รางขอบเขต (Terms of Reference : TOR)
จัดซือ้ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 3 รายการ
โครงการ จัดซือ้ ครุภัณฑยานพาหนะขนสงที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท จํานวน 1 คัน
และ ครุภัณฑยานพาหนะขนสงที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท จํานวน 5 คัน
1. ความเปนมา
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ องคการอุตสาหกรรมปาไม มีหนาที่หลักในการ
ดูแลเลี้ยงชางเปนระยะเวลามากกวา 60 ป และมีชางในการดูแลทั้งหมด 131 เชือก จากขอมูลป พ.ศ 2557
จากงานโรงพยาบาลชาง สวนอนุรักษและบริบาลชาง อีกทั้งสถาบันฯ มีโครงการสัตวแพทยสัญจร ที่จะตอง
ออกตรวจสุขภาพชาง รักษาชางปวย ตามทองถิ่นธุระกันดารทั่วประเทศโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
และภาคใต ซึ่งมีโรงพยาบาลตั้งอยูที่จังหวัดลําปาง และจังหวัดกระบี่ จึงมีความจะเปนอยางยิ่งที่จะตองใช
รถยนตเปนพาหนะในการเดินทาง อีกทั้งเพื่อใชทดแทนรถยนตคันเดิมที่ชํารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช
งานมาเปนเวลานาน โดยมีสภาพชํารุดตองซอมแซมอยูเปนประจํา เวลาใชงานเปนการเรงดวนก็ไมสามารถใช
งานไดทันทวงทีทําใหประสิทธิภาพในการใชงานลดลงมีผลกระทบตอดูแลและรักษาชาง
ดังนั้น สถาบันฯ ไดรับความเห็นชอบจากองคการอุตสาหกรรมปาไม ใหดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. รถยนตต รวจการณ (ดี เซล) แบบขับเคลื่ อน 2 ลอ จํา นวน 1 คัน วงเงิ นงบประมาณ
1,232,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)
2. รถบรรทุ ก (ดี เ ซล) ขนาด 1 ตั น ขับเคลื่ อน 4 ลอ แบบดั บ เบิ้ ล แคบ (พรอมหลั ง คา)
จํานวน 2 คัน วงเงินงบประมาณ 1,860,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนหกหมื่นบาทถวน)
3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบมีชองวางหลังคนขับ (Cab) จํานวน
3 คัน วงเงินงบประมาณ 2,463,000.- บาท (สองลานสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถวน)
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,555,000.- บาท (หาลานหาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) ตามขอบังคับของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2549 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใชปฏิบัติงานในการออกหนวยควบคุมชางตกมัน ชางประสบอุบัติเหตุ และผลักดัน
ชางเรรอน
2. เพื่อใชปฏิบัติงานในการออกหนวยคลินิกชางเคลื่อนที่ ในเขตพื้นที่ภาคใต และใกลเคียง
3. เพื่อเปนการทดแทนของเดิมที่ใชงานมาเปนเวลานาน
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายรถที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ และไมเปนผูที่ถูกหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจบอกเลิกสัญญาซื้อไมวาเหตุใดๆ ก็ตาม
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ
ต องไม เป นผู มีผ ลประโยชน รว มกัน ระหว า งผู เสนอราคากับ ผูให บริการตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส ณ วั น
ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
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4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธและความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการจัดทําแสดงบัญชีรายรับ
รายจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม
กวพ.อ. ดังนี้
5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัด จา งด ว ยระบบอิเล็ กทรอนิ กส ของกรมบัญชี กลาง (e-GP) ต องลงทะเบี ยนในระบบอิเล็ กทรอนิ กส ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ใหเปนไปตามรูปแบบและรายการที่กําหนดโดย สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ซึ่ง
เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดย
มีขอแนะนําและขอกําหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 รถยนตตรวจการณ (ดีเซล) แบบ ขับ เคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,000 – 3,000 ซีซี แบบเกี ยรธ รรมดา หรื อเกียรออโตเมติ ก จํ านวน 1 คั น วงเงิ นงบประมาณ
1,232,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)
ลักษณะทั่วไป
- เปนรถยนตนั่งสามารถเปดได 4 ประตู (เขา – ออก) หรือมากกวา หรือดีกวา
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และปองกันสนิม
- มีอุปกรณอํานวยความสะดวกมาตรฐานโรงงานผูผลิต
- เปนรถยนตเอนกประสงค ขนาดไมนอยกวา 4 ที่นั่ง
- เปนรถยนตแบบขับเคลื่อน 2 ลอ หรือ ดีกวา
- สีตามมาตรฐานของผูผลิต
- กระจกไฟฟาขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พรอมระบบปองกันการหนีบเฉพาะดานผูขับขี่ หรือ
ระบบอื่นที่ดีกวา
- เปนรถที่ผานการตรวจเช็คพรอมพนกันสนิมเรียบรอยแลวตามมาตรฐานของผูผลิต
- ตัวรถและเครื่องยนตตองเปนรุนใหมลาสุ ดของบริษั ทผูผลิ ต และวางจํา หนายอยูใน
ทองตลาด ณ วันที่ทําการยื่นซองและไมเคยผานการใชงานมากอน
ระบบเครื่องยนต
- เปนเครื่องยนตดีเซล แบบ 4 สูบ ระบายความรอนดวยอากาศ หรือ ระบายความรอน
ดวยของเหลว ดวยระบบเทอรโมไซฟอน หรือ ระบบปม
- มีปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 – 3,000 ซีซี
- จายน้ํามันดวยระบบหัวฉีดไดแร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนแรล
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ระบบเกียร
- แบบธรรมดา หรือ แบบออโตเมติก ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
ลอและยาง
- ลอและยางขนาดตามมาตรฐานผูผลิต พรอมอะไหล 1 ชุด
ระบบกันสะเทือน
- หนา แบบอิสระปกนกคู พรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง พรอมโชกอัพแกส หรือดีกวา
- หลัง แบบคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง พรอมโชกอัพแกส หรือดีกวา
ระบบบังคับเลี้ยว
- แบบแร็คแอนดพิเนียนพรอมเพาเวอรชวยผอนแรง
ระบบเบรก
- หนา เปนดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน
- หลัง เปนดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน หรือ ดรัมเบรก
ระบบความปลอดภัย
- มีโครงสรางนิรภัย พรอมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกดานขาง และโครงสรางขอบประตูดูด
ซับแรงกระแทก ตามมาตรฐานของผูผลิต
- มีโคมไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามกฎจราจรพรอมแตร พรอมติดตั้งชุดโคมไฟตัดหมอก
หนา ตามมาตรฐานผูผลิตเพือ่ ความปลอดภัยในการขับขี่
- มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ครบทุกที่นั่ง
อุปกรณและสวนประกอบอื่นๆ
- สีตามที่สถาบันฯ กําหนด โดยเลือกจากสีมาตรฐานของรถยนตภายหลังผานการประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกสแลว
- มีจอแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการขับขี่ เชน มาตรวัดความเร็ว, มาตรวัดความรอน,
มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง, สัญญาณไฟเตือนหามลอมือ, สัญญาณไฟเตือนปดประตูไมสนิท, สัญญาณไฟ
เตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย, ไฟสองสวางในหองโดยสารและอื่นๆ ตามมาตรฐานผูผลิต
- ติดฟลมกรองแสงคุณภาพดีบนกระจกทุกบาน ที่สามารถกันความรอนและรังสียูวีดานหนา
ไดไมนอยกวา 40% ดานขางและดานหลังไดไมนอยกวา 60 %
- มีชุดเครื่องมือใชประจํารถ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีหนังสือคูมือการใชรถยนตฉบับภาษาไทย จํานวน 1 เลม
เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน
- ผูเสนอราคาตองยื่นแคตตาลอกแสดงรายการ ยี่หอ รุน รายละเอียดคุณลักษณะ ขอเสนอ
อื่นๆ และประเทศผูผลิตสําหรับตัวรถยนต
