
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เร่ือง ประกวดราคาซื้อรถมินิบัสขนาด ๒๔ ท่ีนั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
------------------------------------ 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถมินิบัสขนาด ๒๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเลขที่ ๒๕/๒๕๕๔ ดังนี้ 
      รถมินิบัสขนาด ๒๔ ที่นั่ง จ านวน ๑ คัน  
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ         
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้  
           ก าหนดการชี้แจงรูปรายการ ในวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.   ณ   ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย โดยรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็น
ภาระ / หน้าที่รับผิดชอบของผู้ค้าที่จะไปรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเองและ / หรือ จะรับฟังค า
ชี้แจงหรือไม่ก็ได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าผู้รับจ้างได้ทราบการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรค
และปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ และ/หรือ       
จะยกเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไม่ได้เช่นกัน  
          ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔  ตั้งแต่
เวลา  ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
ด าเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค   เวลา  ๑๔.๐๐  น.   ณ   ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย โดยผู้ยื่นซองต้องอยู่ด้วยในวันและเวลาที่ด าเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค หากผู้เสนอ
ราคาหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาภายในวันเปิดซองเอกสารด้านเทคนิค    มหาวิทยาลัยฯ          
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา                
ในวันเดียวกันเวลา ๑๖.๐๐ น.   
 
 



-๒- 
  
          มหาวิทยาลัยฯ จะแจง้วัน เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา     
ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทราบตามแบบ บก.๐๐๕ ของกรมบัญชีกลางภายหลัง  
          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคในวันและเวลาเดียวกัน  เป็น
จ านวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)    
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ท่ี       
งานการเงิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี               
๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.   ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อรถมินิบัสขนาด 
๒๔ ที่นั่ง ในคร้ังที่ ๑ สามารถน าใบเสร็จรับเงินเดิมมารับเอกสารคร้ังที่ ๒ ได้ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
www.cru.in.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒   
ในวันและเวลาราชการ 
  
                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  
   
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ๒๕/๒๕๕๔  
ประกวดราคาซื้อรถมินิบัสขนาด ๒๔ ท่ีนั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

...................................................... 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์         
จะ ประกวดราคาซื้อรถมินิบัสขนาด ๒๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้    

รถมินิบัสขนาด ๒๔ ที่นั่ง จ านวน ๑ คัน  
 
                 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่     
จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคา 
                 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                 ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 
                 ๑.๕ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                         (๑) หลักประกันซอง 
                         (๒) หลักประกันสัญญา 
                         (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                 ๑.๖ บทนิยาม 
                         (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                         (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                         (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                         (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 



-๒- 
 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
                 ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                 ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา
ซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๖ 
                 ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย       
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                         (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา    
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้   
ใน (๑) 
                         (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
 
 



-๓- 
 

                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๓  
                         (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ        
ให้บุคคลอ่ืนท าการแทน 
                         (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                         (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของ      
ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
                 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา     
ซื้อขาย 
                 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ         
รถมินิบัสขนาด ๒๔ ที่นั่ง ไปพร้อม เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                         ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดย       
ผู้มีอ านาจ ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ        
แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                 ๔.๔ ก่อนยื่นซองเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดู    
ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อน            
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง   
ถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อรถมินิบัสขนาด ๒๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุ    
ไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี      
๒๕/๒๕๕๔"  ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเอื้องผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                      เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
ซองเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเด็ดขาด  
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                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น     
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖(๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว 
                      หากปรากฏตอ่คณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
                      ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน       
กับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจ
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 
                      หากปรากฏตอ่คณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสาร         
กับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอ
ราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา 
ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
                 ๔.๗ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังน้ี  
                      (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเร่ิมต้นที่ 
๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 
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                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง   
ไว้ด้วยแล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 
                      (๔) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุด   
นการประกวดราคา ฯ 
                      (๕) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
                      (๖) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า๑๕๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย      
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                      (๗) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคา ฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคา ฯ 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  
                      (๘) ผู้เสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐น. เป็นต้น
ไป ทั้งน้ี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป 
 
