ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนตโดยสาร (รถตู) จํานวน ๒ คัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

______________
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย สงฆ น ครพนมมี ค วามประสงค
จะประกวดราคาซื้อรถยนตโดยสาร (รถตู) จํานวน ๒ คัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวงเงินงบประมาณ 3,687,๐๐๐ บาท (สามลานหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1) ผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาต อ งเป น ผู มีอาชี พขายรถยนต ตามที่ ป ระกวดราคาซื้อด ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปน ผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
4) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5) ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาต องไมอยู ในฐานะเป นผู ไมแสดงบัญชีร ายรับ รายจ าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
8) ผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาต องเป น นิ ติ บุ ค คลที่จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย และมี ป ระสบการณ
เกี่ยวกับการดําเนินการกิจการดานการจําหนายรถยนตใหกับสวนราชการหนวยงานอื่นของรัฐมาแลว และมีวงเงิน
ผลงานตามสัญญาฉบับเดียวไมต่ํากวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) โดยมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองหรือ
สําเนาสัญญาที่เคยทําไวกับทางราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐมาแสดง

/กําหนดยื่น...

-๒-

กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 18 กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕60 ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. หองประชุมพระเทพวรมุนีชั้น 2 อาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ
นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 183 หมู ๑3 ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม
จังหวั ด นครพนม ผูยื่ น ข อเสนอที่ผานการคัด เลื อกเบื้องต น จะได รั บแจ งผลการพิ จารณาเฉพาะตนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคาไดรับทราบแลว จากคณะกรรมการ
ประกวดราคาฯ และกําหนดเสนอราคาในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60 ตั้งแตเวลา ๑3.๐๐ น. เปนตนไป
ผูสนใจติ ด ต อขอซื้ อเอกสารประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี การทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส ในราคาชุ ด ละ
5,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) ไดที่กลุมงานการเงินและพัสดุสํานักงานวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม เลขที่ 183 หมู ๑3 ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม
จังหวั ดนครพนม ในวันวั นที่ 5 กรกฎาคม ๒๕60 ถึ งวัน ที่ 13 กรกฎาคม ๒๕60 ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐–
๑๖.๓๐ น. ดู ร ายละเอี ยดที่ เว็ บ ไซต www.mcunkp.ac.th หรื อ สอบถามทาง โทรศัพ ท ๐-4254-๐038
ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60

(พระมหาสนอง ปจฺโจปการี,ผศ.ดร.)
รักษาการรองผูอํานวยการฝายวิชาการ รักษาการแทนในตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
การจัดซื้อรถยนตโดยสาร (รถตู) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม
---------------------๑) ความเปนมา
มหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย วิ ทยาลั ย สงฆนครพนมมีความประสงคจ ะจั ดซื้อรถยนต
โดยสาร ประจําสํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรมฯ วิทยาลัยสงฆนครพนม จํานวน ๒ รายการ ดังนี้
๑. รถยนตโดยสาร(รถตู) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) จํานวน ๑ คัน
๒. รถยนตโดยสาร(รถตู) ขนาด ๗ ที่นั่ง(ดีเซล) แบบ VIP จํานวน ๑ คัน
๒. วัตถุประสงค
เพื่อทดแทนรถยนตคนเดิมที่มีอายุการใชงานสูง จึงทําใหไมปลอดภัยตอการใชงาน และไมคุมคาใน
การซอม ทั้งนี้เพื่อรองรับกับปริมาณงานที่มากขึ้น
๓. คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา
1) ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งเป น ผู มี อ าชี พ ขายรถยนต ต ามที่ ป ระกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปน ผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิ ติบุคคลหรือบุ คคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
4) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเ ล็ กทรอนิ กส (e-Government Procurement : e-GP) ต องลงทะเบี ย นในระบบอิเล็ กทรอนิ กส ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
8) ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีประสบการณเกี่ยวกับ
การดําเนินการกิจการดานการจําหนายรถยนตใหกับสวนราชการหนวยงานอื่นของรัฐมาแลว และมีวงเงินผลงาน
ตามสัญญาฉบับเดียวไมต่ํากวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) โดยมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองหรือ
สําเนาสัญญาที่เคยทําไวกับทางราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐมาแสดง
๔. เงื่อนไขการเสนอราคา
1) ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ มหาวิทยาลัยพิจารณาที่ ราคาตอรายการ

