
 

ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี  
หรือก่าลังเครื่องยนต์ไม่ต่่ากว่า ๑๑0 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ 

พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์ไม่ต่่ากว่า ๑๑0 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของ
งานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 886,400.๐๐บาท  (-แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)  
ตามรายการ ดังนี้ 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์ไม่ 
ต่่ากว่า ๑๑0 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (25.10.15.03) 
จ่านวน 1 คัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท่าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ่านาจในการด่าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐก่าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถานีพัฒนา 
ที่ดินสุโขทัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9.  ไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ 
ยื่นข้อเสนอได้มีค่าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๑0. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

/ผู้ยื่นข้อ... 
 
 



   
 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน 
วันที่...............................................ระหว่างเวลา...................................น. ถึง.......................................น. 
  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://r๐๙.ldd.go.th/sti๐๑ , www.ldd.go.th  
www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐-๕๕๐-๑๙๗๐๙ 
ในวันและเวลาราชการ 

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยสอบถาม 
มายัง สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ผ่านทางอีเมล์ www.sti01@ldd.go.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางก่าหนด 
ภายในวันที่.....................................โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
http://r๐๙.ldd.go.th/sti๐๑ , www.ldd.go.th www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ใน
วันที่............................................. 

   
 

ประกาศ ณ วันที่     เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
                           
 

 
               (นางสาวมยุรี  อบสุข) 

ผู้อ่านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 
        ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 

 

หมายเหตุ 

ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

หมายเหตุ 

การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  จากส่านักงบประมาณ และ/หรือกรมพัฒนาที่ดินแล้ว และในกรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จากส่านักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการและหน่วยงาน
สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

 

 

 

 

http://www.ldd.go.th/
http://www.ldd.go.th/


 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่………………. 
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี  
หรือก่าลังเครื่องยนต์ไม่ต่่ากว่า ๑๑0 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ 

พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ตามประกาศ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 

ลงวันที ่      กันยายน  2564 
 
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สถานีฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์ไม่
ต่่ากว่า ๑๑0 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (25.10.15.03) 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้ 
งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก่าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน่าและข้อก่าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่ก่าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓  สัญญาซื้อขายทั่วไป 
๑.๔  แบบหนังสือค้่าประกัน 

(๑)  หลักประกันสัญญา 

     ๑.๕  บทนิยาม 
(๑)  ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒)  การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
     ๑.๖  แบบบัญชีเอกสารที่ก่าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

(๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๒.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท่าสัญญากับหน่วยงานของ 

รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 
/2.5 ไม่เป็นบุคคล... 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


 
๒.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ่านาจในการด่าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก่าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แกส่ถานีฯ ณ  

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขั นอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๒.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค่าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
กรณีที่ข้อตกลงฯ ก่าหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งที่เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องม ี

การก่าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผุ้เข้าร่วมค้ามากกว่า
ผุ้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ ก่าหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป้นผู้ร่วมค้ากิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ 
ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

ส่าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก่าหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้านั้น 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก่าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

๒.๑1  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๓.๑  ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง 
     (ข)  บริษัทจ่ากัดหรือบริษัทมหาชนจ่ากัด ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง 

 (๒)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ 
ยื่นส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้นั้น ส่าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส่าเนาบัตร
ประจ่าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส่าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้ง
รับรองส่าเนาถูกต้อง 

 (๓)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น 
ส่าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
(๔.๑)  ส่าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(๔.๒)  ส่าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ภพ.20 
 
 



 
 (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

ทั้งนี ้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด่าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  ๑   
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

๓.๒  ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ่านาจให้บุคคลอ่ืนกระท่าการแทนให้แนบ 

หนังสือมอบอ่านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ่านาจและผู้รับมอบ
อ่านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ่านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(๒)  แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ  
๔.๔ 

(๓)  รายการพิจารณาที่ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์ไม่ต่่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ พร้อมหลังคา
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 

     (3..1)ส่าเนาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs) (ถ้ามี) 

(4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด่าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ครบถ้วน  
ถูกต้องแล้ว  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

๔.    การเสนอราคา 
๔.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก่าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท่าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่ นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒  ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา 
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส่าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ทั้งปวงไว้แล้ว  จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 38/2 หมู่ที่ 7 ต่าบลวังใหญ่ 
อ่าเภอศรีส่าโรง จังหวัดสุโขทัย 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก่าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  9๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน 
ก่าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก่าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สถานีฯ ให้ส่งมอบพัสดุ 
 

/4.4ผู้ยื่น... 



