
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี จ่านวน 5 คัน 

กรมบัญชีกลาง 
1. รายละเอียดทั่วไป 

1.1 รถโดยสาร (หลังคาทรงสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง  
1.2  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ืน และ   

กรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับมีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง  
1.3 รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
1.4 ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอ่ืนๆ และ

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
2. ระบบเครื่องยนต์ 

2.1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ าพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 
2.2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 

3. ระบบส่งก่าลังและระบบขับเคลื่อน 
3.1 เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติหรือ 
3.2 เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา ซึ่งมรีะบบคลัตช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

4. ระบบบังคับเลี้ยว 
    พวงมาลัยขวา และระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
5. ระบบห้ามล้อ 

5.1 ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิค พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง 
5.2 ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมวาล์ว 

ปรับแรงดันน้ ามันเบรค และเบรกมือ 
5.3 มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อคขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก 

6. ระบบกันสะเทือน 
    ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
7. ล้อและยาง 

7.1 ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา 
7.2 ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่ 
7.3 มียางกันโคลนหน้า-หลัง 
7.4 มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ พร้อมกุญแจล็อคท่ีเก็บยางอะไหล่จ านวน 1 ชุด  

8. ตัวรถ 
8.1 โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างส าหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา 
8.2 มีประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า 4 ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบนพร้อมโช๊ค

ค้ าประตูอย่างดี 
8.3 แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ 

8.4 มีระบบ ... 
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8.4 มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งก าหนด 
8.5 ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ยี่ห้อ LAMINA /3M/ 

Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเท่า ความเข้มด้านหน้าและหลัง 40 % ด้านข้าง 60 % รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
8.6 สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน  เป็นสีเมทัลลิค หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต 
8.7 พ่นยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน 

9. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 
9.1 เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
9.2 มีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล 
9.3 มีระบบสัญญาณกันขโมย 
9.4 มีไฟหน้าตัดหมอก  
9.5 มีกันชนหน้าและกันชนหลัง 
9.6 มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

10. เครื่องปรับอากาศ 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน 

11. อุปกรณ์ประจ่ารถ 
ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจ าหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้  

(สามารถติดตั้งเพ่ิมเติมจากมาตรฐานที่ก าหนดได้) 
11.1 ชุดเครื่องมือส าหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น  จ านวน 1 ชุด 
11.2 แม่แรง  จ านวน 1 ชุด 
11.3 อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ  จ านวน 1 ชุด 
11.4 สายส าหรับพ่วงแบตเตอรี่  จ านวน 1 ชุด 
11.5 สายเคเบิ้ลส าหรับลากจูง  จ านวน 1 ชุด 
11.6 ไฟส่องสว่างเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้  จ านวน 1 ชุด 
11.7 หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จ านวน 1 ชุด 
11.8 ผ้ายางปูพ้ืนด้านหน้า จ านวน 2 แผ่น และพรมปูพ้ืนรถด้านหลังคนขับ 1 ชุด 
11.9 มีกระจกไฟฟ้า 2 บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อค 
11.10 กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
11.11 กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน 
11.12 พ้ืนรถภายในห้องผู้โดยสารปูด้วยพ้ืนดูราฟลอร ์ และบุด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ 
11.13 บุภายในทั้งคัน รวมทั้งฝาท้ายด้วยวัสดุไวนิลหรือดีกว่า 
11.14 กระจกทุกบาน (ยกเว้นบานหน้า) ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู ่
11.15 กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ าฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดกระจกมองหลังแบบขาสั้น    
11.16 ติดตั้งคอนโซลบาร์ส าหรับเก็บและวางสิ่งของทั้งภายในห้องโดยสารตลอดแผงด้านหลังคนขับ

หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี และมีเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา 
11.17 ที่นั่ง … 
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11.17 ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ามีหมอนรองศีรษะ เบาะท าด้วยฟองน้ าขึ้นรูปอย่างดี       

หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี เก้าอ้ีผู้โดยสารด้านหลังคนขับหันหน้าไปทางด้านหน้ารถ ปรับเอนได้ไม่น้อยกว่า      
6  ที่นั่ง  เป็นเบาะทรงสูงท าด้วยฟองน้ าขึ้นรูปอย่างดี แยกที่นั่งทุกตัวหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี ยกเว้น      
เบาะหลังมี 4 ที่นั่ง ไม่มีเท้าแขน สามารถปรับและพับเก็บได้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการเก็บของและสัมภาระต่าง ๆ 