รางขอบเขตงานการจัดซื้อรถยนตโดยสาร (รถตู) วิทยาลัยสงฆนครพนมเอกสารประกวดราคา เลขที่ 1/2560

2) ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนผูแทนจําหนายซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูผลิต (บริษัทแม) ทั้งนี้
จะตองแนบหลักฐานที่ไดรับการแตงตั้งพรอมรับรองสําเนาถูกตองมายื่นพรอมเอกสารประกวดราคา
3) ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับรองวา รถยนตที่เสนอราคานี้เปนรถยนตใหมที่ยังไมเคยผานการใช
งานมากอน จะตองเปนรถยนตที่ผลิตจากโรงงานรุนใหมลาสุดและจะตองมีศูนยบริการมาตรฐานเดียวกันกับของ
บริษัทผูผลิต (บริษัทแม) ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย พรอมแสดงชื่อสถานที่ตั้งของศูนยบริการมาตรฐานที่
สามารถนํารถยนตเขารับบริการบํารุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กําหนด เพื่อรองรับการเขาบริการ
4) ผูประสงคจะเสนอราคาตองแนบแคตตาล็อก (ฉบับจริง) ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนตและ
สวนประกอบอื่น ๆ ที่สําคัญเพื่อประกอบการพิจารณา
5) ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับประกันคุณภาพการใชงานอยางนอย ๓ ป หรือตลอดระยะทาทาง
๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแทแตกรณีไหนจะถึงกําหนดกอนนับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบโดยผานการตรวจรับ
เรียบรอยแลว หากเกิดการชํารุดหรือเสียหายเนื่องจากการใชงานตามปกติระหวางรับประกันคุณภาพผูประสงคจะ
เสนอราคาจะตองแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดดีภายใน ๗ วันทําการ และตองไมเรียกรองคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
6) ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีหนังสือยืนยันวา สามารถดําเนินการตามขอบเขตของงานที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไดอยางถูกตอง ครบถวน และสามารถจดทะเบียนรถยนตไดถูกตองตามกฎหมาย
7) ราคาที่เสนอเปนราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศและภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีโภคภัณฑ รวมตลอดถึง
คาใชจายในการจดทะเบียนรถยนตแลว
๕. คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๑ รถยนตโดยสาร (รถตู) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน ๑ คัน
มหาวิทยาลัยไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
๕.๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๑) เปนรถยนตโดยสาร (ดีเซล) มีที่นั่งไมนอยกวา 12 ที่นั่ง โดยทุกที่นั่งในหองโดยสารจะตองเปน
เบาะหุมดวยหนังอยางดี หลังคาสูงที่โรงงานผลิตรุนลาสุดภายในหองโดยการ พรอมเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถ
จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
๒)ติดตั้งอุปกรณมาตรฐานของโรงงานผูผลิตและถูกตองตาม พรบ.ขนสงทางบก
๓)สีของรถเปนสี Silver Mica Metallic
๕.๑.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค
1) เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาลว มีเทอรโบและระบบอินเตอร
คูลเลอร
2) ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเร็คชั่น (เครื่องยนตระบบคอมมอนเรล)
3) ปริมาณความจุกระบอกไมนอยกวา ๒,๙๐๐ ซีซี
4) ระบายความรอนดวยน้ํา
5) แรงบิดสูงสุดไมนอยกวา ๓๐๐ นิวตันเมตร
6) กําลังสูงสุดไมนอยกวา ๑๐๐ แรงมา
๕.๑.๓ ระบบขับเคลื่อนและระบบชวงลาง
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ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไมต่ํากวา ๔ สปด
ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยเปนแบบพาวเวอร
ระบบกันสะเทือนลอหนาอิสระ
ระบบหามลอ แบบไฮดรอลิก 2 วงจร ลอหนาแบบดิสเบรก ลอหลังแบบดรัมเบรกพรอมวาลว
ปรับแรงดันน้ํามันเบรกและระบบปองกันลอล็อค ABS
5) ยางเรเดียลขนาดมาตรฐานของผูผลิตที่ใชกับรถรุนที่เสนอราคา ซึ่งสามารถใชงานไดสะดวกและ
ปลอดภัย จํานวน ๕ เสน โดยตองเปนยางใหมซึ่งผลิตมาแลวไมเกิน ๖ เดือน นับจากวันสงมอบ
6) ลออัลลอยด เปนไปตามาตรฐานของผูผลิตที่ใชกับรถรุนที่เสนอราคาโดยมีความปลอดภัยในการ
ใชงาน