๕. หลักประกันซอง 
                 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  ๑๒๐ ,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ าประกัน ต้ังแต่วันยื่นซองครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสาร 
ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
                 ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)  
                 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข้อน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา
ตัดสินด้วย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา             
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์                     
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน   
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคา 
หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา       
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
 
 
 



-๗- 
 

                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         
ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็น    
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
๗. การท าสัญญาซื้อขาย 
                 ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจจะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  
                 ๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย       
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่รวมกันประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญ     
ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเจ้าของ งบประมาณแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการ 
                         (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                         (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาซื้อขายแล้ว 



-๘- 
 
๘. อัตราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน  
 
๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ            
ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อ
ขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม 
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการ ซื้อ ครั้งน้ี ได้มาจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
                         การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมือ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินจาก         
เงินรายได้มหาวิทยาลัย แล้วเท่านั้น 
                 ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลง         
ซื้อสิ่งของตาม การ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
                         (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  
                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
 
 
 
 



-๙- 
 

                 ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้อง
เข้าร่วม เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๓) (๔) และ (๕) มิฉะนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น   
(ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑๐.๔ ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
    ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ ๒๕ / ๒๕๕๔ 

รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔ ที่น่ัง     จ านวน ๑ คัน 
คุณสมบัติเฉพาะ    
 ๑.   ลักษณะท่ัวไป   

๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๔ ที่นั่ง 
๑.๒ เป็นรถยนต์ใหม่ ๑๐๐% ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ประกอบตัวถังในประเทศ 
๑.๓ ประกอบบนแชชซีส์รถโดยสาร(Bus Chassis) ระยะห่างช่วงล้อหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า ๔,๑๗๕ มม.      
        เคร่ืองยนต์อยู่หน้า 
๑.๔ ขนาดกว้างของรถไม่เกิน ๒,๕๐๐ มม. ตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก 
๑.๕ ความยาวของรถไม่เกิน ๙,๐๐๐ มม. ตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก 
๑.๖ ความสูงของรถไม่เกิน ๓,๒๐๐ มม. ตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก 

๒. ระบบเครื่องยนต์ 
๒.๑  แบบดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ า   สูบเรียง  
         ระบบคอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น  พร้อมเทอร์โบอนิเตอร์คูลเลอร์ 
๒.๒ ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า(๑๒๙ กิโลวัตต์) ที่ ๒,๖๐๐ รอบ/นาที 
๒.๓ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  ๕,๑๙๓  CC. 
๒.๔ แรงบิดสูงสุด ๕๐.๙ กิโลกรัม-เมตร(๕๐๐ นิวตัน-เมตร)  ที่ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ รอบต่อนาที 

๓. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงและกรองอากาศ 
๓.๑ ปั้มน้ ามันเชื้อเพลิงแถวเรียงแบบ “เอ็มไอ-ทีไอซีเอส”  ควบคุมการจ่ายน้ ามันแบบกลไก      
        กรองอากาศแบบไส้กรองกระดาษ 
๓.๒ ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิง บรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร 

๔. ระบบคลัตช์ 
- แบบแห้งแผ่นเดียว มีไดอะแฟรมสปริง ควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิค 

๕. ระบบเกียร์ 
- เกียร์กระปุกเดินหน้า ๖ เกียร์ เป็นเกียร์ซิงโครเมชทั้งหมด พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ 

๖. ระบบเบรค 
๖.๑ ไฮโดรลิคบูสเตอร์เบรค วงจรคู่แยกหน้า-หลัง  
๖.๒ ฝักเบรคแบบ หน้า-ทู ลีดด้ิง , หลัง- ดูเอ้ิล ทู ลีดด้ิง 
๖.๓ เบรคมือ : แบบกลไกขยายตัวด้านใน บังคับเพลากลาง อยู่ตอนท้ายเกียร์ 
๖.๔ เบรคช่วย : แบบเบรคไอเสีย 

