
 

ประกาศศูนยวิจัยและพัฒนาโคเน้ือ กรมปศุสัตว 
เรื่อง ประกวดราคาซ้ือรถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน ๔ ลอ ขนาด ๙๕ แรงมา จำนวน ๑ คัน ตำบลหนองร ี

อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 

                 ศูนยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ กรมปศุสัตว มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อรถฟารมแทรกเตอร ชนิด
ขับเคลื่อน ๔ ลอ ขนาด ๙๕ แรงมา จำนวน ๑ คัน ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จงัหวัดลพบุรี ดวยวิธีประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) ตามรายการ ดังนี ้

  
 รถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคล่ือน ๔ 
ลอ ขนาด ๙๕ แรงมา 

จำนวน ๑  คัน 

 

 

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดงัตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสญัญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลงักำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถกูระบุชื่อไวในบญัชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซ่ึงรวมถึงนติิบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจดัจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกศูนยวิจัยและพัฒนาโค
เนื้อ กรมปศสุัตว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกนัเชนวาน้ัน 

                 ๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

                ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกสต้ังแตวนัท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
 



 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://breeding.dld.go.th และhttp://www.dld.go.th 
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๖๕-๑๑๕๘๗๕๗ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง ศูนยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ กรมปศุสัตว ผานทางอีเมล lclb_lbr@dld.go.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลาง
กำหนด ภายในวันที่ ........................ โดยศูนยวิจัยและพัฒนาโคเน้ือ กรมปศุสัตวจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทาง
เว็บไซต http://breeding.dld.go.th และhttp://www.dld.go.th และ www.gprocurement.go.th ใน
วันท่ี ........................ 
  

  ประกาศ ณ วันท่ี         กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

  

  

  

  

  

  
 

 

  

(นายสมพร โชคเจริญ) 

ผูอำนวยการศนูยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ 

  

  
  

หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
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แบบ บก.06

1. ชื่อโครงการ    จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร จํานวน 1 โครงการ

2. หนวยงานเจาของโครงการ   ศูนยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ กรมปศุสัตว

3. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท

4. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

เปนเงิน บาท
ราคา/หนวย

- รถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ราคา 1,355,000.00   บาท/คัน

ขนาด 95 แรงมา
5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)

     สืบราคาจากทองตลาด 

(1) บริษัท ที เอส พี 1981 จํากัด

(2) บริษัท ซีสเต็ม คอนส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

(3) บริษัท พ.แทรคเตอร กําแพงเพชร จํากัด
6. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน

6.1 นางสดใส ยิ่งสงา นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

6.2 นางสาวอารีรัตน นิลวัฒนา  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กรรมการ

6.3 นายกฤษฎา  มาจินา นายชางเครื่องกลชํานาญงาน กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย

การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

1,250,000.00       

1,355,000.00       



ขอกำหนดในการวิจารณหรือเสนอแนะ TOR และอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบ้ืองตน 

ประกาศศูนยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ กรมปศุสัตว  

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน ๔ ลอ ขนาด ๙๕ แรงมา จำนวน ๑ คัน ตำบลหนองรี 

อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
 

 หากมีการวิจารณหรือเสนอแนะ TOR หรืออุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบ้ืองตน ให บริษัท/หาง   

/ราน หรือผูเสนอราคา สงเรื่องดังกลาวโดยระบุชื่อ บริษัท/หาง/ราน ที่อยู เบอรโทรศัพท ชื่อ – นามสกุล      

ผูวิจารณ พรอมเลขที่ประกาศทางอิเล็กทรอนิกสของศูนยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ กรมปศุสัตว และรายละเอียด

ที่ วิจารณ/อุทธรณ ใหชัดเจน สงถึงกรมปศุสัตว โดย 

1. ทำเปนหนังสือสงภายในระยะเวลาที่ประกาศ วันท่ี 10-15 กุมภาพันธ 2566 เวลาราชการ 08.30 

น. – 16.30 น. โดยศูนยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อจะถือวันที่ และเวลาประทับตราในหนังสือเปนสำคัญ 

2. ทาง E-mail : lclb_lbr@dld.go.th ภายในระยะเวลาที่ประกาศ วันที่ 10-15 กุมภาพันธ 2566   

ในเวลาราชการ สิ้นสุดเวลา 16.30 น. โดยศูนยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อจะถือวันที่ และเวลาที่ปรากฏ

บน E-mail  เปนสำคัญ 

 