 
      ๔.๔  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์ไม่ต่่ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ไปพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวฯนี้ สถานีฯจะยึดไว้เป็น
เอกสารทางราชการ 
  ส่าหรับแคตตาล๊อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส่าเนารูปถ่ายต้องรับรองส่าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ่านาจท่านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับแคตตาล๊อก ผู้เสนอราคาจะต้องน่าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบภายใน 3 วัน 

๔.๕  ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

     ๔.6  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่..........................................  ระหว่างเวลา...................น. ถึง......................น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อพ้นก่าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอ 
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

๔.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท่าเอกสารส่าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร 
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ สถานีฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๙  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด่าเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มี 
การพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท่าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสถานีฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็น
ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สถานีฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท่าดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สถานีฯ 

๔.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย 

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (๓)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที ่

ก่าหนด 
       (๔)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

          (๕)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท่าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
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๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
๕.๑  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถานีฯจะ 

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
     ๕.๒  การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

    กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถานีฯ จะพิจารณา 
จาก ราคารวม 

๕.๓  หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น 
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่ นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่สถานีฯก่าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส่าคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลท่าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

๕.๔  สถานีฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณ ี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสถานีฯ 

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก่าหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส่าคัญ หรือมีผลท่าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 

        ๕.๕  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท่าสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถานีฯมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ สถานีฯ มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท่าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๕.๖  สถานีฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่สนอ 
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ่านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส่าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สถานีฯเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสถานีฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็น
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท่า
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่่าสุด เสนอราคาต่่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด่าเนินงาน 
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถานี
ฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท่าให้เชื่อได้ว่า   ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด่าเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค่าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สถานีฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่
รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก
สถานีฯ 

 
/5.7 ก่อนลงนาม... 



 
 
๕.๗  ก่อนลงนามในสัญญาสถานีฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หาก 

ปรากฏว่ามีการกระท่าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท่าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
         5.8  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่่าของผุ้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล่าดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกิน
ร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาท่าสัญญาไม่เกิน 3 ราย 
   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs  
            5.9  หากผู้ยื่นข้อเสนอที่มิใช่ผุ้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป้นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
          ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  

๖.     การท่าสัญญาซื้อขาย 
๖.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 

ภายใน ๕ วันท่าการ นับแต่วันที่ท่าข้อตกลงซื้อสถานีฯจะพิจารณาจัดท่าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท่าสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

๖.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ 
ครบถ้วนภายใน ๕ วันท่าการ หรือสถานีฯเห็นว่าไม่สมควรจัดท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท่าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับสถานีฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ่านวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สถานีฯยึดถือไว้ในขณะท่าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

     (๑)  เงินสด 
     (๒)  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ 

เช็คหรือดราฟท์นั้นช่าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท่าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท่าการ 
     (3)  หนังสือค้่าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตัวอย่างท่ี 

คณะกรรมการนโยบายก่าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้่าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก่าหนด 

(4.) หนังสือค้่าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ 
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้่าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้่าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก่าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

(5.)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

/หลักประกัน... 



 
 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสถานีฯ ได้รับ 

มอบไว้แล้ว 

๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
สถานีฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  และค่าใช้จ่าย 

ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อ
ขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสถานีฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

๘.    อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง 

ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙.    การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท่าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓  
หรือท่าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช่ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปี  นับถัดจากวันที่ สถานีฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช่ารุดบกพร่อง 

๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
๑๐.๑  เงินค่าพัสดุส่าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ ประจ่าปี  

พ.ศ.2565 แล้วเท่นั้น 
การลงนามในสัญญาจะกระท่าได้ต่อ  เมื่อสถานีฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕๖5 แล้วเท่านั้น 
  ๑๐.๒  เมื่อสถานีฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน่าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน่าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก่าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน่าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ  กรม 
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถานีฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท่าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ 
ภายในเวลาที่ก่าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถานีฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้่าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

/10.4 สถานีฯ... 



