
( ส�าเนา )
ประกาศกรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑

เร��อง ประกวดราคาซ��อคร���ณ��ยานพาหนะและขนส�ง รถบรรท�ก (ด�เซล) ขนาด ๑ ต�น ปร�มาตรกระบอก

ส�บไม�ต��ากว�า ๒,๔๐๐ ซ�ซ� หร�อก�าล�งเคร��องยนต�ส�งส�ดไม�ต��ากว�า ๑๑๐ ก�โลว�ตต� ข�บเคล��อน ๒ ล�อ แบบด�บ

เบ��ลเค�บ พร�อมหล�งคาไฟเบอร�กลาสหร�อเหล�ก ��านวน ๑ ค�น ด�วยว���ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-

bidding)

กรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ม�ความประสงค�จะประกวดราคาซ� �อคร�ภ�ณ��ยาน

พาหนะและขนส�ง รถบรรท�ก (ด�เซล) ขนาด ๑ ต�น ปร�มาตรกระบอกส�บไม�ต ��ากว�า ๒,๔๐๐ ซ�ซ� หร�อก�าล�งเคร��องยนต�

ส�งส�ดไม�ต ��ากว�า ๑๑๐ ก�โลว�ตต� ข�บเคล��อน ๒ ล�อ แบบด�บเบ� �ลเค�บ พร�อมหล�งคาไฟเบอร�กลาสหร�อเหล�ก จ�านวน ๑ 

ค�น ด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding) ราคากลางของงานซ� �อในการประกวดราคาคร��งน� � เป�นเง�นท��ง

ส� �น ๘๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหม��นหกพ�นส��ร �อยบาทถ�วน) ตามรายการ ด�งน� � 

 คร�ภ�ณ��ยานพาหนะและขนส�ง รถ

บรรท�ก (ด�เซล) ขนาด ๑ ต�น ปร�มาตร

กระบอกส�บไม�ต ��ากว�า ๒,๔๐๐ ซ�ซ� ข�บ

เคล��อน ๒ ล�อ แบบด�บเบ� �ลเค�บ พร�อม

หล�งคาไฟเบอร�กลาสหร�อเหล�ก 

(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )

จ�านวน ๑ ค�น

                 ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องม�ค�ณสมบ�ต� ด�งต�อไปน� �

                 ๑. ม�ความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม�เป�นบ�คคลล�มละลาย

                 ๓. ไม�อย��ระหว�างเล�กก�จการ

                 ๔. ไม�เป�นบ�คคลซ��งอย��ระหว�างถ�กระง�บการย��นข�อเสนอหร�อท�าส�ญญาก�บหน�วยงานของร�ฐไว�ช��วคราว 

เน��องจากเป�นผ��ท��ไม�ผ�านเกณ��การประเม�นผลการป��บ�ต�งานของผ��ประกอบการตามระเบ�ยบท��ร �ฐมนตร�ว�าการ

กระทรวงการคล�งก�าหนดตามท��ประกาศเผยแพร�ในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง

                 ๕. ไม�เป�นบ�คคลซ��งถ�กระบ�ช��อไว�ในบ�ญช�รายช��อผ��ท� �งงานและได�แจ�งเว�ยนช��อให�เป�นผ��ท� �งงานของหน�วย

งานของร�ฐในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง ซ��งรวมถ�งน�ต�บ�คคลท��ผ��ท� �งงานเป�นห��นส�วนผ��จ�ดการ 

กรรมการผ��จ�ดการ ผ��บร�หาร ผ��ม�อ �านาจในการด�าเน�นงานในก�จการของน�ต�บ�คคลน��นด�วย

                 ๖. ม�ค�ณสมบ�ต�และไม�ม�ล�กษณะต�องห�ามตามท��คณะกรรมการนโยบายการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างและการ

บร�หารพ�สด�ภาคร�ฐก�าหนดในราชก�จจาน�เบกษา

                 ๗. เป�นบ�คคลธรรมดาหร�อน�ต�บ�คคล ผ��ม�อาช�พให�ขายพ�สด�ท��ประกวดราคาซ� �อด�วยว�ธ�ประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส�ด�งกล�าว



ส�าเนาถ�กต�อง

เจตณ� บ�วเผ�ยน

                 ๘. ไม�เป�นผ��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��นท��เข�าย��นข�อเสนอให�แก�กรมพ�ฒนาท��ด�น โดย 

ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ณ ว�นประกาศประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หร�อไม�เป�นผ��กระท�าการอ�นเป�นการข�ด

ขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรมในการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร��งน� �

                 ๙. ไม�เป�นผ��ได�ร�บเอกส�ทธ��หร�อความค��มก�น ซ��งอาจป��เสธไม�ยอมข� �นศาลไทย เว�นแต�ร�ฐบาลของผ��ย��นข�อ

เสนอได�ม�ค �าส��งให�สละเอกส�ทธ��ความค��มก�นเช�นว�าน��น

                 ๑๐. ผ��ย��นข�อเสนอต�องลงทะเบ�ยนในระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบ�ญช�กลาง

                ผ��ย��นข�อเสนอต�องย��นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ในว�นท�� 

........................ ระหว�างเวลา ........................ น. ถ�ง ........................ น.

                ผ��สนใจสามารถขอซ� �อเอกสารประกวดราคาด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ในราคาช�ดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ�านทาง

ระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�และช�าระเง�นผ�านทางธนาคาร ต��งแต�ว�นท�� ........................ ถ�งว�นท�� 

........................ โดยดาวน�โหลดเอกสารผ�านทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ได�ภายหล�งจาก

ช�าระเง�นเป�นท��เร�ยบร�อยแล�วจนถ�งก�อนว�นเสนอราคา

                ผ��สนใจสามารถด�รายละเอ�ยดได�ท��เว�บไซต� http://www.ldd.go.th; http://r๑๑.ldd.go.th; 

https://process๓.gprocurement.go.th หร�อ www.gprocurement.go.th หร�อสอบถามทางโทรศ�พท�หมายเลข 

๐๗๗๓๑๑๑๑๐ ในว�นและเวลาราชการ

                ผ��สนใจต�องการทราบรายละเอ�ยดเพ��มเต�มเก��ยวก�บรายละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมาย�ง 

กรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ผ�านทางอ�เมล� r11_1@ldd.go.th หร�อช�องทางตามท��กรมบ�ญช�

กลางก�าหนด ภายในว�นท�� ........................ โดยกรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑จะช� �แจงราย

ละเอ�ยดด�งกล�าวผ�านทางเว�บไซต� http://www.ldd.go.th; http://r11.ldd.go.th; 

https://process3.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในว�นท�� ........................