11.18 เครื่องเสียงติดรถยนต์ ยี่ห้อ Pioneer  KENWOOD หรือ Sony สามารถเล่นวิทยุ AM/FM  
สามารถเล่นแผ่น CD DVD และมีช่องต่อ USB  MP3 หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) ไม่น้อยกว่า 6 จุด 

11.19    โทรทัศน์ติดรถยนต์จอภาพ LCD ภาพชัดทุกมุมมอง ขนาดไม่ต่ ากว่า 17 นิ้ว แบบพับเก็บเพดานพร้อมเสาอากาศ  
11.20 ป้ายสามเหลี่ยม ใช้เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการจอดรถในกรณีฉุกเฉิน และสามารถมองเห็นได้

ชัดเจนแม้ในระยะไกล 
11.21 อุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี) 

12. เงื่อนไขการเสนอราคา 
               12.1 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจ าหน่าย        
ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจ าหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึง วันที่ยื่นเสนอ
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
               12.2 ผู้เสนอราคาต้องจัดท าตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไป       
ตามขอบเขตของงานที่กรมบัญชีกลางก าหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด           
โดยแนบเอกสารประกอบการน าเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุ
ยี่ห้อ รุ่นของรถ รุ่นเครื่องเสียงติดรถยนต์ ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง คอนโซลบาร์ส าหรับเก็บและวางสิ่งของฯลฯ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
               12.3 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการส ารองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า 5 ปี      
จากบริษัทผู้ผลิตเพ่ือประกอบการพิจารณา 
        13. การส่งมอบ 
               13.1 ก าหนดส่งมอบ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
               13.2 ผู้ขายจะต้องด าเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามกรมบัญชีกลาง ภายใน 30 วัน นับถัด
จากวันที่กรมบัญชีกลาง ได้ออกหนังสือมอบอ านาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  และส่งมอบป้ายแดง
พร้อมสมุดคู่มือประจ ารถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ 
               13.3 สถานที่ส่งมอบรถ  เป็นไปตามท่ีกรมบัญชีกลาง ก าหนด 
               13.4 การส่งมอบรถต้องมีน้ ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ ามันอ่ืน ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตก าหนด 

        14. การรับประกัน 
     14.1 มีระยะเวลารับประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น     
แก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือ
ซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร หรือดีกว่า  
สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ 
 

14.2 มี ...  
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              14.2 มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ.  2535               
เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ 
               14.3 ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบ ารุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปั จจุบันและครอบคลุม        
ทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา   
               14.4 พ่นน้ ายากันสนิมทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า 5 ปี 
        15. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา  
          15.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 15.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 15.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 15.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 15.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 15.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ    
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 15.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดทุี่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 15.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง    
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 15.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ    
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 15.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 15.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 15.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 15.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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 16. เงื่อนไขการจ่ายเงิน     
  กรมบัญชีกลางจะช าระเงินตามสัญญาหลังจากท่ีผู้ขายได้ด าเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญา
ต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายก าหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้ อตามสัญญาให้แก่
กรมบัญชีกลาง  
 17. วงเงินงบประมาณ    
  ภายในวงเงินงบประมาณ 6,440,000.- บาท (หกล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอ่ืน ๆ         
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 
 18. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรมจะพิจารณาตัดสิน  
โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 
  18.1 ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 50 
  18.2  คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 50 
       ประกอบด้วย  
     18.2.1 สมรถนะเครื่องยนต์     ร้อยละ   20 
     18.2.2 ระบบส่งก าลังเครื่องยนต์       ร้อยละ 20    
  18.3 ข้อเสนอด้านเทคนิคอ่ืน ๆ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 10 
    18.3.1 ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้กรม   ร้อยละ   5 
    18.3.2 ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ  ร้อยละ    5 
 19. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กรมบัญชีกลาง ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานบริหารพัสดุ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
 ขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ 0 2127 7531 หรือเสนอแนะ วิจารณ์ ทาง e-mail osecrety@cgd.go.th  

 
 
   
 