- มีการบริการตรวจซอมบํารุงรักษาทุกชวงเวลาในระยะเวลารับประกัน
- เฉพาะตัวรถตองรับประกันคุณภาพและการชํารุดบกพรองตัวรถยนต เนื่องจากการใชงาน
ตามปกติวิสัย ในระยะเวลาอยางนอย 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร แลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน โดย
นับถัดจากวันสงมอบรถยนต โดยตองมอบหลักฐานในการรับประกันวันสงมอบรถ หากมีการชํารุดเสียหายใน
กรณีใชงานปกติ ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบซอมแซมเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา เวนแตกรณีอุบัติเหตุ
หรือภัยธรรมชาติ
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- การนํารถยนตเขารับการบํารุงรักษาฟรีภายในระยะที่กําหนด สามารถนํารถยนตเขารับ
บริการที่ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
- ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีคาทะเบียน และภาษีทุกประเภทแลว และ
ผูชนะการประมูลจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจดทะเบียนรถ
- ผูขายจะตองสงมอบรถยนตพรอมเติมน้ํามันเต็มถัง และน้ํามันหลอลื่น และอื่นๆ ในระดับ
เต็มปริมาตร และผานการทําความสะอาดในสภาพพรอมใชงาน ตามมาตรฐานของผูผลิตและจําหนาย
- ผูขายจะตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรใหแกผูซื้อกอนผูซื้อจะชําระคาเครื่องจักร
สามารถใชงานไดถูกตองตามกฎหมายโดยทางราชการไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
- ผูเสนอราคาจะตองรับประกันวามีอะไหลสํารองเพื่อการบํารุงรักษาตามอายุการใชงานไม
นอยกวา 4 ป เพื่อสะดวกในการซอมแซมบํารุงโดยแนบหนังสือรับรองอะไหลมาพรอมการเสนอราคา
- มีศูนยบริการอะไหล น้ํามันหลอลื่นของแทจากบริษัทผูผลิต และมีชางหรือผูชํานาญการไว
คอยใหบริการและใหคําแนะนํา มาจัดจําหนาย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใตที่เปนพื้นที่ปฏิบัติงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม คือ จังหวัด ลําปาง ตาก สุโขทัย แพร เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน กระบี่ ตรัง
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา โดยแนบเอกสารหลักฐานจากกระทรวงพาณิชยหรือหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถตรวจสอบได
- ผู ขายตองดํ า เนิ นการติ ด สติ๊ กเกอร ตราสัญลั กษณ ของสถาบั นคชบาลแห ง ชาติ ในพระ
อุปถัมภฯ ตามผูซื้อกําหนด
4.2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ ยกสูง แบบดับเบิ้ลแคบ (พรอม
หลังคา) จํานวน 2 คัน วงเงินงบประมาณ 1,860,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนหกหมื่นบาทถวน)
ลักษณะทั่วไป
- เปนกระบะสําเร็จรูป หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และปองกันสนิม
- มีอุปกรณอํานวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุเทป และอุปกรณ
มาตรฐานโรงงาน
- เปนรถยนตแบบขับเคลื่อน 4 ลอ
- สีตามมาตรฐานของผูผลิต
- กระจกไฟฟาขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พรอมระบบปองกันการหนีบเฉพาะดานผูขับขี่ หรือ
ระบบอื่นที่ดีกวา
- เปนรถที่ผานการตรวจเช็คพรอมพนกันสนิมเรียบรอยแลวตามมาตรฐานของผูผลิต
- ตัวรถและเครื่องยนตตองเปนรุนใหมลาสุ ดของบริษั ทผูผลิ ต และวางจํา หนายอยูใน
ทองตลาด ณ วันที่ทําการยื่นซองและไมเคยผานการใชงานมากอน
- ติดตั้งหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก
ระบบเครื่องยนต
- เปนเครื่องยนตดีเซล แบบ 4 สูบ ระบายความรอนดวยอากาศ หรือ ระบายความรอน
ดวยของเหลว ดวยระบบเทอรโมไซฟอน หรือ ระบบปม
- มีปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
- จายน้ํามันดวยระบบหัวฉีดไดแร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนแรล
/ระบบ...