ประกาศ ณ ว�นท��         ก�มภาพ�นธ� พ.ศ. ๒๕๖๓

ภ�ญโญ ส�วรรณชนะ

(นายภ�ญโญ ส�วรรณชนะ)

ผ��อ �านวยการส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑

ป��บ�ต�ราชการแทน อธ�บด�กรมพ�ฒนาท��ด�น

หมายเหต�  ผ��ประกอบการสามารถจ�ดเตร�ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส�วนท�� ๑ และเอกสารส�วนท�� 

๒) ในระบบ e-GP ได�ต��งแต�ว�นท�� ซ� �อเอกสารจนถ�งว�นเสนอราคา 



(นางเจตณ� บ�วเผ�ยน)

น�กว�เคราะห�นโยบายและแผนช�านาญการ

พ�เศษ

ประกาศข� �นเว�บว�นท�� ๒๑ ก�มภาพ�นธ� ๒๕๖๓

โดย นางเจตณ� บ�วเผ�ยน น�กว�เคราะห�นโยบายและแผนช�านาญการพ�เศษ



( ส�าเนา )
เอกสารประกวดราคาซ��อด�วยว���ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding)

เลขท�� ........................

การซ��อคร�ภ�ณ��ยานพาหนะและขนส�ง รถบรรท�ก (ด�เซล) ขนาด ๑ ต�น ปร�มาตรกระบอกส�บไม�ต��ากว�า 

๒,๔๐๐ ซ�ซ� หร�อก�าล�งเคร��องยนต�ส�งส�ดไม�ต��ากว�า ๑๑๐ ก�โลว�ตต� ข�บเคล��อน ๒ ล�อ แบบด�บเบ��ลเค�บ พร�อม

หล�งคาไฟเบอร�กลาสหร�อเหล�ก จ�านวน ๑ ค�น

ตามประกาศ กรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑

ลงว�นท��         ก�มภาพ�น�� ๒๕๖๓

กรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ซ��งต�อไปน� �เร�ยกว�า "กรม" ม�ความประสงค�จะ

ประกวดราคาซ� �อด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ตามรายการ ด�งน� � 

 คร�ภ�ณ��ยานพาหนะและขนส�ง รถ

บรรท�ก (ด�เซล) ขนาด ๑ ต�น ปร�มาตร

กระบอกส�บไม�ต ��ากว�า ๒,๔๐๐ ซ�ซ� ข�บ

เคล��อน ๒ ล�อ แบบด�บเบ� �ลเค�บ พร�อม

หล�งคาไฟเบอร�กลาสหร�อเหล�ก 

(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )

จ�านวน ๑ ค�น

รายละเอ�ยดตามค�ณล�กษณะและข�อก�าหนด ของส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ส�ราษฎร�ธาน� ราคา

กลาง ๘๘๖,๔๐๐ บาท (แปดแสนแปดหม��นหกพ�นส��ร �อยบาทถ�วน)

พ�สด�ท��จะซ� �อน� �ต�องเป�นของแท� ของใหม� ไม�เคยใช�งานมาก�อน ไม�เป�นของเก�าเก�บ อย��ในสภาพท��จะใช�งานได�ท�นท�

และม�ค�ณล�กษณะเฉพาะตรงตามท��ก �าหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาซ� �อด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ฉบ�บ

น� � โดยม�ข�อแนะน�าและข�อก�าหนด ด�งต�อไปน� �

                 ๑.     เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� 

                          ๑.๑     รายละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท��ก �าหนดไว�ในระบบการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                          ๑.๓     ส�ญญาซ� �อขายท��วไป

                          ๑.๔     แบบหน�งส�อค��าประก�น

(๑) หล�กประก�นส�ญญา

                          ๑.๕     บทน�ยาม

                                    (๑)   ผ��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�น

                                    (๒)   การข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม

                          ๑.๖     แบบบ�ญช�เอกสารท��ก �าหนดไว�ในระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�



                                    (๑)   บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑

                                    (๒)   บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒

                 ๒.    ค�ณสมบ�ต�ของผ��ย��นข�อเสนอ

                          ๒.๑    ม�ความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไม�เป�นบ�คคลล�มละลาย

                          ๒.๓    ไม�อย��ระหว�างเล�กก�จการ

                          ๒.๔    ไม�เป�นบ�คคลซ��งอย��ระหว�างถ�กระง�บการย��นข�อเสนอหร�อท�าส�ญญาก�บหน�วยงานของร�ฐไว�

ช��วคราว เน��องจากเป�นผ��ท��ไม�ผ�านเกณ��การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของผ��ประกอบการตามระเบ�ยบท��ร �ฐมนตร�ว�า

การกระทรวงการคล�งก�าหนดตามท��ประกาศเผยแพร�ในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง

                          ๒.๕    ไม�เป�นบ�คคลซ��งถ�กระบ�ช��อไว�ในบ�ญช�รายช��อผ��ท� �งงานและได�แจ�งเว�ยนช��อให�เป�นผ��ท� �งงาน

ของหน�วยงานของร�ฐในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง ซ��งรวมถ�งน�ต�บ�คคลท��ผ��ท� �งงานเป�นห��นส�วนผ��

จ�ดการ กรรมการผ��จ�ดการ ผ��บร�หาร ผ��ม�อ �านาจในการด�าเน�นงานในก�จการของน�ต�บ�คคลน��นด�วย

                          ๒.๖    ม�ค�ณสมบ�ต�และไม�ม�ล�กษณะต�องห�ามตามท��คณะกรรมการนโยบายการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างและ

การบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐก�าหนดในราชก�จจาน�เบกษา

                          ๒.๗    เป�นน�ต�บ�คคลผ��ม�อาช�พขายพ�สด�ท��ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ด�งกล�าว

                          ๒.๘    ไม�เป�นผ��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��นท��เข�าย��นข�อเสนอให�แก� กรม ณ ว�น

ประกาศประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หร�อไม�เป�นผ��กระท�าการอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรมในการ

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร��งน� �

                          ๒.๙    ไม�เป�นผ��ได�ร�บเอกส�ทธ��หร�อความค��มก�น ซ��งอาจปฏ�เสธไม�ยอมข� �นศาลไทย เว�นแต�ร�ฐบาล

