
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๘๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือยานพาหนะรถยนต์ (รถกระบะหัวเดียว) จํานวน ๒ คัน 

------------------------------------------- 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือยานพาหนะรถยนต์(รถกระบะหัวเดียว) 
จํานวน ๒ คัน ตามรายการ ดังนี้  
                  ๑.  ยานพาหนะรถยนต์ (รถกระบะหัวเดียว)   จํานวน ๑   คัน  
                  ๒.  ยานพาหนะรถยนต์ ขนาด ๑ ตัน (รถกระบะหัวเดียว) จํานวน ๑   คัน  
 
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ       
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                  ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่มารับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด 
                   ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ    
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  กําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.              
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
กําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงาน
กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 

 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)                      

                     อธิการบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๘๒/๒๕๕๙ 
สอบราคาซ้ือยานพาหนะรถยนต์ (รถกระบะหัวเดียว) จํานวน ๒ คัน 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

...................................................... 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะสอบราคาซ้ือยานพาหนะรถยนต์ (รถกระบะหัวเดียว) จํานวน ๒ คัน ตามรายการ ดังนี้  

                   ๑.  ยานพาหนะรถยนต์ (รถกระบะหัวเดียว)   จํานวน ๑   คัน  
                   ๒.  ยานพาหนะรถยนต์ ขนาด ๑ ตัน (รถกระบะหัวเดียว) จํานวน ๑   คัน  
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ    
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริ ษัทจํากัดหรือบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ          
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ    
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ    
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข 
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม      
ในสัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร   
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือยานพาหนะรถยนต์ (รถกระบะหัวเดียว) จํานวน ๒ คัน โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า 
"ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๘๒/๒๕๕๙" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี     
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี 
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 
 



-๔- 
 

                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง         
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  
อย่างยิ่งและในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ    
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๕- 
 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี สอบ
ราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน                
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขที่ 82/2559 
 

ซ้ือยานพาหนะรถยนต์ (รถกระบะหัวเดียว) จํานวน 2 คัน 
 
1. ยานพาหนะรถยนต์ (รถกระบะหัวเดียว)   จํานวน 1   คัน  
คุณลักษณะ 
 1. เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบ 1,488 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 
 2. น้ําหนักรถ 1,520 กก. เป็นรถช่วงยาว 
 3. เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนเป็นรถรถใหม่ล่าสุด มีส่วนประกอบของรถเป็นของแท้ตามมาตรฐาน
ของรถท่ีจําหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ 
 4. ส่วนด้านหน้ารถยนต์ห้องผู้ขัดและผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา เบาะนั่งแยก 60:40 มีพนักพิงสามารถ
ปรับเอน และเลื่อนได้ (เฉพาะผู้ขับข่ี) มีแผ่นยาง ขนาดตามมาตรฐานปูทับพ้ืนรถ 
 5. ส่วนด้านท้ายกระบะ มีไลเนอร์ ปูพ้ืนภายในรถกระบะ 
 6. ขนาดและน้ําหนักรถ 
        6.1. ความกว้าง 1,790 มม. 
    6.2 ความยาว 5,240 มม. 
        6.3 ความสูง  1,725 มม. 
    6.4 ฐานล้อ  3,150 มม. 
    6.5 รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 6 ม. 
    6.6 น้ําหนักรถ 1,520 กก. 
     7. เครื่องยนต์  

    7.1 เป็นเครื่องยนต์ ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาร์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 
    7.2 กระบอกสูบ 2,488 ซีซี  
    7.3 ระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล 
    7.4 กําลังสูงสุด 163 แรงม้า รอบ 3,600 รอบ/นาที 
    7.5 แรงบินสูงสุด 403 นิวต้ัน – เมตร รอบ 2,000 รอบ/นาที 
    7.6 มีความจุน้ํามัน 80 ลิตร      