 
 

๑๐.๔  สถานีฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก่าหนดในแบบสัญญาหรือ 
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส่านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๐.๕  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้   มีความขัดหรือ 
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค่าวินิจฉัยของสถานีฯ ค่าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่
มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

๑๐.๖  สถานีฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ 
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานีฯไม่ได้ 

(๑) สถานีฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม ่
เพียงพอที่จะท่าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 

(๒) มีการกระท่าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ 
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท่าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ
ราคา 

(๓) การท่าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานีฯ หรือ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอ่ืนในท่านองเดียวกับ  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ตามท่ีก่าหนดใน 
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
     ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ

ตาม 
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก่าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
สถานีฯ สามารถน่าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ 

คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน่ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก่าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ 

หรือท่าสัญญากับสถานีฯ ไว้ชั่วคราว 
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 

กันยายน  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการพิจารณากรอบร่างงบประมาณประจ่าปี 2564 ในส่วนของงบลงทุนด้าน
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ่าปีงบประมาณ 2565 และอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อส้างที่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือน ตุลาคม 2564 ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ได้รับการจัดสรรเป้าหมายให้
ด่าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  จ่านวน 
1 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน และทดแทนครุภัณฑ์ที่ช่ารุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถใช้งานได้ 

2. วงเงินงบประมาณ และราคากลาง 
 2.1 วงเงินงบประมาณ 886,400.00 บาท (-แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)  
 2.2 ราคากลาง 886,400.00 บาท (-แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 
  แหล่งที่มาราคากลาง : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส่านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   
    (4 ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 

3.1 ลักษณะท่ัวไป 
       เป็นรถบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบ 

ดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เบาะหน้าเป็นแบบแยก สามารถปรับและเลื่อนเข้า -
ออกได้ เบาะหลังเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ทุกเบาะมีที่พิงศีรษะและเข็มขัดนิรภัย ตอนหลังเป็นกระบะ
บรรทุกส่าเร็จรูปท่าด้วยเหล็ก ฝากระบะท้ายปิด-เปิดออกได้ และมีที่รั้งให้อยู่ในแนวราบเสมอกับพ้ืนรถ เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศและภาษีสรรพสามิตแล้ว 

3.2  ลักษณะทางเทคนิค 
(1)  เครื่องยนต์ 

       -  เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้่า ปริมาตร 
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 
กิโลวัตต์ 

(2)  ขนาด 
              - ระยะต่่าสุดจากพ้ืน (มม.) ไม่น้อยกว่า 200 มม. ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (กรณี  

ต้องการรถยกสูง) 
  (3)  ระบบส่งก่าลัง 
             -  เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และถอยหลัง 1 เกียร์  
  (4)  ระบบบังคับเลี้ยว 
         -  พวงมาลัยขับด้านขวาแบบปรับระดับสูงต่่าได้ มีระบบช่วยผ่อนแรงตามมาตรฐาน
บริษัทผู้ผลิต 
  (5)  ระบบกันสะเทือน 
           -  ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
 

/(6.)ระบบ... 



 
  (6)  ระบบเบรค 
         -  แบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย มีระบบป้องกันล้อล็อค (ABS) 
         -  ล้อหน้าเป็นแบบดิสค์เบรค ล้อหลังตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
         -  มีเบรคมือตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
  (7)  ระบบไฟฟ้า 
         -  กระจกประตูปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
         -  ระบบล็อคประตูท้ัง 4 บาน เป็นระบบเซ็นทรัลล็อคพร้อมกุญแจรีโมท 
         -  มีสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต และเป็นไปตามพรบ.รถยนต์ 
  (8)  หน้าปัดรถยนต์ 

        -  จะต้องมีเครื่องมือวัดต่างๆ เช่น เครื่องวัดความเร็ว เครื่องวัดระยะทาง เครื่องวัดระดับ 
น้่ามันเชื้อเพลิง และเครื่องวัดอ่ืนๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 

(9)  ล้อและยาง 
-  ล้อรถยนต์เป็นล้ออัลลอยพร้อมยางเรเดียล 4 ล้อ ขนาดตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต    
-  ยางอะไหล่เป็นยางเรเดียลพร้อมกระทะล้อ ขนาดตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อม  

กุญแจล็อค  
 3.3  อุปกรณ์และส่วนประกอบอ่ืนๆ 

(1)  หลังคาส่าเร็จรูปชนิดท่าด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (เสมอเก๋ง) เชื่อมต่อกับหลังคารถใช้ติดตั้ง    
บนกระบะท้าย สีเดียวกับตัวรถ พร้อมยางขอบ ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ พร้อมกรุภายใน และ ชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น 
มีช่องลมพร้อมกระจกด้านข้าง ติดฟิล์มกรองแสงโดยรอบ ความเข้มไม่น้อยกว่า60% ช่วงต่อหลังคากับตัวรถปิดสนิท
ไม่รั่วซึม 