1)
2)
3)
4)

๕.๑.๔ หองโดยสาร
1) มีคอลโซลสําหรับวางของและเก็บเอกสารดานหลังคนขับ
2) พื้นรถปูดวยไมอัดทับดวยแผนยางเรียบ
3) มีประตูแบบบานเลื่อนดานขางทางซายและประตูทายแบบเปดขึ้นบานเดียว
4) ดานขางมีหนาตางกระจกนิรภัย สามารถเลื่อนและล็อคได
๕.๑.๕ ขนาดตัวรถ
1) ความยาวของตัวถังไมนอยกวา ๕,๓๐๐ มม.
2) ความกวางของตัวถึงไมนอยกวา ๑,๘๐๐ มม.
3) ความสูงจากพื้นถึงหลังคาไมนอยกวา ๒,๒๐๐ มม.
๕.๑.๖ ระบบความปลอดภัย
1) มีระบบเซ็นทรัลล็อคพรอมรีโมท และระบบปองกันสตารทดวยกุญแจปลอม มีสัญญาณกันขโมย
2) มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
3) โครงสรางตัวถังนิรภัยและคานเหล็กนิรภัยกระแทกดานขาง
4) กระจกบังลมหนาแบบซอนนิรภัย ตามมาตรฐานผูผลิต
5) ติดตั้งไฟเบรกดวงที่สาม
6) กระจกหลังแบบไลฝา
7) ระบบเบรกปองกันลอล็อค ABS
๕.๑.๗ ระบบเครื่องเสียงไฟฟาและแสงสวาง
1) แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท มีความจุไมนอย ๗๐ แอมป/ชั่วโมง
2) กระจกหนาตางดานหนาทั้งสองขางปรับเลื่อนขึ้นลงดวยไฟฟา โดยมีระบบปองกันการหนีบดานขี่
3) กระจกมองขางสามารถปรับและพับเก็บดวยไฟฟา
4) ติดตั้งวิทยุและเครื่องเลน CD, DVD พรอมลําโพงดานหนาหรือดานหนังไมนอยกวา ๒ คู
5) ติดตั้งไฟตัดหมอกดานหนาตัวรถ จํานวน ๒ ดวง
6) มีอุปกรณไฟสองสวางและไฟสัญญาณตามาตรฐานของผูผลิตและถูกตองตามกฎจราจร
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๕.๑.๘ ระบบอื่นๆ
1) กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอน
2) ที่ปดน้ําฝน (หนา/หลัง) แบบปรับตั้งเวลาได
3) กันชนหนาหลังสีเดียวกับตัวรถ
4) ที่เปดฝาถังน้ํามันจากภายในรถ
5) ถังน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดความจุไมนอยกวา ๗๐ ลิตร
6) มียางปูพื้นดานหนา
7) มีกระจกกะระยะถอยหลังสามารถมองจากภายในไดสะดวก
8) ติดฟลมกรองแสงที่ไดรับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พรอมปองกันแสงยูวี (UV) ความเขม
ดานหนาและดานหลัง ๔๐% ดานขาง ๖๐% พรอมใบรับประกันคุณภาพไมนอยกวา ๕ ป
9) ติดสติกเกอรหรือพนสีโดยวิธีซีลคสกรีนตราเครื่องหมายโลโก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ติดประตูดานขาง(หนา) ทั้ง ๒ ประตู
10) ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดไมนอยกวา ๒ ปอนด โดยใหติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม
11) ติดตั้งผามานรางคูบริเวณกระจกรอบคัน ยกเวนบานหนา
12) พนน้ํายาปองกันสนิมหรือมีระบบปองกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ๕ ป
13) มีสมุดการรับประกันคุณภาพและการบํารุงรักษารถยนต ๑ ชุด
14) มีคูมือการใชรถ (ภาษาไทย) ประจํารถ ๑ ชุด
15) อุปกรณเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ ที่มิไดกลาวถึงจะตองมีครบถวนตามกําหนดเปนตามมาตรฐาน