ของผ��ย��นข�อเสนอได�ม�ค �าส��งให�สละเอกส�ทธ��และความค��มก�นเช�นว�าน��น

                          ๒.๑๐  ผ��ย��นข�อเสนอต�องลงทะเบ�ยนในระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบ�ญช�กลาง

                 ๓.    หล�กฐานการย��นข�อเสนอ

                         ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องเสนอเอกสารหล�กฐานย��นมาพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�าง

ภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� โดยแยกเป�น ๒ ส�วน ค�อ

๓.๑    ส�วนท�� ๑ อย�างน�อยต�องม�เอกสารด�งต�อไปน��

                                   (๑)    ในกรณ�ผ��ย��นข�อเสนอเป�นน�ต�บ�คคล

                                           (ก)   ห�างห��นส�วนสาม�ญหร�อห�างห��นส�วนจ�าก�ด ให�ย��นส �าเนาหน�งส�อร�บรองการจด

ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคล บ�ญช�รายช��อห��นส�วนผ��จ�ดการ ผ��ม�อ �านาจควบค�ม (ถ�าม�) พร�อมท��งร�บรองส�าเนาถ�กต�อง

                                           (ข)   บร�ษ�ทจ�าก�ดหร�อบร�ษ�ทมหาชนจ�าก�ด ให�ย��นส �าเนาหน�งส�อร�บรองการจดทะเบ�ยน

น�ต�บ�คคล หน�งส�อบร�คณห�สนธ� บ�ญช�รายช��อกรรมการผ��จ�ดการ ผ��ม�อ �านาจควบค�ม (ถ�าม�) และบ�ญช�ผ��ถ�อห��นราย

ใหญ� (ถ�าม�) พร�อมท��งร�บรองส�าเนาถ�กต�อง



                                   (๒)    ในกรณ�ผ��ย��นข�อเสนอเป�นบ�คคลธรรมดาหร�อคณะบ�คคลท��ม�ใช�น�ต�บ�คคล ให�ย��นส �าเนา

บ�ตรประจ�าต�วประชาชนของผ��น��น ส �าเนาข�อตกลงท��แสดงถ�งการเข�าเป�นห��นส�วน (ถ�าม�) ส �าเนาบ�ตรประจ�าต�ว

ประชาชนของผ��เป�นห��นส�วน หร�อส�าเนาหน�งส�อเด�นทางของผ��เป�นห��นส�วนท��ม�ได�ถ�อส�ญชาต�ไทย พร�อมท��งร�บรอง

ส�าเนาถ�กต�อง

                                   (๓)    ในกรณ�ผ��ย��นข�อเสนอเป�นผ��ย��นข�อเสนอร�วมก�นในฐานะเป�นผ��ร�วมค�า ให�ย��นส �าเนา

ส�ญญาของการเข�าร�วมค�า และเอกสารตามท��ระบ�ไว�ใน (๑) หร�อ (๒) ของผ��ร�วมค�า แล�วแต�กรณ�

                                   (๔)    เอกสารเพ��มเต�มอ��นๆ

                                           (๔.๑)   ส �าเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย�

                                           (๔.๒)   ส �าเนาใบทะเบ�ยนภาษ�ม�ลค�าเพ��ม

(๕)    บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ท��งหมดท��ได�ย��นพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ด

จ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ตามแบบในข�อ ๑.๖ (๑) โดยไม�ต�องแนบในร�ปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

                                           ท��งน� � เม��อผ��ย��นข�อเสนอด�าเน�นการแนบไฟล�เอกสารตามบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ครบ

ถ�วน ถ�กต�องแล�ว ระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�จะสร�างบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ตามแบบในข�อ ๑.๖ 

(๑) ให�โดยผ��ย��นข�อเสนอไม�ต�องแนบบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ด�งกล�าวในร�ปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

๓.๒    ส�วนท�� ๒ อย�างน�อยต�องม�เอกสารด�งต�อไปน��

                                   (๑)    ในกรณ�ท��ผ��ย��นข�อเสนอมอบอ�านาจให�บ�คคลอ��นกระท�าการแทนให�แนบหน�งส�อมอบ

อ�านาจซ��งต�ดอากรแสตมป� ตามกฎหมาย โดยม�หล�กฐานแสดงต�วตนของผ��มอบอ�านาจและผ��ร �บมอบอ�านาจ ท��งน� �

หากผ��ร �บมอบอ�านาจเป�นบ�คคลธรรมดาต�องเป�นผ��ท��บรรล�น�ต�ภาวะตามกฎหมายแล�วเท�าน��น

                                   (๒)    แคตตาล�อกและ/หร�อแบบร�ปรายการละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะ ตามข�อ ๔.๔

                                   (๓)    บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ท��งหมดท��ได�ย��นพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ด

จ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ตามแบบในข�อ ๑.๖ (๒) โดยไม�ต�องแนบในร�ปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

                                           ท��งน� � เม��อผ��ย��นข�อเสนอด�าเน�นการแนบไฟล�เอกสารตามบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ครบ

ถ�วน ถ�กต�องแล�ว ระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�จะสร�างบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ตามแบบในข�อ ๑.๖ 

(๒) ให�โดยผ��ย��นข�อเสนอไม�ต�องแนบบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ด�งกล�าวในร�ปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผ��ย��นข�อเสนอต�องย��นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วย

อ�เล�กทรอน�กส�ตามท��ก �าหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น� � โดยไม�ม�เง��อนไขใดๆ ท��งส� �น และจะ

ต�องกรอกข�อความให�ถ�กต�องครบถ�วน พร�อมท��งหล�กฐานแสดงต�วตนและท�าการย�นย�นต�วตนของผ��ย��นข�อเสนอโดย

ไม�ต�องแนบใบเสนอราคาในร�ปแบบ PDF File (Portable Document Format)



                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให�เสนอราคาเป�นเง�นบาท และเสนอราคาได�เพ�ยงคร��งเด�ยวและราคา

เด�ยวโดยเสนอราคารวม และหร�อราคาต�อหน�วย และหร�อต�อรายการ ตามเง��อนไขท��ระบ�ไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถ�ก

ต�อง ท��งน� � ราคารวมท��เสนอจะต�องตรงก�นท��งต�วเลขและต�วหน�งส�อ ถ�าต�วเลขและต�วหน�งส�อไม�ตรงก�น ให�ถ�อต�ว