 8. ระบบการขับเคลื่อน 
        8.1 เกียร์ธรรมดา 6 สปีด 
 9. ระบบบังคับเลี้ยว 
        9.1 เป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ 
 10. ระบบเบรก  
    10.1 ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรก มีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมแบรก 
 11. ระบบกันสะเทือน  
    11.1 ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบแหนบ
ซ้อนพร้อมโช้คอัพ 
 12. ระบบไฟฟ้า 
    12.1 แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
 13. ขนาดล้อและยาง  
    13.1 ล้อกระทะ 15*5.5J ยาง 195R15C ยางอะไหล่ล้อกระทะ 195R15C  
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     14. การป้องกันความร้อน  
  14.1 ติดฟิล์มกรองแสงท่ีกระจกอย่างดี โดยมีรับประกัน 7 ปี 
 15. สีรถ  
  15.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 16. อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก) 
      16.1 กระจังหน้า  สีเงินตามมาตรฐานผู้ผลิต 
     16.2 กระจกมองข้าง  ซ้าย –ขวา 
  16.3 ไฟหน้าฮาโลเจน 
  16.4 ท่ีปรับน้ําฝนปรับจังหวะได้ แบบ 2 จังหวะ พร้อมระบบหน่วงเวลา 
 17. อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน) 
      17.1 กระจกประตูด้านข้างสามารถปรับข้ึน – ลงได้ 
  17.2 มีท่ีปังแดดด้านผู้ขับข่ี และผู้โดยสาร 
  17.3 กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล 
  17.4 เครื่องปรับอากาศในห้องในห้องผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร 
  17.5 ชุดเครื่องเสียง สามารถเล่น วิทยุ / MP3/CD พร้อมลําโพง พร้อมจอแสดงผล 5 นิ้ว 
  17.6 เสาอากาศและช่อต่อสัญญาณจากภานอกตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  17.7 กุญแจพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อคประตู  
 18. อุปกรณ์ความปลอดภัย    
        18.1 มีเข็มขัดนิรภัยประจําท่ีนั่งตอนหน้า ชนิดล็อค 3 จุด 2 ตําแหน่ง และ NR 2 จุด  
           1 ตําแหน่ง   
  18.2 สัญญาณไฟเตือนต่างๆ 
  18.3 เครื่องมือประจํารถ ตามมาตรฐานผลิต และหนังสือคู่มือรถประจํารถ (ภาษาไทย) 
 19. การรับประกัน 
     19. รับประกัน 3 ปี 100,000 กิโลเมตร หรือระยะใดถึงก่อน 

 20. เง่ือนไขต่างๆ 
      20.1 มีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทุกจังหวัด 
  20.2 ราคาท่ีเสนอรวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมจดทะเบียนแล้ว 
    
 21. ของแถมตกแต่งเพ่ิมเติม 
     1. ประกันชั้น 1     
    2. ค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียน +   พ.ร.บ 
    3. กรอบป้าย 
    4. ยางพักเท้า 
    5. ฟิล์ม WCL รอบคัน 50%    ฟิล์ม WCL บานหน้าเต็ม 50% 
      6. น้ํามัน 1,000 บาท 
 22. กําหนดส่งมอบ 60 วัน 
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2. ยานพาหนะรถยนต์ ขนาด 1 ตัน (รถกระบะหัวเดียว) ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบซิงเก้ิลแค็บ จํานวน 1 คัน  
คุณลักษณะ 
1. ลักษณะท่ัวไป 

1.1 เป็นรถยนต์บรรทุก กระบะสําเร็จรูป ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อนท่ีล้อหลัง 
1.2 สามารถบรรทุกน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 1 ตัน  
1.3 ตอนหน้าหัวเก๋งห้องโดยสารเป็นแบบซิงเก้ิลแค็บ (Single Cab) 2 ประตู ประกอบสําเร็จรูปจากโรงงาน

ผู้ผลิต กระจกประตูปรับข้ึนลงได้ และมีกระจกมองข้าง ซ้าย – ขวา ข้าง 1 บาน ภายในมีเบาะนั่งพนักพิง  
1.4 พ้ืนในเก๋งปูด้วยพรมใยสังเคราะห์ หรือผ้ายางอย่างดี เต็มตลอดพ้ืนท่ี พร้อมท้ังมีแผ่นยางหรือถาดพลาสติก

สําหรับวางเท้า 
1.5 ภายในเก๋ง ติดต้ังแผงบังแดด ซ้าย – ขวา และมีกระจกมองหลัง 1 บาน 
1.6 กระบะหลังเป็นกระบะเหล็กสําเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต 
1.7 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศภายในเก๋ง ให้ความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน 
1.8 ประตูล็อคด้วยระบบเซ็นทรัลล็อค  
1.9 กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัยเลื่อนข้ึนลงด้วยระบบไฟฟ้า 
1.10 ความยาวของช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า 3,000 มม. 
1.11 เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด และอุปกรณ์ทุกอย่างต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
1.12 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตและประกอบสําเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์  

จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน 
1.13 สีรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (สีขาว) 
1.14 อุปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