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- แบบธรรมดา หรือ แบบออโตเมติก ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
ลอและยาง
- ลอและยางขนาดตามมาตรฐานผูผลิต พรอมอะไหล 1 ชุด
ระบบกันสะเทือน
- แบบอิสระปกนกคู พรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซอน หรือ แบบอิสระป
กนก 2 ชั้น คอยลสปริงและเหล็กกันโคลงพรอมโชกอัพแกส
ระบบบังคับเลี้ยว
- แบบแร็คแอนดพิเนียนพรอมเพาเวอรชวยผอนแรง
ระบบเบรก
- เปนดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน หรือ ดรัมเบรก หรือดีกวา
ระบบความปลอดภัย
- มีโครงสรางนิรภัย พรอมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกดานขาง และโครงสรางขอบประตูดูด
ซับแรงกระแทก ตามมาตรฐานของผูผลิต
- มีโคมไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามกฎจราจรพรอมแตร พรอมติดตั้งชุดโคมไฟตัดหมอก
หนา ตามมาตรฐานผูผลิตเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
- มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ครบทุกที่นั่ง
อุปกรณและสวนประกอบอื่นๆ
- สีตามที่สถาบันฯ กําหนด โดยเลือกจากสีมาตรฐานของรถยนตภายหลังผานการประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกสแลว
- มีจอแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการขับขี่ เชน มาตรวัดความเร็ว, มาตรวัดความรอน,
มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง, สัญญาณไฟเตือนหามลอมือ, สัญญาณไฟเตือนปดประตูไมสนิท, สัญญาณไฟ
เตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย, ไฟสองสวางในหองโดยสารและอื่นๆ ตามมาตรฐานผูผลิต
- ติดฟลมกรองแสงคุณภาพดีบนกระจกทุกบาน ที่สามารถกันความรอนและรังสียูวีดานหนา
ไดไมนอยกวา 40% ดานขางและดานหลังไดไมนอยกวา 60 %
- มีชุดเครื่องมือใชประจํารถ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีหนังสือคูมือการใชรถยนตฉบับภาษาไทย จํานวน 1 เลม
เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน
- ผูเสนอราคาตองยื่นแคตตาลอกแสดงรายการ ยี่หอ รุน รายละเอียดคุณลักษณะ ขอเสนอ
อื่นๆ และประเทศผูผลิตสําหรับตัวรถยนต
- มีการบริการตรวจซอมบํารุงรักษาทุกชวงเวลาในระยะเวลารับประกัน
- เฉพาะตัวรถตองรับประกันคุณภาพและการชํารุดบกพรองตัวรถยนต เนื่องจากการใชงาน
ตามปกติวิสัย ในระยะเวลาอยางนอย 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร แลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน โดย
นับถัดจากวันสงมอบรถยนต โดยตองมอบหลักฐานในการรับประกันวันสงมอบรถ หากมีการชํารุดเสียหายใน
กรณีใชงานปกติ ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบซอมแซมเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา เวนแตกรณีอุบัติเหตุ
หรือภัยธรรมชาติ
/- การ...