๗. ระบบพวงมาลัย 
- แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย 
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๘.  ระบบกันสะเทือน 
๘.๑ ด้านหน้า ติดต้ังแหนบ และโช๊คอัพ พร้อมติดต้ังกันโคลง 
๘.๒ ด้านหลัง ติดต้ังแหนบ และโช๊คอัพ พร้อมติดต้ังกันโคลง  
๘.๓ เพลาหน้า แบบ Reverse elliot I beam 
๘.๔ เพลาหลัง แบบ Benjo , fully floating     

๙. ขนาดล้อและยาง 
๙.๑ กระทะล้อ  ๖.๐๐ GS X ขอบ ๑๖ น็อตล้อ ๖ ตัว 
๙.๒ ยางเรเดียล ๗.๕๐R๑๖-๑๔PR  ยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน ๑ ล้อ 

๑๐.   ระบบไฟฟ้า 
๑๐.๑ แบตเตอร่ี ขนาด  ๑๒๐ X ๒ ลูก 
๑๐.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ขนาด   ๒๔ โวลท์ /๘๐ แอมป์ 

 ๑๑.   รายละเอียดการประกอบตัวถัง 
๑๑.๑ รูปตัวถังเป็นทรงรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานสากลนิยมในประเทศไทย 
๑๑.๒ โครงสร้างตัวถังประกอบด้วยเหล็กฉาก(ANGLE) เหล็กราง(CHANNEL) เหล็กกล่อง 
         (SQUARE) และเหล็กท่อ (PIPE) พร้อมพ่นสีกันสนิม 
๑๑.๓ ตัวถังภายนอกหุ้มด้วยแผ่นเหล็กชุบซิงค์เบอร์ ๑๘ (หนา ๑.๒ มม.) หรือวัสดุที่ดีกว่าชนิดยาว 

 ไร้รอยต่อ 
๑๑.๔ หลังคาภายนอก หุ้มด้วยแผ่นเหล็กชุบซิงค์เบอร์ ๑๘ (หนา ๑.๒ มม.)หรือวัสดุที่ดีกว่า                           

 และริมข้างซ้าย-ขวา  หุ้มด้วยแผ่นเหล็กแสตนเลสเบอร์๑๘ (หนา ๑.๒ มม.)หรือวัสดุที่ดีกว่า             
 ชนิดยาวไร้รอยต่อ 

๑๑.๕ ระหว่างเพดานและหลังคา และตัวถังด้านข้าง กรุด้วยฉนวนกันความร้อนอย่างดี โดยฉีดโฟม 
 หรือวัสดุที่ดีกว่า 

         ๑๑.๖ ฝ้าเพดาน กรุด้วย ผ้าหนังเทียมหรือวัสดุที่ดีกว่า 
         ๑๑.๗ ซับฝาข้างภายใน กรุด้วย ผ้าหนังเทียมหรือวัสดุที่ดีกว่า 

๑๑.๘ พื้นบนรถเสมอ ปูด้วยไม้อัดกันน้ า  พร้อมปูทับด้วยผ้ายางอย่างดีหรือวัสดุที่ดีกว่า 
๑๑.๙ กันชนหน้าและหลัง เป็นไพเบอร์ พ่นสี 
๑๑.๑๐ มีตู้เก็บของด้านท้ายรถ 
๑๑.๑๑ กระจกหน้า ชนิดแผ่นเดียว เป็นกระจกนิรภัย ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

 และกรมการขนส่งทางบก 
๑๑.๑๒ กระจกบังลมหลัง และกระจกบังลมด้านข้างโดยรอบ ได้รับการรับรองจากกระทรวง  

   อุตสาหกรรม และกรมการขนส่งทางบก 



-๓- 
 

๑๑.๑๓ มีโคมไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎจราจร และข้อบังคับของกรม 
การขนส่งทางบก 