หน�งส�อเป�นส�าค�ญ โดยค�ดราคารวมท��งส� �นซ��งรวมค�าภาษ�ม�ลค�าเพ��ม ภาษ�อากรอ��น ค�าขนส�ง ค�าจดทะเบ�ยน และค�า

ใช�จ�ายอ��นๆ ท��งปวงไว�แล�ว จนกระท��งส�งมอบพ�สด�ให� ณ ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑ ส�ราษฎร�ธาน�

                                   ราคาท��เสนอจะต�องเสนอก�าหนดย�นราคาไม�น�อยกว�า ๓๐ ว�น ต��งแต�ว�นเสนอราคาโดยภาย

ในก�าหนดย�นราคา ผ��ย��นข�อเสนอต�องร�บผ�ดชอบราคาท��ตนได�เสนอไว� และจะถอนการเสนอราคาม�ได�

                          ๔.๓     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องเสนอก�าหนดเวลาส�งมอบพ�สด�ไม�เก�น ๓๐ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนาม

ในส�ญญาซ� �อขาย หร�อว�นท��ได�ร�บหน�งส�อแจ�งจาก กรม ให�ส�งมอบพ�สด�

                          ๔.๔     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องส�งแคตตาล�อก และหร�อรายละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะของ 

คร�ภ�ณ��ยานพาหนะและขนส�ง รถบรรท�ก (ด�เซล) ขนาด ๑ ต�น ปร�มาตรกระบอกส�บไม�ต ��ากว�า ๒,๔๐๐ ซ�ซ� หร�อ

ก�าล�งเคร��องยนต�ส�งส�ดไม�ต ��ากว�า ๑๑๐ ก�โลว�ตต� ข�บเคล��อน ๒ ล�อ แบบด�บเบ� �ลเค�บ พร�อมหล�งคาไฟเบอร�กลาสหร�อ

เหล�ก จ�านวน ๑ ค�น ไปพร�อมการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� เพ��อประกอบการ

พ�จารณา หล�กฐานด�งกล�าวน� � กรมจะย�ดไว�เป�นเอกสารของทางราชการ

                                   ส �าหร�บแคตตาล�อกท��แนบให�พ�จารณา หากเป�นส�าเนาร�ปถ�ายจะต�องร�บรองส�าเนาถ�กต�อง 

โดยผ��ม�อ �านาจท�าน�ต�กรรมแทนน�ต�บ�คคล หากคณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ม�ความ

ประสงค�จะขอด�ต�นฉบ�บแคตตาล�อก ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องน�าต�นฉบ�บมาให�คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวด

ราคาอ�เล�กทรอน�กส�ตรวจสอบภายใน ๓ ว�น

๔.๕     ก�อนเสนอราคา ผ��ย��นข�อเสนอควรตรวจด�ร�างส�ญญา รายละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะ ฯลฯ 

ให�ถ��ถ�วนและเข�าใจเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ท��งหมดเส�ยก�อนท��จะตกลงย��นข�อเสนอตามเง��อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซ� �ออ�เล�กทรอน�กส�

๔.๖     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องย��นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วย

อ�เล�กทรอน�กส�ในว�นท�� ........................  ระหว�างเวลา ........................ น.  ถ�ง ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาให�ถ�อตามเวลาของระบบการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�เป�นเกณ��

                          เม��อพ�นก�าหนดเวลาย��นข�อเสนอและเสนอราคาแล�ว จะไม�ร�บเอกสารการย��นข�อเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด�ดขาด

                          ๔.๘     ผ��ย��นข�อเสนอต�องจ�ดท�าเอกสารส�าหร�บใช�ในการเสนอราคาในร�ปแบบไฟล�เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผ��ย��นข�อเสนอต�องเป�นผ��ร �บผ�ดชอบตรวจสอบความครบถ�วน 

ถ�กต�อง และช�ดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนท��จะย�นย�นการเสนอราคา แล�วจ�งส�งข�อม�ล (Upload) เพ��อเป�นการ

เสนอราคาให�แก� กรม ผ�านทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                          ๔.๙     คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� จะด�าเน�นการตรวจสอบ

ค�ณสมบ�ต�ของผ��ย��นข�อเสนอแต�ละรายว�า เป�นผ��ย��นข�อเสนอท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น ตามข�อ 



๑.๕ (๑) หร�อไม� หากปรากฏว�าผ��ย��นข�อเสนอรายใดเป�นผ��ย��นข�อเสนอท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอราย

อ��น คณะกรรมการฯ จะต�ดรายช��อผ��ย��นข�อเสนอท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นน��นออกจากการเป�นผ��ย��นข�อเสนอ

                          หากปรากฏต�อคณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ว�า ก�อนหร�อในขณะท��

ม�การพ�จารณาข�อเสนอ ม�ผ��ย��นข�อเสนอรายใดกระท�าการอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรมตามข�อ ๑.๕ 

(๒) และคณะกรรมการฯ เช��อว�าม�การกระท�าอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม คณะกรรมการฯ จะต�ด

รายช��อผ��ย��นข�อเสนอรายน��นออกจากการเป�นผ��ย��นข�อเสนอ และกรม จะพ�จารณาลงโทษผ��ย��นข�อเสนอด�งกล�าวเป�นผ��

ท� �งงาน เว�นแต� กรม จะพ�จารณาเห�นว�าผ��ย��นข�อเสนอรายน��นม�ใช�เป�นผ��ร�เร��มให�ม�การกระท�าด�งกล�าวและได�ให�ความ

ร�วมม�อเป�นประโยชน�ต�อการพ�จารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องปฏ�บ�ต� ด�งน� �

                                   (๑)    ปฏ�บ�ต�ตามเง��อนไขท��ระบ�ไว�ในเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�

                                   (๒)    ราคาท��เสนอจะต�องเป�นราคาท��รวมภาษ�ม�ลค�าเพ��ม และภาษ�อ��นๆ (ถ�าม�) รวมค�าใช�

จ�ายท��งปวงไว�ด�วยแล�ว

                                   (๓)    ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องลงทะเบ�ยนเพ��อเข�าส��กระบวนการเสนอราคา ตามว�น เวลา ท��

ก �าหนด

                                   (๔)    ผ��ย��นข�อเสนอจะถอนการเสนอราคาท��เสนอแล�วไม�ได�

                                   (๕)    ผ��ย��นข�อเสนอต�องศ�กษาและท�าความเข�าใจในระบบและว�ธ�การเสนอราคาด�วยว�ธ�

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ของกรมบ�ญช�กลางท��แสดงไว�ในเว�บไซต� www.gprocurement.go.th

๕.    หล�กเกณ��และส�ท���ในการพ�จารณา

๕.๑     ในการพ�จารณาผลการย��นข�อเสนอประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร��งน� � กรมจะพ�จารณา

ต�ดส�นโดยใช�หล�กเกณ�� ราคา

๕.๒     การพ�จารณาผ��ชนะการย��นข�อเสนอ

                                   กรณ�ใช�หล�กเกณ��ราคาในการพ�จารณาผ��ชนะการย��นข�อเสนอ กรม จะพ�จารณาจาก ราคา

รวม

๕.๓     หากผ��ย��นข�อเสนอรายใดม�ค�ณสมบ�ต�ไม�ถ�กต�องตามข�อ ๒ หร�อย��นหล�กฐานการย��นข�อ

เสนอไม�ถ�กต�อง หร�อไม�ครบถ�วนตามข�อ ๓ หร�อย��นข�อเสนอไม�ถ�กต�องตามข�อ ๔ คณะกรรมการพ�จารณาผลการ

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�จะไม�ร�บพ�จารณาข�อเสนอของผ��ย��นข�อเสนอรายน��น เว�นแต� ผ��ย��นข�อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคน�คหร�อรายละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะของพ�สด�ท��จะขายไม�ครบถ�วน หร�อเสนอรายละเอ�ยดแตก

ต�างไปจากเง��อนไขท��กรมก�าหนดไว�ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ในส�วนท��ม�ใช�สาระส�าค�ญ

และความแตกต�างน��นไม�ม�ผลท�าให�เก�ดการได�เปร�ยบเส�ยเปร�ยบต�อผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อเป�นการผ�ดพลาดเล�ก

น�อย คณะกรรมการฯ อาจพ�จารณาผ�อนปรนการต�ดส�ทธ�ผ��ย��นข�อเสนอรายน��น

๕.๔ กรมสงวนส�ทธ��ไม�พ�จารณาข�อเสนอของผ��ย��นข�อเสนอโดยไม�ม�การผ�อนผ�น ในกรณ�ด�งต�อ

ไปน� �



                                   (๑)    ไม�ปรากฏช��อผ��ย��นข�อเสนอรายน��นในบ�ญช�รายช��อผ��ร �บเอกสารประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส�ทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างด�วยอ�เล�กทรอน�กส� หร�อบ�ญช�รายช��อผ��ซ� �อเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�

ทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ของกรม

                                   (๒)    ไม�กรอกช��อผ��ย��นข�อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                                   (๓)    เสนอรายละเอ�ยดแตกต�างไปจากเง��อนไขท��ก �าหนดในเอกสารประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส�ท��เป�นสาระส�าค�ญ หร�อม�ผลท�าให�เก�ดความได�เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก�ผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น

๕.๕     ในการต�ดส�นการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อในการท�าส�ญญา คณะกรรมการ

พ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อกรมม�ส�ทธ�ให�ผ��ย��นข�อเสนอช� �แจงข�อเท�จจร�งเพ��มเต�มได� กรม ม�ส�ทธ�

ท��จะไม�ร�บข�อเสนอ ไม�ร�บราคา หร�อไม�ท �าส�ญญา หากข�อเท�จจร�งด�งกล�าวไม�เหมาะสมหร�อไม�ถ�กต�อง

๕.๖ กรมทรงไว�ซ��งส�ทธ�ท��จะไม�ร�บราคาต��าส�ด หร�อราคาหน��งราคาใด หร�อราคาท��เสนอท��งหมดก�

ได� และอาจพ�จารณาเล�อกซ� �อในจ�านวน หร�อขนาด หร�อเฉพาะรายการหน��งรายการใด หร�ออาจจะยกเล�กการ

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�โดยไม�พ�จารณาจ�ดซ� �อเลยก�ได� ส�ดแต�จะพ�จารณา ท��งน� � เพ��อประโยชน�ของทางราชการ

เป�นส�าค�ญ และให�ถ�อว�าการต�ดส�นของ กรมเป�นเด�ดขาด ผ��ย��นข�อเสนอจะเร�ยกร�องค�าใช�จ�าย หร�อค�าเส�ยหายใดๆ ม�

ได� รวมท��งกรม จะพ�จารณายกเล�กการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�และลงโทษผ��ย��นข�อเสนอเป�นผ��ท� �งงาน ไม�ว�าจะ

เป�นผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกหร�อไม�ก�ตาม หากม�เหต�ท��เช��อถ�อได�ว�าการย��นข�อเสนอกระท�าการโดยไม�ส�จร�ต 

เช�น การเสนอเอกสารอ�นเป�นเท�จ หร�อใช�ช��อบ�คคลธรรมดา หร�อน�ต�บ�คคลอ��นมาเสนอราคาแทน เป�นต�น 

                               ในกรณ�ท��ผ��ย��นข�อเสนอรายท��เสนอราคาต��าส�ด เสนอราคาต��าจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจด�าเน�น

งานตามเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ได� คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อ

กรม จะให�ผ��ย��นข�อเสนอน��นช� �แจงและแสดงหล�กฐานท��ท �าให�เช��อได�ว�า ผ��ย��นข�อเสนอสามารถด�าเน�นการตามเอกสาร

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ให�เสร�จสมบ�รณ� หากค�าช� �แจงไม�เป�นท��ร �บฟ�งได� กรม ม�ส�ทธ�ท��จะไม�ร�บข�อเสนอหร�อไม�ร�บ

ราคาของผ��ย��นข�อเสนอรายน��น ท��งน� � ผ��ย��นข�อเสนอด�งกล�าวไม�ม�ส�ทธ�เร�ยกร�องค�าใช�จ�ายหร�อค�าเส�ยหายใดๆ จากกรม

๕.๗     ก�อนลงนามในส�ญญากรมอาจประกาศยกเล�กการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หาก

ปรากฏว�าม�การกระท�าท��เข�าล�กษณะผ��ย��นข�อเสนอท��ชนะการประกวดราคาหร�อท��ได�ร�บการค�ดเล�อกม�ผลประโยชน�

