
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูมิ 
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือรถยนตโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คน 

ด้วยวสีประกวดราคาอเล็กทรอนกส์ (e-bidding) 

สำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 
ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปรมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยซD ประกวดราคาอเล็กทรอนกส์ 
(e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงนท้ังส้ิน ๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้าน 
สองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ แนบท้ายประกาศสำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูมิ 

ผู้มีสิทธเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัต ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลกกจการ , 
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏปัตงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้Iนบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการด0าเนนงานในกจการของนติบุคคลนั้นต้วย 

๖. มีคุณสมบัตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกจจานุเบกษา 

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนตบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวีธีประกวดราคา 
อเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่I เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก,สำนักงานธนารักษ์ 
พื้นที่ขัยภูมิ ณ วันประกาศประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นฮรรมในการประกวดราคาอเล็กทรอนกส์คร้ังน้ี 

๙. ไม่เป็นผู้Iด้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธความคุ้มกันเข่นว่านั้น 

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอเล็กทรอนกส์ (e-Government 
Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับดัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้วย 
อเล็กทรอนกส์ (Electronic Government Procurement ะ e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด 

๑๒. ผู้ยื่น... 



- lo 

cate). ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแม่อยู่เในฐานะเป็นผู้1ฟแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับคัดเสือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงนผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงนแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกนสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงนสดก็ไต้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนด 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้วยวธีอเล็กทรอนกส์ 
ในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอเล็กทรอนกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง 
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐต้วยวธีอิเล็กทรอนกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก,อนวันเสนอราคา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ที่เว็บไซต์ www.treaรบโy.go.th หรือ www.gprocurementgo.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๐๒ ต่อ ๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่^ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(น([งอดมสักษณ์ ค0าเพขร) 
บักวชาการเงนและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน 

ธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูม 

http://www.trea%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b9%82y.go.th
http://www.gprocurementgo.th


ส่วนราชการ ะ สำนกงานฮนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูมิ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลง 

รายละเอียดคุณสักษณะเฉพาะ 
รถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เคร่ืองยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลต 

รถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน วงเงนงบประมาณคันละ ๑,๒๘๘,๐๐๐.- บาท 
(หน่ึงล้านสองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

๑. คุณสักษณะนั่วไป 
๑.๑ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เคร่ืองยนต์ดีเซล หสังคาสูง 
๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เบาะน่ังปรับเอนนอนได้ พร้อมท่ีวางแขน 

ชนดพับเก็บได้ และหลงพนักเก้าอ้ีมีท่ีวางแก้ว ตู้คอนโซลและสิ่งของหสังคนขับ 
๑.๓ โครงสร้างตัวถังนรภัยตามมาตรฐานของผู้ผสิต (ประตูหน้า) พ่นถันสนมใต้ท้องรถพร้อม 

ใบรับประถันคุณภาพไม่ต่ํากว่า ๓ ปี หรือระยะ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลฒตร จากศูนย์พ่นถันสนม มีถันชนเสริม หน้า/หสัง 
๑.๔ ประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล๊อค รายละเอียดดงน้ี 

- ประตูหน้าซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน 
- ประตูกลางเป็นประตูชนดเล่ือนเปิด-ปิด 
- ประตูท้ายแบบแผ่นเดียวเปิด - ปิด แบบยกข้ึนมีโข๊I คอัพต้านซ้าย - ขวา ข้างละตัว 

๑.๕ กระจกประตูคู่หน้าท้ัง ๒ บาน ปรับข้ึนลงด้วยระบบไฟฟ้า 
๑.๖ มีกระจกมองหลง 
๑.๗ กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า 
๑.๘ ยางรถยนต์ทุกเส้น จำนวน ๔ เส้น ขอบยางไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว ในวันส่งมอบจะต้องเป็นยางใหม่ 

ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก,อน 
๑.๙ วงล้อแบบอลูมเนียมอัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔น้ิวระบบถันสะเทือน หน้า/หสัง เป็นแบบอสระ 

คับเนิ้ลวชโบน/แหนบซ้อนพร้อมโช๊คอัพ 
๑.๑๐ เป็นรถยนต์รุ่นท่ีผสิตจำหน่ายในปิจจุบัน 

- สีรถเป็นสีเทา/บรอนเงน/สีขาว หรือสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผสิตเป็นสีเดียวถันตลอดคัน 
- อุปกรณ์ดังกล่าวและอื่น ๆ ต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผสิต 

๒. ระบบเคร่ืองยนต์... 



๒. ระบบเคร่ืองยนต์ และความปลอดภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลต 
๒.๑ เคร่ืองยนต์ดีเซล ๔ สูบ มีปรีมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔0๐ ซีซี 
๒.๒ ระบบจ่ายใ!าม่'นเช้ือเพสิง แบบคอมมอนเรล 
๒.๓ ถังนาฝันเชื้อเพลง มีความจุไม่ตํ่ากว่า ๖๐ ลิตร 
๒.๔ ระบบเซ็นเซอรมุมถันชนหลัง 
๒.๔ ระบบเกียร์ธรรมดาหรอระบบเกียร์ออโต้ 
๒.๖ ระบบพวงมาลัยตดต้ังต้านชวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (พวงมาลัย POWER) 
๒.๗ ระบบไฟสัดหมอก 
๒.๘ ระบบเบรค ABS/BA 
๒.๙ ถุงลมนรถั ย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด 
๒.๑๐ ระบบถันสะเทือนต้านหน้าและต้านหลังตามมาตรฐานผู้ผสิต 
๒.๑๐ ระบบเซ็นทรัลสัอค พร้อมรีโมทกุญแจ ตามมาตรฐานผู้ผสิต 
๒.๑๑ อุปกรณ์ดังกล่าวและอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผสิต 

๓ . ระบบภายใน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผสิต 
๓.๑ จำนวนท่ีน่ังชนาด ๑๒ ที่นั่ง วัสดุหุ้มเบาะหนังหรือเป็นหนัง'เทียมอย่างดี 
๓.๒ เบาะโดยสาร ๓ แถว ปรบเอนนอนไต้อสระ พร้อมท่ีท้าวแชนและรางสไลต์หลังพร้อมเชมชัดนรถัย 

ทุกที่นั่ง 
๓.๓ พื้นที่ภายในรถโดยสารปูด้วยไม้อัดทับด้วยดูราฟอร์ 
๓.๔ ระบบปรับอากาศ ระบบดีจตอล แบบฝิงครบชุดจากโรงงานผู้ผสิต สามารถจ่ายลมเย็นได้ท่ัวถึง 

และเพียงพอถับทุกสภาพอากาศ 
๓.๕ มีม่านรถยนต์ 
๓.๖ ด้อนนรถัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉน จำนวน ๒ ตำแหน่ง 
๓.๗ อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ ประกอบครบถ้วนจากผู้ผสิต และอุปกรณ์ท่ีบรัษัท ผู้ผสิตโฆษณา 

๔. อุปกรณ์ส่วนควบ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผสิต 
๔.๑ มียางอะไหล่ตามมาตรฐานผู้ผสิตพร้อมกระทะล้อ ๑ ชุดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผสิต 
๔.๒ มีแผ่นยางปูพื้นตอนหน้าซ้าย-ชวาเพื่อความสะดวกในการทำความ่สะอาด 

๔.๓ มีแม่แรง... 