๑๑.๑๔ โคมไฟส่องสว่างภายในรถบริเวณข้างท่อดักด้านในตลอดแนวซ้าย-ขวา 
๑๑.๑๕ ไฟบริเวณบันไดขึ้น-ลง ผู้โดยสาร  
๑๑.๑๖ ไฟแสดงความสูงของรถ ชนิดติดต้ังบนหลังคา ด้านหน้าจ านวน ๒ ดวง ด้านหลังจ านวน ๒  ดวง 
            ตามกฎจราจร และข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก 
๑๑.๑๗  เก้าอี้คนขับ เป็นที่นั่งเด่ียว มั่นคงแข็งแรง ปรับเอนได้ เพื่อความสะดวกสบายในขณะนั่งขับ 
๑๑.๑๘ เก้าอี้ผู้โดยสารทั้งหมด หันหน้าไปทางด้านหน้ารถชนิดด้านซ้าย  ๒ ที่นั่ง  และด้านขวา  ๒ ที่นั่ง 

พนักพิงแยก ปรับเอนได้ เบาะนั่งและพนักพิงหุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดีหรือวัสดุที่ดีกว่า   
ด้านหลังพนักพิงติดมือจับ   ตาข่ายเก็บเอกสารและที่วางแก้วน้ า  จ านวนที่นั่งผู้โดยสาร 
ไม่น้อยกว่า   ๒๔  ที่นั่ง 

๑๑.๑๙ ท่อจ่ายลมเย็นท าด้วยสังกะสีหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า พร้อม 
หัวจ่ายแอร์สามารถปรับทิศทางลมได้ 

๑๑.๒๐ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศบนฝ้าเพดาน จ านวนไม่น้อยกว่า  ๒ ตัว 
๑๑.๒๑ มีประตูด้านคนขับ ๑ ประตู และมีประตูฉุกเฉินด้านขวาค่อนไปทางท้าย  จ านวน ๑ ประตู 
๑๑.๒๒ มีประตูขึ้น-ลง ผู้โดยสารด้านซ้าย หลังล้อหน้า ๑ ประตู ประตูเป็นแบบบานเก๋งสวิงอออกด้านข้าง 

ตัวรถ 
๑๑.๒๓ ติดตั้งวิทยุ AM/FM  สเตริโอ  สามารถเล่น VCD   พร้อมเคร่ืองแปลงสัญญาณ จ านวน ๑ เคร่ือง 
๑๑.๒๔ ติดตั้งโทรทัศน์สี จอ LCD ขนาด ๑๕ นิ้ว  จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ เคร่ือง 
๑๑.๒๕ ติดตั้งล าโพงอย่างดี  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๖ ชุด 
๑๑.๒๖ ติดตั้งผ้าม่านบังแดด  ยกเว้นกระจกบังลมหน้า 
๑๑.๒๗ ติดตั้งกระจกมองข้างซ้าย-ขวา 
๑๑.๒๘ ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาด ๕ ปอนด์ จ านวน ๑ ลูก และฆ้อนทุบกระจก จ านวน ๒ ตัว 
๑๑.๒๙ ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดคอยล์ร้อนคอยล์เย็น ติดต้ังบนหลังคา และเครื่องยนต์ของรถยนต์ 

ฉุดตรงขนาดความเย็นไม่น้อยกว่า  ๕๔,๐๐๐  BTU/h 
๑๑.๓๐ สีตัวถังภายนอก ลวดลายรูปภาพและข้อความ ตามความประสงค์ของผู้ซื้อ 
๑๑.๓๑ รับประกันหลังการขายเป็นเวลาหนึ่งปี หลังจากวันรับรถ ตามลักษณะการใช้งานอย่างถูกวิธี 
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๑๒.  เงื่อนไขการบริการอื่น 
๑๒.๑ มีบริการดูแลหลังการขายและบริษัทมีศูนย์บริการทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๕๐ แห่ง 
๑๒.๒ ผู้ขายต้องด าเนินการจดทะเบียนและเสียภาษีประจ าปีให้เรียบร้อย โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  
           ในการจดทะเบียนรถทั้งหมด 
๑๒.๓ หนังสือคู่มือการใช้รถ  คู่มือการซ่อมบ ารุงจ านวน ๑ ชุด 
๑๒.๔ อุปกรณ์ช่างและเครื่องมือพื้นฐานประจ ารถ จ านวน ๑ ชุด 

 
------------------------------------------------------  

 