ร�วมก�น หร�อม�ส�วนได�เส�ยก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม หร�อสมยอมก�นก�บผ��ย��นข�อ

เสนอรายอ��น หร�อเจ�าหน�าท��ในการเสนอราคา หร�อส�อว�ากระท�าการท�จร�ตอ��นใดในการเสนอราคา

๖. การท�าส�ญญาซ��อขาย

๖.๑     ในกรณ�ท��ผ��ชนะการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� สามารถส�งมอบส��งของได�ครบถ�วนภาย

ใน ๕ ว�นท�าการ น�บแต�ว�นท��ท �าข�อตกลงซ� �อกรมจะพ�จารณาจ�ดท�าข�อตกลงเป�นหน�งส�อแทนการท�าส�ญญาตามแบบ

ส�ญญาด�งระบ� ในข�อ ๑.๓ ก�ได�

๖.๒     ในกรณ�ท��ผ��ชนะการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ไม�สามารถส�งมอบส��งของได�ครบถ�วน

ภายใน ๕ ว�นท�าการ หร�อกรมเห�นว�าไม�สมควรจ�ดท�าข�อตกลงเป�นหน�งส�อ ตามข�อ ๖.๑ ผ��ชนะการประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส�จะต�องท�าส�ญญาซ� �อขายตามแบบส�ญญาด�งระบ�ในข�อ ๑.๓ หร�อท�าข�อตกลงเป�นหน�งส�อ ก�บกรมภาย

ใน ๗ ว�น น�บถ�ดจากว�นท��ได�ร�บแจ�ง และจะต�องวางหล�กประก�นส�ญญาเป�นจ�านวนเง�นเท�าก�บร�อยละ ๕ ของราคาค�า



ส��งของท��ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ให�กรมย�ดถ�อไว�ในขณะท�าส�ญญา โดยใช�หล�กประก�นอย�างหน��งอย�างใดด�งต�อ

ไปน� �

                          (๑)     เง�นสด

                          (๒)     เช�คหร�อดราฟท�ท��ธนาคารเซ�นส��งจ�าย ซ��งเป�นเช�คหร�อดราฟท�ลงว�นท��ท��ใช�เช�คหร�อดราฟท�น��น

ช�าระต�อเจ�าหน�าท��ในว�นท�าส�ญญา หร�อก�อนว�นน��นไม�เก�น ๓ ว�นท�าการ

                          (๓)     หน�งส�อค��าประก�นของธนาคารภายในประเทศ ตามต�วอย�างท��คณะกรรมการนโยบาย

ก�าหนด ด�งระบ�ในข�อ ๑.๔ (๒) หร�อจะเป�นหน�งส�อค��าประก�นอ�เล�กทรอน�กส�ตามว�ธ�การท��กรมบ�ญช�กลางก�าหนด

                          (๔)     หน�งส�อค��าประก�นของบร�ษ�ทเง�นท�น หร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหล�กทร�พย�ท��ได�ร�บอน�ญาตให�

ประกอบก�จการเง�นท�นเพ��อการพาณ�ชย�และประกอบธ�รก�จค��าประก�นตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย 

ตามรายช��อบร�ษ�ทเง�นท�นท��ธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�งเว�ยนให�ทราบ โดยอน�โลมให�ใช�ตามต�วอย�างหน�งส�อค��า

ประก�นของธนาคารท��คณะกรรมการนโยบายก�าหนด ด�งระบ�ในข�อ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พ�นธบ�ตรร�ฐบาลไทย

                          หล�กประก�นน� �จะค�นให� โดยไม�ม�ดอกเบ� �ยภายใน ๑๕ ว�น น�บถ�ดจากว�นท��ผ��ชนะการประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส� (ผ��ขาย) พ�นจากข�อผ�กพ�นตามส�ญญาซ� �อขายแล�ว

                          หล�กประก�นน� �จะค�นให� โดยไม�ม�ดอกเบ� �ย ตามอ�ตราส�วนของพ�สด�ท��ซ� �อซ��งกรม ได�ร�บมอบไว�แล�ว

๗.    ค�าจ�างและการจ�ายเง�น

กรม จะจ�ายค�าส��งของซ��งได�รวมภาษ�ม�ลค�าเพ��ม ตลอดจนภาษ�อากรอ��นๆ และค�าใช�จ�ายท��งปวง

แล�วให�แก�ผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกให�เป�นผ��ขาย เม��อผ��ขายได�ส�งมอบส��งของได�ครบถ�วนตามส�ญญาซ� �อขาย

หร�อข�อตกลงเป�นหน�งส�อ และกรม ได�ตรวจร�บมอบส��งของไว�เร�ยบร�อยแล�ว

๘.    อ�ตราค�าปร�บ

                          ค�าปร�บตามแบบส�ญญาซ� �อขายแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น� � หร�อข�อตกลงซ� �อ

ขายเป�นหน�งส�อ ให�ค�ดในอ�ตราร�อยละ ๐.๒๐ ของราคาค�าส��งของท��ย�งไม�ได�ร�บมอบต�อว�น

๙.    การร�บประก�นความ��าร�ดบกพร�อง

                          ผ��ชนะการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ซ��งได�ท �าส�ญญาซ� �อขายตามแบบด�งระบ�ในข�อ ๑.๓ หร�อ

ท�าข�อตกลงซ� �อเป�นหน�งส�อ แล�วแต�กรณ� จะต�องร�บประก�นความช�าร�ดบกพร�องของส��งของท��ซ� �อขายท��เก�ดข� �นภายใน

ระยะเวลาไม�น�อยกว�า ๓ ป�   น�บถ�ดจากว�นท�� กรม ได�ร�บมอบส��งของ โดยต�องร�บจ�ดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�

ด�ด�งเด�มภายใน ๗ ว�น น�บถ�ดจากว�นท��ได�ร�บแจ�งความช�าร�ดบกพร�อง

๑๐.    ข�อสงวนส�ท���ในการย��นข�อเสนอและอ��นๆ

๑๐.๑   เง�นค�าพ�สด�ส �าหร�บการซ� �อคร��งน� � ได�มาจากเง�นงบประมาณเง�นงบประมาณประจ�าป�  พ.ศ. 