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- การนํารถยนตเขารับการบํารุงรักษาฟรีภายในระยะที่กําหนด สามารถนํารถยนตเขารับ
บริการที่ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
- ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีคาทะเบียน และภาษีทุกประเภทแลว และ
ผูชนะการประมูลจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจดทะเบียนรถ
- ผูขายจะตองสงมอบรถยนตพรอมเติมน้ํามันเต็มถัง และน้ํามันหลอลื่น และอื่นๆ ในระดับ
เต็มปริมาตร และผานการทําความสะอาดในสภาพพรอมใชงาน ตามมาตรฐานของผูผลิตและจําหนาย
- ผูขายจะตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรใหแกผูซื้อกอนผูซื้อจะชําระคาเครื่องจักร
สามารถใชงานไดถูกตองตามกฎหมายโดยทางราชการไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
- ผูเสนอราคาจะตองรับประกันวามีอะไหลสํารองเพื่อการบํารุงรักษาตามอายุการใชงานไม
นอยกวา 4 ป เพื่อสะดวกในการซอมแซมบํารุงโดยแนบหนังสือรับรองอะไหลมาพรอมการเสนอราคา
- มีศูนยบริการอะไหล น้ํามันหลอลื่นของแทจากบริษัทผูผลิต และมีชางหรือผูชํานาญการไว
คอยใหบริการและใหคําแนะนํา มาจัดจําหนาย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใตที่เปนพื้นที่ปฏิบัติงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม คือ จังหวัด ลําปาง ตาก สุโขทัย แพร เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน กระบี่ ตรัง
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา โดยแนบเอกสารหลักฐานจากกระทรวงพาณิชยหรือหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถตรวจสอบได
- ผู ขายตองดํ า เนิ นการติ ด สติ๊ กเกอร ตราสัญลั กษณ ของสถาบั นคชบาลแห ง ชาติ ในพระ
อุปถัมภฯ ตามผูซื้อกําหนด
4.3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ ยกสูง แบบมีชองวางหลังคนขับ
(Cab) จํานวน 3 คัน วงเงินงบประมาณ 2,463,000.- บาท (สองลานสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถวน)
ลักษณะทั่วไป
- มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน
- เปนกระบะสําเร็จรูป 2 ประตู
- มีชองวางหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และปองกันสนิม
- มีอุปกรณอํานวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุเทป และอุปกรณ
มาตรฐานโรงงาน
- เปนรถยนตแบบขับเคลื่อน 4 ลอ
- สีตามมาตรฐานของผูผลิต
- กระจกไฟฟาขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พรอมระบบปองกันการหนีบเฉพาะดานผูขับขี่ หรือ
ระบบอื่นที่ดีกวา
- เปนรถที่ผานการตรวจเช็คพรอมพนกันสนิมเรียบรอยแลวตามมาตรฐานของผูผลิต
- ตัวรถและเครื่องยนตตองเปนรุนใหมลาสุ ดของบริษั ทผูผลิ ต และวางจํา หนายอยูใน
ทองตลาด ณ วันที่ทําการยื่นซองและไมเคยผานการใชงานมากอน
ระบบเครื่องยนต
- เปนเครื่องยนตดีเซล หรือ เบนซิน แบบ 4 สูบ ระบายความรอนดวยอากาศ หรือ ระบาย
ความรอนดวยของเหลว ดวยระบบเทอรโมไซฟอน หรือ ระบบปม
- มีปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
- จายน้ํามันดวยระบบหัวฉีดไดแร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนแรล
/ระบบ...