 
2. ระบบเครื่องยนต์ 

2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว แถวเรียงพร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ มีระบบจ่ายน้ํามัน แบบ
หัวฉีดไดเร็คอินเตอร์เจ็คชั่น คอมมอลเรล พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ํา 

2.2 มีกําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 กิโลวัตต์ ท่ีความเร็วรอบไม่เกิน 4,000 รอบ/นาที 
2.3 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี 

 
3. ระบบส่งกําลัง 

3.1 คลัตช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค 
3.2 ระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก  
3.3 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ 

 
4. ระบบไฟฟ้า 

4.1 ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
4.2 ท่ีปัดน้ําฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา  
4.3 มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง ความเร็ว ระบบเครื่องยนต์ ความร้อน ระดับน้ํามันเชื้อเพลิง  

และมาตรวัดหรือสัญญาณเตือนอ่ืนๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
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4.4 กระจกประตู ซ้าย – ขวา ปรับข้ึนลงด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
4.5 ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก 
4.6 มีเครื่องเล่นวิทยุ ซีดี เอ็มพี 3 หรือดีกว่า พร้อมลําโพง 1 ชุด 

 
5. ระบบบังคับเล้ียว 

5.1 พวงมาลัยขวา แบบแร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง (พวงมาลัยเพาเวอร์) พวงมาลัยสามารถ
ปรับระดับสูงตํ่าและแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ 

5.2 ประกอบและติดต้ังอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 

6. ระบบห้ามล้อ 
6.1 ระบบห้ามล้อเป็นระบบไฮดรอลิคร่วมกับสุญญากาศ ช่วยผ่อนแรง แยกอิสระ 2 วงจร หรือตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต 
6.2 ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disk Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (Drum Brake) 
6.3 มีเบรกมือ (Parking Brake) 

 
7. ถังน้ํามันเช่ือเพลิง 

7.1 ปริมาตรของถังน้ํามันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า 70 ลิตร 
7.2 ฝาถังเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

 
8. ล้อและยาง 

8.1 กระทะล้อเป็นเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว  
8.2 ยางหน้า – หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
8.3 มีกระทะเหล็กและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จํานวน 1 ชุด ท่ีเก็บยางอะไหล่มีกุญแจล็อคได้ 
8.4 มียางกันโคลนหน้า – หลัง 

 
9. ระบบกันสะเทือน 

9.1 มีกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกสองชิ้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง  
9.2 มีกันสั่นสะเทือนหลังแบบแหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพไขว้ 

 
10. อุปกรณ์ความปลอดภัย 

10.1 มีคานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู 
10.2 มีถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสาร 
10.3 เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ 
10.4 มีเข็มขัดนิรภัย 2 ตําแหน่ง ด้านคนขับและผู้โดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
10.5 มีระบบป้องกันล้อล็อคขณะเบรก และระบบกระจายแรงเบรกแบบ ABS  
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11. อุปกรณ์มาตรฐานอ่ืน ๆ 
11.1 เป็นรถท่ีผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว 
11.2 มีกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ 
11.3 มีแผงกันกระแทกด้านล่าง 
11.4 มีไฟเลี้ยวบริเวณด้านข้างตัวรถ 
11.5 มีกระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย 
11.6 มีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน 
11.7 มีมาตรวัดและสัญญาณต่าง ๆ ท่ีแผงหน้าปัด ตามมาตรฐานผู้ผลิตตรงตามรถยนต์รุ่นท่ีเสนอราคา 
11.8 เครื่องปรับอากาศ วิทยุและเครื่องเล่นซีดี ซ่ึงเป็นอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต 
11.9 ระบบเซ็นทรัลล็อค ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
11.10 ติดต้ังพ้ืนปูกระบะผลิตจากวัสดุกันสนิม โดยไม่ใช้ระบบเจาะ 
11.11 ท่ีนั่งคนขับและผู้โดยสารภายในท้ังหมดหุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์ 
11.12 มีเครื่องมือประจํารถครบถ้วน ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
11.13 มีหนังสือคู่มือการใช้และบํารุงรักษา 1 ชุด 

 
12. การรับประกัน 

12.1 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนกับตัวรถ อุปกรณ์และในควบคุมของ
รถยนต์ท่ีมิได้เกิดจากใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิด
มูลค่าใด ๆ ท้ังสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อน 

12.2 ผู้เสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ท่ีเสนอราคา ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิต 
12.3 ผู้แสนอราคาต้องเป็นผู้ดําเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชําระค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนพร้อมทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 

12.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคท่ีมีรายละเอียดของตัวรถ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

******************** 
 