๒๕๖๓

                                    การลงนามในส�ญญาจะกระท�าได� ต�อเม��อกรมได�ร�บอน�ม�ต�เง�นค�าพ�สด�จากเง�นงบประมาณ

ประจ�าป�  พ.ศ. ๒๕๖๓ แล�วเท�าน��น 



๑๐.๒   เม��อกรมได�ค�ดเล�อกผ��ย��นข�อเสนอรายใดให�เป�นผ��ขาย และได�ตกลงซ� �อส��งของตามการ

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�แล�ว ถ�าผ��ขายจะต�องส��งหร�อน�าส��งของด�งกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศและของน��นต�อง

น�าเข�ามาโดยทางเร�อในเส�นทางท��ม�เร�อไทยเด�นอย�� และสามารถให�บร�การร�บขนได�ตามท��ร �ฐมนตร�ว�าการกระทรวง

คมนาคมประกาศก�าหนด ผ��ย��นข�อเสนอซ��งเป�นผ��ขายจะต�องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสร�มการพาณ�ช

ยนาว� ด�งน� �

                                   (๑)    แจ�งการส��งหร�อน�าส��งของท��ซ� �อขายด�งกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ�าท�า 

ภายใน ๗ ว�น น�บต��งแต�ว�นท��ผ��ขายส��ง หร�อซ� �อของจากต�างประเทศ เว�นแต�เป�นของท��ร �ฐมนตร�ว�าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรท�กโดยเร�ออ��นได�

                                   (๒)    จ�ดการให�ส��งของท��ซ� �อขายด�งกล�าวบรรท�กโดยเร�อไทย หร�อเร�อท��ม�ส�ทธ�เช�นเด�ยวก�บ

เร�อไทย จากต�างประเทศมาย�งประเทศไทย เว�นแต�จะได�ร�บอน�ญาตจากกรมเจ�าท�า ให�บรรท�กส��งของน��นโดยเร�ออ��น

ท��ม�ใช�เร�อไทย ซ��งจะต�องได�ร�บอน�ญาตเช�นน��นก�อนบรรท�กของลงเร�ออ��น หร�อเป�นของท��ร �ฐมนตร�ว�าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรท�กโดยเร�ออ��น

                                   (๓)    ในกรณ�ท��ไม�ปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผ��ขายจะต�องร�บผ�ดตามกฎหมายว�าด�วยการส�ง

เสร�มการพาณ�ชยนาว�

๑๐.๓   ผ��ย��นข�อเสนอซ��งกรมได�ค�ดเล�อกแล�ว ไม�ไปท�าส�ญญาหร�อข�อตกลงซ� �อเป�นหน�งส�อภายใน

เวลาท��ก �าหนด ด�งระบ�ไว�ในข�อ ๗ กรมจะร�บหล�กประก�นการย��นข�อเสนอ หร�อเร�ยกร�องจากผ��ออกหน�งส�อค��าประก�น

การย��นข�อเสนอท�นท� และอาจพ�จารณาเร�ยกร�องให�ชดใช�ความเส�ยหายอ��น (ถ�าม�) รวมท��งจะพ�จารณาให�เป�นผ��ท� �ง

งาน ตามระเบ�ยบกระทรวงการคล�งว�าด�วยการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างและการบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐ

๑๐.๔   กรมสงวนส�ทธ��ท��จะแก�ไขเพ��มเต�มเง��อนไข หร�อข�อก�าหนดในแบบส�ญญาหร�อข�อตกลงซ� �อ

เป�นหน�งส�อ ให�เป�นไปตามความเห�นของส�าน�กงานอ�ยการส�งส�ด (ถ�าม�) 

๑๐.๕   ในกรณ�ท��เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น� � ม�ความข�ดหร�อแย�งก�น 

ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องปฏ�บ�ต�ตามค�าว�น�จฉ�ยของกรม ค�าว�น�จฉ�ยด�งกล�าวให�ถ�อเป�นท��ส�ด และผ��ย��นข�อเสนอไม�ม�ส�ทธ�

เร�ยกร�องค�าใช�จ�ายใดๆ เพ��มเต�ม 

๑๐.๖   กรมอาจประกาศยกเล�กการจ�ดซ� �อในกรณ�ต�อไปน� �ได� โดยท��ผ��ย��นข�อเสนอจะเร�ยกร�องค�า

เส�ยหายใดๆ จากกรมไม�ได� 

                                   (๑)    กรมไม�ได�ร�บการจ�ดสรรเง�นท��จะใช�ในการจ�ดซ� �อหร�อท��ได�ร�บจ�ดสรรแต�ไม�เพ�ยงพอท��จะ

ท�าการจ�ดซ� �อคร��งน� �ต�อไป

                                   (๒)    ม�การกระท�าท��เข�าล�กษณะผ��ย��นข�อเสนอท��ชนะการจ�ดซ� �อหร�อท��ได�ร�บการค�ดเล�อกม�ผล

ประโยชน�ร�วมก�น หร�อม�ส�วนได�เส�ยก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม หร�อสมยอมก�น

ก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อเจ�าหน�าท��ในการเสนอราคา หร�อส�อว�ากระท�าการท�จร�ตอ��นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การท�าการจ�ดซ� �อคร��งน� �ต�อไปอาจก�อให�เก�ดความเส�ยหายแก�กรม หร�อกระทบต�อ

ประโยชน�สาธารณะ



                                   (๔)    กรณ�อ��นในท�านองเด�ยวก�บ (๑) (๒) หร�อ (๓) ตามท��ก �าหนดในกฎกระทรวง ซ��งออก

ตามความในกฎหมายว�าด�วยการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างและการบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐ

๑๑.    การป��บ�ต�ตามกฎหมายและระเบ�ยบ

                             ในระหว�างระยะเวลาการซ� �อ ผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกให�เป�นผ��ขายต�องปฏ�บ�ต�ตามหล�ก

เกณ��ท��กฎหมายและระเบ�ยบได�ก�าหนดไว�โดยเคร�งคร�ด

๑๒.    การประเม�นผลการป��บ�ต�งานของผ��ประกอบการ

กรม สามารถน�าผลการปฏ�บ�ต�งานแล�วเสร�จตามส�ญญาของผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อก

ให�เป�นผ��ขายเพ��อน�ามาประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของผ��ประกอบการ

                             ท��งน� � หากผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกไม�ผ�านเกณ��ท��ก �าหนดจะถ�กระง�บการย��นข�อเสนอ