(P^ ^ / 



- ๓ -

๔.๓ มีแม่แรง อุปกรณประแจถอดล้อและเครื่องมือประจำรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลต 
จำนวน ๑ ชุด/คัน 

๔.๔ มีอุปกรณ์ฉุกเฉน (สายพ่วงแบตเตอร่ี สายลากห่วง เคร่ืองดับเพลงขนาดเลก) 
๔.๔ มีวทยุ FM/AM และ CD-MP๓ พร้อมลำโพง จำนวน ๓ คู่ ตดต้ังภายในห้องโดยสาร 

ด้านหน้าคนขับและด้านหน้าห้องผูโดยสาร 
๔.๖ ตดต้ังเคร่ืองปรับอากาศตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลต 
๔.๗ ตดฟิล์มกรองแสงท่ีได้รับความนยมและเป็นมาตรฐานเทียบเท่า Lamina หรอ ๓M ทั้งคัน 

(บานหน้าเต็ม) โดยมีความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกน ๖ ๐ % สามารถป้องกันแสง UV ได้ พร้อม 
ใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

๔.๘ พ่นตราเครื่องหมาย(โลโก้) พร้อมช่ือกรมธนารักษ์ ตดประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู. 
โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนตเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เซนตเมตร และหรือโดยให้เป็นไป 
ตามท่ีหน่วยงานกำหนดในภายหลัง 

๔.๙ พื้นรถห้องโดยสาร ปูพื้นด้วยไม้อัดปิดทับด้วยดูราฟอร์ บุฉนวนกันความร้อนภายในรถทั้งคัน 
รวมท้ังฝาท้าย ด้วยว้สดุที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

๔.๑๐ มีคู่มีอการใช้งานรถยนต์ และคู่มีอการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด อุปกรณ์อื่น 
นอกจากท่ีกำหนดท่ีตดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (catalog) 

๔.๑๑ อุปกรณ์และเครื่องมีอมาตรฐานอื่น ๆ  ที่มได้กล่าวถึง จะต้องมีครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผสิต 
เง่ือนไขอ่ืนๆ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) 

๑. รับประกันคุณภาพและความขำรุดบกพร่อง เน่ืองจากใช้งานตามปกตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย,างใดอย่างหนื่งจะถึงก่อน หากมีการขำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกต 
ผู้ขายจะต้องรับผดขอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหลโดยไม่คดมูลค่า เว้นแต่กรณีอุบตเหตุ หรือภัยธรรมขาต 

๒. ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีนามันเขื้อเพลงเต็มกัง และนามันอ่ืน 
เต็มตามมาตรฐานท่ีผู้ผสิตกำหนด พร้อมท่ีจะใช้งานได้ทันที 

๓. ผู้ขายจะต้องมีศูนย์บรการมาตรฐาน และได้รับการแต่งต้ังจากผู้ผสิตและผู้นำเช้าโดยตรง 
มาแสดงเป็นเอกสารในวันย่ืนซองประกวดราคา 

๔. ผู้ขายต้องแนบแคตตาลอคฉบบจรืงแสดงรายละเอียดของตัวรถรุ่นที่เสนอ เพ่ือประกอบการ 
พจารณา ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคฺาทางระบบจัดซื้อจํดจ้างภาครัฐด้วยอเลกทรอนกส์ 

๔. กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับกัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย กำหนดให้ส่งมอบ 
ณ สำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีขัยภูม ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมด0าเนนการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญา 
ต่อกรมการขนส่งทางบก ตามท่ีกฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ท่ีซ้ือตามสัญญาให้แก่ 
สำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยภูม 

๖. วันส่งมอบ... 



๖. วันส่งมอบรถยนต์ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ ตามพระราขบัญญตคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และต้องทำประกันภัยรถยนต์ประเภทภาคสมัครใจ ประเภทที, ๑ 

ประธานกรรมการ 
( นางภคมน บุญมาแคน ) 

นักประเมนราคาทรัพย์สินขำนาญการ 

กรรมการ 
( นายกฤษฎา สืบค้า ) 

นายขำงสำรวจขำนาญงาน 

กรรมการและเลขานุการ 
. ( นางกันต์พขขา แก้วคีรี ) 

นักประเมนราคาทรัพย์สินขำนาญการ 