ของผูผลิต
16) มีศูนยบริการมาตรฐานทั่วประเทศ
17) จัดทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถยนต พ.ศ.๒๕๓๕ โดยกรมธรรม
คุมครองไมนอยกวา ๑ ป
๕.๑.๙ ระบบปรับอากาศ
1) ระบบปรับอากาศพรอมสวิทชเปด-ปด ระบบปรับอากาศ (A/C on:off) สงตรงยังหองโดยสาร
2) ดานหนาหองคนขับมีคอยลเย็นฝงในคอลโซล มีชองลมเย็นไมนอยกวา ๔ ชอง
3) ดานหลังหองผูโดยสารมีคอยลเย็นติดตั้งมีชองอากาศไมนอยกวา ๔ ชอง
4) มีสวิทชและโซลินนอยต สําหรับแยกแอรดานหนาและหองโดยสาร
๕.๒ รถยนตโดยสาร (รถตู) ขนาด ๗ ที่นั่ง แบบ VIP (ดีเซล) จํานวน ๑ คันมหาวิทยาลัยฯได
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
๕.2.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๑) เปนรถยนตโดยสาร (ดีเซล) มีที่นั่งไมนอยกวา ๗ ที่นั่ง เบาะนั่งแถวที่ ๒ แบบ VIP พรอมพนักพิง
และที่พักขาปรับดวยไฟฟาและเบาะนั่งแถวที่ ๓ พับขึ้นและปรับเอนได
๒) ติดตั้งอุปกรณมาตรฐานของโรงงานผูผลิตและถูกตองตาม พรบ.ขนสงทางบก
๓) เปนสี Arctic White AW หรือเทียบเทาสีขาว
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๕.2.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค
1) เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาลว มีเทอรโบและระบบอินเตอรคูลเลอร
2) ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเรคอินเจคชั่น (เครื่องยนตระบบคอมมอนเรล)
3) ปริมาณความจุกระบอกไมนอยกวา ๒,๔๐๐ ซีซี
4) แรงบิดสูงสุดไมนอยกวา ๔๔๐ นิวตันเมตร
5) กําลังสูงสุดไมนอยกวา ๑๗๕ แรงมา
๕.2.๓ ระบบขับเคลื่อนและระบบชวงลาง
1) ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไมต่ํากวา ๕ สปด
2) ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยเปนแบบพาวเวอร
3) ระบบกันสะเทือนลอหนาอิสระ
4) ระบบหามลอ แบบไฮดรอลิก 2 วงจร ลอหนาแบบดิสเบรก ลอหลังแบบดิสเบรกพรอมวาลวปรับ
แรงดันน้ํามันเบรกและระบบปองกันลอล็อคABSและระบบเสถียรภาพการทรงตัว ESP
5) ยางเรเดียลขนาดมาตรฐานของผูผลิตที่ใชกับรถรุนที่เสนอราคา ซึ่งสามารถใชงานไดสะดวกและ
ปลอดภัย จํานวน ๕ เสน โดยตองเปนยางใหมซึ่งผลิตมาแลวไมเกิน ๖ เดือน นับจากวันสงมอบ
6) ลออลูมิเนียมอัลลอยด เปนไปตามาตรฐานของผูผลิตที่ใชกับรถรุนที่เสนอราคาโดยมีความ
ปลอดภัยในการใชงาน
๕.2.๔ หองโดยสาร
1) มีคอลโซลสําหรับวางของและเก็บเอกสารดานหลังคนขับ
2) มีประตูแบบบานเลื่อนดานขางทางซายและขวาแบบไฟฟาและประตูทายแบบเปดขึ้นบานเดียว
3) ดานขางมีหนาตางกระจกนิรภัย สามารถเลื่อนและล็อคได
๕.2.๕ ขนาดตัวรถ
1) ความยาวของตัวถังไมนอยกวา ๕,๐๐๐ มม.
2) ความกวางของตัวถึงไมนอยกวา ๑,๙๐๐ มม.
3) ความสูงจากพื้นถึงหลังคาไมนอยกวา ๑,๙๐๐ มม.
๕.2.๖ ระบบความปลอดภัย
1) มีระบบเซ็นทรัลล็อคพรอมรีโมท และระบบปองกันสตารทดวยกุญแจปลอม มีสัญญาณกันขโมย
2) มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
3) โครงสรางตัวถังนิรภัยและคานเหล็กนิรภัยกระแทกดานขาง
4) กระจกบังลมหนาแบบซอนนิรภัย ตามมาตรฐานผูผลิต
5) ติดตั้งไฟเบรกดวงที่สาม
6) กระจกหลังแบบไลฝา
7) ระบบเบรกปองกันลอล็อค ABS และระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP
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๕.2.๗ ระบบเครื่องเสียงไฟฟาและแสงสวาง
1) แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท มีความจุไมนอย ๗๐ แอมป/ชั่วโมง
2) กระจกหนาตางดานหนาทั้งสองขางปรับเลื่อนขึ้นลงดวยไฟฟา โดยมีระบบปองกันการหนีบสําหรับ
กระจกไฟฟา(ฝงคนขับ)
3) กระจกมองขางสามารถปรับและพับเก็บดวยไฟฟา
4) ติดตั้งวิทยุและเครื่องเลน CD, DVD พรอมลําโพงดานหนาหรือดานหนังไมนอยกวา ๒ คู
5) ติดตั้งไฟ Day Light มีทั้งฝงดานซายและขวาตัวรถ
6) มีอุปกรณไฟสองสวางและไฟสัญญาณตามมาตรฐานของผูผลิตและถูกตองตามกฎจราจร
๕.2.๘ ระบบอื่นๆ
1) กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอน
2) ที่ปดน้ําฝน (หนา/หลัง) แบบปรับตั้งเวลาได
3) กันชนหนาหลังสีเดียวกับตัวรถ
4) ที่เปดฝาถังน้ํามันจากภายในรถ
5) ถังน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดความจุไมนอยกวา ๗๐ ลิตร
6) มีผายางปูพื้นดานหนา
7) ติดฟลมกรองแสงที่ไดรับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พรอมปองกันแสงยูวี (UV) ความเขม
ดานหนาและดานหลัง ๔๐% ดานขาง ๖๐% พรอมใบรับประกันคุณภาพไมนอยกวา ๕ ป
8) ติดสติกเกอรหรือพนสีโดยวิธีซีลคสกรีนตราเครื่องหมายโลโก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ติดประตูดานขาง(หนา) ทั้ง ๒ ประตู
9) ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดไมนอยกวา ๒ ปอนด โดยใหติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม
10) ติดตั้งผามานรางคูบริเวณกระจกรอบคัน ยกเวนบานหนา
11) มีสมุดการรับประกันคุณภาพและการบํารุงรักษารถยนต ๑ ชุด
12) มีคูมือการใชรถ (ภาษาไทย) ประจํารถ ๑ ชุด
13) อุปกรณเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ ที่มิไดกลาวถึงจะตองมีครบถวนตามกําหนดเปนตามมาตรฐาน
ของผูผลิต
14) มีศูนยบริการมาตรฐานทั่วประเทศ
15) จัดทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถยนต พ.ศ.๒๕๓๕ โดยกรมธรรม
คุมครองไมนอยกวา ๑ ป
๕.2.๙ ระบบปรับอากาศ
1) ระบบปรับอากาศแบบ Automatic พรอมสวิทชเปด-ปด ระบบปรับอากาศ
(A/C on:off) สงตรงยังหองโดยสาร
2) ดานหนาหองคนขับมีคอยลเย็นฝงในคอลโซล มีชองลมเย็นไมนอยกวา ๔ ชอง
3) ดานหลังหองผูโดยสารมีคอยลเย็นติดตั้งมีชองอากาศไมนอยกวา ๔ ชอง
4) มีสวิทชและโซลินนอยต สําหรับแยกแอรดา นหนาและหองโดยสาร
๖. รายละเอียดการสงมอบ