(2)  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร พร้อมติดฟิล์มกรองแสงกระจกหน้าต่างโดยรอบ    
ความเข้มไม่น้อยกว่า 60% กระจกบานหน้าติดฟิล์มแบบเต็มบาน ความเข้มไม่เกิน 40% โดยมีหนังสือรับประกัน
คุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี 

           (3)  มีวิทยุติดรถยนต์ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต มีล่าโพงไม่น้อยกว่า 4 ล่าโพง 
 (4)  กันชนหลังตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
 (5)  ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคเบรคป้องกันการโจรกรรม 
 (6)  มีเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับและผู้โดยสารทุกท่ีนั่ง 
 (7)  ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกการเดินทาง 
 (8)  มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
 (9)  ที่ปัดน้่าฝนท่างานไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ฉีดล้างกระจก 

   (10)  มีกระจกมองหลังภายในห้องโดยสาร 
 (11)  กระจกมองข้างซ้าย-ขวา ปรับด้วยไฟฟ้า 
 (12)  ยางปูพื้นภายในห้องโดยสาร 
 (13)  ติดตั้งพ้ืนปูกระบะส่าเร็จรูป (Liner) 
(14)  แม่แรงยกรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
(15)  เครื่องมือประจ่ารถและประแจขันล้อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 1 ชุด/คัน 
(16) หนังสือคู่มือการใช้ (Operation Manual) , หนังสือรับบริการ (Service Book) 
(17) คู่มืออะไหล่ (Parts Book) และคู่มือการซ่อม (Shop Manual) ชนิดต้นฉบับ 1 ชุด/คัน     

หรือบันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูลในวันส่งมอบ 
(18)  สีรถเป็นสีเมทาลิคตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ซึ่งทางราชการจะก่าหนดภายหลัง 
 

/(19) ตัวถังรถ... 



 
(19)  ตัวถังรถ พ้ืนด้านล่างรถจะต้องพ่นกันสนิมเพ่ิมเติมจากมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องม ี   

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(20)  รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของ 

บริษัทผู้ผลิต 
(21)  อุปกรณ์อ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี) 

3.4  ข้อก่าหนดเพิ่มเติม (ผู้ซื้อก่าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม) 
(1)  ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดได้มาตรฐานบริษัทผู้ผลิตและไม่เคย              

ใช้งานมาก่อน 
(2) ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพตัวรถพร้อมอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ 100,000 กม.  

แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน หากมีการช่ารุดเนื่องจากการใช้งานปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน ผู้ขาย
ต้องซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพใน
วันส่งมอบ 

(3)  ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ่าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาและมีศูนย์บริการซ่อม บริการ 
อะไหล่ที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 

(4)  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจ่าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้จัดจ่าหน่าย หรือได้รับการ 
แต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจ่าหน่ายของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารมา พร้อมการเสนอ
รายละเอียด 

(5)  เป็นรถที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จ่าหน่าย  
ให้แก่ผู้ซื้อท่ัวไป ณ วันที่เสนอราคา 

(6 )  ผู้เสนอราคาต้องท่าตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ให้ตรงตามยี่ห้อ/รุ่น  
และรายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(7) ผู้ขายจะต้องจัดท่าเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ให้ตรงตามยี่ห้อ/รุ่น       
พร้อมแนบเอกสารแค๊ตตาล็อก และรายละเอียดอ่ืนๆ ประกอบการส่งมอบ เพ่ือสะดวกต่อการตรวจรับพัสดุของ
คณะกรรมการ 

(8) ผู้ขายจะต้องด่าเนินการจดทะเบียนยานพาหนะ (รถยนต์) พร้อมช่าระค่าธรรมเนียม 
ประกันภัยพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (บุคคลที่ 3) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แทนกรมพัฒนาที่ดิน 

(9) กรมฯ จะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เรียบร้อยแล้ว 

(10)  มีน้่ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ วันส่งมอบรถยนต์ 
 4. เกณฑ์การพิจารณา 
            ใช้เกณฑ์ราคา 

5. การเสนอราคา และก าหนดส่งมอบ  
  1. ก่าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ        
  2. ผู้ขายจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน 45 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 6. สถานที่ส่งมอบ  
            สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย เลขที่ 38/2 หมู่ที่ 7 ต่าบลวังใหญ่ อ่าเภอศรีส่าโรง จังหวัดสุโขทัย  
 7. การเบิกจ่ายเงิน 
  ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของตามข้อ 3 ครบถ้วน และสามารถใช้งานได้   
     และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับมอบพัสดุไว้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว 
 8. ค่าปรับ  
           คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของตามสัญญาต่อวัน  