หร�อท�าส�ญญาก�บกรม ไว�ช��วคราว

กรมพ�ฒนาท��ด�น โดย ส�าน�กงานพ�ฒนาท��ด�นเขต ๑๑

        ก�มภาพ�นธ� ๒๕๖๓



 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสดุไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต

ขับเคลื่อน 2 ลอแบบดับเบิ้ลแคบพรอมหลังคาไฟเบอรกลาสหรอืเหล็ก จํานวน 1 คัน 
 

 คุณลักษณะเฉพาะ 

     1.  ลักษณะทั่วไป 

1. เปนรถยนตบรรทุกขนาด 1 ตัน เครื่องยนตดีเซล ขับเคลื่อน 2 ลอ 

2. เปนรถยนตที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย หองโดยสารแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู พรอม

เครื่องปรับอากาศ ตอนทายเปนกระบะบรรทุกสําเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

3. ราคาที่เสนอเปนราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมลูคาเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และคาใชจาย     

ทั้งปวงไวดวยแลว 

4. มีจํานวนที่นั่งภายในหองโดยสารไมนอยกวา 4 ที่นั่ง พรอมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 

5. เบาะท่ีนั่งภายในหองโดยสารใชวัสดุแบบกึ่งหนังแท  

6. กระจกประตูขึ้น – ลง ดวยระบบไฟฟาท้ัง 4 บาน เปนอุปกรณมาตรฐานของโรงงานผูผลิต 

7. มีอุปกรณครบถวนตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต 

8. สีรถตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต (สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เปนผูกําหนด) 

9. ตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 

10. มีประกันภัยชั้น ๑ เปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

11. การสงมอบรถยนต ผูขายจะตองเติมน้ํามันใหเต็มถังในวันสงมอบ และสงมอบรถยนตสถานที่ที่

กําหนด 

12. มีกันชนดานหลัง บันไดขางซาย – ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

13. ชุดเครื่องเสียง เลนวิทยุ/MP3/DVD พรอมลําโพง ติดตั้งมาพรอมกับรถยนตตามอุปกรณจาก

โรงงานผูผลิต 

14. ผูเสนอราคาตองรับประกันความชํารุดบกพรองจากการใชงานตามปกต ิเปนระยะเวลา ไมนอย

กวา 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร 

15. ความสูงใตทองรถ (ระยะต่ําสุดจากพ้ืนวัดจากจุดต่ําสุดของรถ) ไมนอยกวา 205 มม. 

     2.  เครื่องยนต 

1. ระบบเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ แถวเรียง 16 วาลว ตามมาตรฐานผูผลิต 

2.  ระบบจายน้ํามัน แบบคอมมอนเรล 

3. ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือมีกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 

กิโลวัตต  

/1.3 ระบบ... 
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3.  ระบบขับเคลื่อน 

1. เกียรธรรมดา หรือเกียรอัตโนมัต ิ

2. ระบบเบรกหนาแบบดิสกเบรก มีครีบระบายความรอน ระบบเบรกหลังแบบดรัมเบรก  

ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

3. พวงมาลัยขวา แบบแร็คแอนดพีเนี่ยน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง 

4. พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ําได 

 

4.  ระบบไฟฟา 

1. ใชแบตเตอรี่ขนาดไมนอยกวา 12 โวลท ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต   

2. มีอุปกรณไฟสองสวางและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผูผลิต และถูกตองตาม พ.ร.บ.รถยนตฯ 

5.  ระบบลอและยาง 

1. ลออัลลอยด และยางขนาดไมนอยกวา 245/65 R 17 ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

2. ยางอะไหลพรอมกระทะลอเปนลอเหล็กขนาดมาตรฐานโรงงานผูผลิต จํานวน 1 ชุด 

6.  หลังคารถบรรทุก (หลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก) 

1. หลังคาสําเร็จรูปทําดวยไฟเบอรกลาสหรือเหล็กทรงเสมอหลังคาตอนหนา มีชองลมพรอมกระจก

เลื่อน ดานขาง และกระจกติดฟลมกรองแสงชนิดความเขมไมต่ํากวา 60% กระจกหลังมีแผงไลฝา 

2. ฝาทายเปดแบบโชคอัพ 

3. ชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น 

4. ดานในหลังคาบุดวยหนัง และติดตั้งไฟแสงสวางที่เพดานอยางนอย 1 ดวง พรอมสวิทซปด-เปด 

5. สีของหลังคาจะตองมีสีเดียวกับตัวรถ 

7.  อุปกรณมาตรฐานอื่นๆ 

1. เปนรถที่ผานการตรวจเช็คและพนกันสนิมเรียบรอยแลว 

2. มีมาตรวัดและสัญญาณตางๆ ที่แผงหนาปทม  ตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิตตามรถยนต                   

รุนที่เสนอราคา 

3. ระบบเซ็นทรัลล็อคทั้ง 4 บาน พรอมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

4. กระจกมองขางปรับดวยไฟฟา ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

5. ไฟเลี้ยวที่กระจกมองขาง 

6. ผายางรองพื้นตอนหนาและตอนหลัง จํานวน 1 ชุด 

7. กระจกประตูทุกบานติดฟลมกรองแสงชนิดความเขมไมต่ํากวา 60% กระจกบานหนาติดฟลม

กรองแสงชนิดความเขมไมต่ํากวา 40% 

8. แผงไลฝากระจกหลัง 

/9.ความจุถัง... 
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9. ความจุถังน้ํามันไมนอยกวา 75 ลิตร  

10. กระบะดานหลังปูพื้นดวยวัสดุปูพื้น (ลายเนอร) 

11. ติดตั้งที่ล็อคเบรก – คลัทช ,ที่ล็อคยางอะไหล และกันสาดที่ประตู 4 บาน 

12. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอที่เสนอราคา  

13. ผูเสนราคาตองแนบแคตตาลอกรายละเอียดของรถยนตรุนที่เสนอราคา 

14. กําหนดสงมอบรถยนตภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

15. มีเครื่องมือประจํารถครบถวน ตามมาตรฐานโรงงานของผูผลิต 

16. มีหนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษา 1 ชุด 

 

 

                 ........................................................... ประธานกรรมการ 

                                                  (นายณัฐวุฒิ   จลุสงค)         นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

       

      ……………………………………………………… กรรมการ 

                                                 (นายทองหลอ   สุทธิสงค)       นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 

       

       .............................................................. กรรมการ 

                                                   (นายนพดล   จลุนวล)          นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

 

 

 

 


