓)    ในกรณีที�ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสง่
เสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งกรมได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญาหรือข้อตกลงซื &อเป็นหนงัสือภายใน
เวลาที�กําหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ &าประกนั
การยื�นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั &งจะพิจารณาให้เป็นผู้ ทิ &ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื &อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ2ที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงซื &อ
เป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตามความเหน็ของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 
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๑๐.๕ ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี & มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามคําวินิจฉยัของกรม คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที�สดุ และผู้ ยื�นข้อเสนอไมม่ีสทิธิ
เรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ�มเติม 

๑๐.๖ กรมอาจประกาศยกเลกิการจดัซื &อในกรณีตอ่ไปนี &ได้ โดยที�ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่
เสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้ 
                                   (๑)    กรมไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินที�จะใช้ในการจดัซื &อหรือที�ได้รับจดัสรรแตไ่ม่เพียงพอที�จะ
ทําการจดัซื &อครั &งนี &ตอ่ไป
                                   (๒)    มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการจดัซื &อหรือที�ได้รับการคดัเลือกมีผล
ประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนั
กบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจดัซื &อครั &งนี &ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบตอ่
ประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กําหนดในกฎกระทรวง ซึ�งออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซื &อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา่งระยะเวลาการซื &อ ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบตัิตามหลกั

เกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนําผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ

ทั &งนี & หากผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอ
หรือทําสญัญากบักรม ไว้ชั�วคราว

กรมพฒันาที�ดิน โดย สํานกังานพฒันาที�ดินเขต ๑๑ สรุาษฎร์ธานี
๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

แบบดับเบ้ิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จํานวน  1  คัน 
 

 คุณลักษณะเฉพาะ 
     1.  ลักษณะท่ัวไป 

1. เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน สามารถเลือกใช้งานแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อได้ 
2. เป็นรถยนต์ท่ีผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู พร้อม

เครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสําเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
3. ราคาท่ีเสนอเป็นราคาท่ีรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมท้ังภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่าย     

ท้ังปวงไว้ด้วยแลว้ 
4. มีจํานวนท่ีนั่งภายในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า 4 ท่ีนั่ง พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 
5. เบาะท่ีนั่งภายในห้องโดยสารใช้วัสดุแบบก่ึงหนังแท้ หรือดีกว่าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
6. กระจกประตูข้ึน – ลง ด้วยระบบไฟฟ้าท้ัง 4 บาน เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
7. มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
8. สีรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 เป็นผู้กําหนด) 
9. ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
10. มีประกันภัยชั้น ๑ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
11. การสง่มอบรถยนต์ ผู้ขายจะต้องเติมน้ํามันให้เต็มถังในวันส่งมอบ และส่งมอบรถยนต์สถานท่ีท่ี

กําหนด 
12. มีกันชนด้านหลัง บันไดข้างซ้าย – ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
13. ชุดเครื่องเสียงแบบ 2 DIN เล่นวิทย/ุMP3/DVD หรือดีกว่า พร้อมลําโพง ติดตั้งมาพร้อมกับ

รถยนต์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต 
14. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ไม่น้อย

กว่า 3 ป ี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. มีกําลงัสูงสุดไม่ต่ํากว่า 100 กิโลวัตต์ และแรงบิดสูงสุดไม่ต่ํากว่า 320 นิวตัน – เมตร 

 
 

/1.3 ระบบ... 



                                           -2- 
3.  ระบบขับเคลื่อน 

1. เกียร์อัตโนมัติไม่น้อยกว่า 5 สปีด 
2. ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมระบบล้อล็อกท่ีเฟืองท้าย 
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. หลังคาสําเร็จรูปทําด้วยไฟเบอร์กลาสหรอืเหล็กทรงเสมอเก๋ง มีหน้าต่างพร้อมกระจกเลื่อน 

ด้านข้าง และกระจกติดฟิล์มกรองแสงชนิดความเข้มไม่ต่ํากว่า 60% กระจกหลังมีแผงไล่ฝ้า 
2. ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพแก๊ส 
3. ชุดเบาะมาตรฐานนั่งพ้ืน 
4. ด้านในหลังคาบุด้วยหนังเทียมอย่างด ีและติดตั้งไฟแสงสว่างท่ีเพดานอย่างนอ้ย 1 ดวง พร้อม

สวิทซ์ปิด-เปิด 
5. สีของหลังคาจะต้องมีสีเดียวกับตัวรถ 

8.  อุปกรณ์มาตรฐานอ่ืนๆ 
1. เป็นรถท่ีผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว 
2. มีมาตรวัดและสัญญาณต่างๆ ท่ีแผงหน้าปัทม์  ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามรถยนต์                   

รุ่นท่ีเสนอราคา 
3. ระบบเซ็นทรัลล็อคท้ัง 4 บาน พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
4. กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
5. ไฟเลี้ยวท่ีกระจกมองข้าง 
6. ผ้ายางรองพ้ืนตอนหน้าและตอนหลัง จํานวน 1 ชุด 
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7. กระจกประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดความเข้มไม่ต่ํากว่า 60% กระจกบานหน้าติดฟิล์ม

กรองแสงชนิดความเข้มไม่ต่ํากว่า 40% 
8. แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง 
9. ความจุถังน้ํามันไม่น้อยกว่า 75 ลิตร  
10. กระบะด้านหลังปูพ้ืนด้วยวัสดุปูพ้ืน (ลายเนอร์) 
11. ติดตั้งท่ีล็อคเบรก – คลัทช์ ,ท่ีล็อคยางอะไหล่ และกันสาดท่ีประตู 4 บาน 
12. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ยี่ห้อท่ีเสนอราคา  
13. ผู้เสนราคาต้องแนบแคตตาล๊อกรายละเอียดของรถยนต์รุ่นท่ีเสนอราคา 
14. กําหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
15. มีเครื่องมือประจํารถครบถ้วน ตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต 
16. มีหนังสือคู่มือการใช้และบํารุงรักษา 1 ชุด 

 
 

                 ........................................................... ประธานกรรมการ 
(นายขจร ฤกษ์ด)ี 

      ……………………………………………………… กรรมการ 
(นายสุวิทย์ บุบผาคร) 

         .............................................................. กรรมการ 
(นายฐิติพงษ์ นิลประดับแก้ว) 

 

 

 

 