รางขอบเขตงานการจัดซื้อรถยนตโดยสาร (รถตู) วิทยาลัยสงฆนครพนมเอกสารประกวดราคา เลขที่ 1/2560

๖.๑ กําหนดสงมอบรถยนตภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖.๒ ขณะทีผ่ ูขายสงมอบรถให คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ํามันอื่นเต็ม
ตามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนด พรอมที่จะใชงานไดทันที ณ ที่สงมอบ
๖.๓ สงมอบ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม
๖.๔ กําหนดเวลาชําระเงินตอเมื่อผูขายไดสงมอบรถยนตโดยสารตามสัญญาพรอมจดทะเบียนรถยนต
ดังกลาวในนาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุไดทําการตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว
๗. วงเงินในการจัดหา
จากงบประมาณโครงการจัดซื้อยานพาหนะประจําสํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรม ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มแลวดังนี้
๗.๑ รถยนตโดยสาร (รถตู) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน ๑ คัน เปนจํานวนเงิน ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
ลานสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน)
๗.๒ รถยนตโดยสาร (รถตู) ขนาด ๗ ที่นั่ง แบบ VIP (ดีเซล) จํานวน ๑ คัน เปนจํานวนเงิน ๒,๓๙๙,๐๐๐ บาท
(สองลานสามแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) ในการจัดซือ้
จัดจางที่มิใชงานกอสราง

๑. ชื่อโครงการ จัดซือ้ รถยนตโดยสาร (รถตู) วิทยาลัยสงฆนครพนม
หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 3,687,0๐๐ บาท (สามลานหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60
๔. แหลงทีม่ าของราคากลาง (ราคาอางอิง)
๔.๑ ราคามาตรฐาน ราคากลางสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560
4.2 เปนราคาถัวเฉลี่ยจากการสืบราคาของผูจําหนาย จํานวน 3 รายดังนี้
1) หางหุน สวนจํากัดโตโยตาอุบลราชธานี ผูจําหนายโตดยตา สาขาชยางกูร
2) บริษัทฮุนไดมอเตอร(ไทยแลนด) จํากัด
3) บริษัท เค.ที. ออโตเซลส จํากัด
๕. รายชื่อเจาหนาทีผ่ ูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)
๕.๑ พระมหาสนอง ปจฺโจปการี,ผศ.ดร. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
อาจารยประจํา
5.2 นายศราวุฒิ คัณทักษ
5.3 นายหมง อภัยโส
อาจารยประจํา

แบบ ปร.5
สรุปประมาณคาใชจายโครงการจัดซื้อรถยนตโดยสาร(รถตู)วิทยาลัยสงฆนครพนม
สวนราชการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม

ประเภทงาน

โครงการจัดซื้อรถยนตโดยสาร(รถตู)วิทยาลัยสงฆนครพนม

สถานที่ วิทยาลัยสงฆนครพนม ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วันที่

16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลําดับที่

รายการ

คาวัสดุและคาแรงงาน
รวมเปนเงิน (บาท)

Factor F

1

โครงการจัดซื้อรถยนตโดยสาร(รถตู)วิทยาลัยสงฆนครพนม

3,687,000.00

-

ครุภัณฑ บวก VAT 7%
ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
ตัวอักษร
สามลานหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน

คาวัสดุทั้งหมดรวม
เปนเงิน (บาท)

3,687,000.00

3,687,000.00
3,687,000.00

หมายเหตุ

ปร.4
สวนราชการ
ประเภทงาน
สถานที่
วันที่
ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม
โครงการจัดซื้อรถยนตโดยสาร (รถตู)วิทยาลัยสงฆนครพนม
ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายการ

1 รถยนตโดยสาร(รถตู) ขนาด 12 ที่นั่ง
2 รถยนตโดยสาร(รถตู) ขนาด 7 ที่นั่ง แบบ VIP

ปริมาณ
จํานวน หนวย
1
คัน
1
คัน
รวมราคาครุภัณฑ

คาวัสดุ / หนวย
คาแรงงาน
รวมคาวัสดุและ
หมายเหตุ
คาแรง
ราคา/หนวย
จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน
1,288,000.00 1,288,000.00
2,399,000.00 2,399,000.00
นอกมาตรฐาน
3,687,000.00
สามลานหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน

1