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- แบบธรรมดา หรือ แบบออโตเมติก ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
ลอและยาง
- ลอและยางขนาดตามมาตรฐานผูผลิต กะทะลอแบบอัลลอย พรอมอะไหล 1 ชุด
ระบบกันสะเทือน
- แบบอิสระปกนกคู พรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง/ แหนบซ อน หรือ แบบอิสระ
ปกนก 2 ชั้น คอยลสปริงและเหล็กกันโคลงพรอมโชกอัพแกส
ระบบบังคับเลี้ยว
- แบบแร็คแอนดพิเนียนพรอมเพาเวอรชวยผอนแรง
ระบบเบรก
- เปนดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน หรือ ดรัมเบรก
ระบบความปลอดภัย
- มีโครงสรางนิรภัย พรอมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกดานขาง และโครงสรางขอบประตูดูด
ซับแรงกระแทก ตามมาตรฐานของผูผลิต
- มีโคมไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามกฎจราจรพรอมแตร พรอมติดตั้งชุดโคมไฟตัดหมอก
หนา ตามมาตรฐานผูผลิตเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
- มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ครบทุกที่นั่ง
อุปกรณและสวนประกอบอื่นๆ
- สีตามที่สถาบันฯ กําหนด โดยเลือกจากสีมาตรฐานของรถยนตภายหลังผานการประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกสแลว
- มีจอแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการขับขี่ เชน มาตรวัดความเร็ว, มาตรวัดความรอน,
มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง, สัญญาณไฟเตือนหามลอมือ, สัญญาณไฟเตือนปดประตูไมสนิท, สัญญาณไฟ
เตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย, ไฟสองสวางในหองโดยสารและอื่นๆ ตามมาตรฐานผูผลิต
- ติดฟลมกรองแสงคุณภาพดีบนกระจกทุกบาน ที่สามารถกันความรอนและรังสียูวีดานหนา
ไดไมนอยกวา 40% ดานขางและดานหลังไดไมนอยกวา 60 %
- มีชุดเครื่องมือใชประจํารถ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีหนังสือคูมือการใชรถยนตฉบับภาษาไทย จํานวน 1 เลม
เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน
- ผูเสนอราคาตองยื่นแคตตาลอกแสดงรายการ ยี่หอ รุน รายละเอียดคุณลักษณะ ขอเสนอ
อื่นๆ และประเทศผูผลิตสําหรับตัวรถยนต
- มีการบริการตรวจซอมบํารุงรักษาทุกชวงเวลาในระยะเวลารับประกัน
- เฉพาะตัวรถตองรับประกันคุณภาพและการชํารุดบกพรองตัวรถยนต เนื่องจากการใชงาน
ตามปกติวิสัย ในระยะเวลาอยางนอย 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร แลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน โดย
นับถัดจากวันสงมอบรถยนต โดยตองมอบหลักฐานในการรับประกันวันสงมอบรถ หากมีการชํารุดเสียหายใน
กรณีใชงานปกติ ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบซอมแซมเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา เวนแตกรณีอุบัติเหตุ
หรือภัยธรรมชาติ
- การนํารถยนตเขารับการบํารุงรักษาฟรีภายในระยะที่กําหนด สามารถนํารถยนตเขารับ
บริการที่ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
- ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีคาทะเบียน และภาษีทุกประเภทแลว และ
ผูชนะการประมูลจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจดทะเบียนรถ
/- ผูขาย...
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- ผูขายจะตองสงมอบรถยนตพรอมเติมน้ํามันเต็มถัง และน้ํามันหลอลื่น และอื่นๆ ในระดับ
เต็มปริมาตร และผานการทําความสะอาดในสภาพพรอมใชงาน ตามมาตรฐานของผูผลิตและจําหนาย
- ผูขายจะตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรใหแกผูซื้อกอนผูซื้อจะชําระคาเครื่องจักร
สามารถใชงานไดถูกตองตามกฎหมายโดยทางราชการไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
- ผูเสนอราคาจะตองรับประกันวามีอะไหลสํารองเพื่อการบํารุงรักษาตามอายุการใชงานไม
นอยกวา 4 ป เพื่อสะดวกในการซอมแซมบํารุงโดยแนบหนังสือรับรองอะไหลมาพรอมการเสนอราคา
- มีศูนยบริการอะไหล น้ํามันหลอลื่นของแทจากบริษัทผูผลิต และมีชางหรือผูชํานาญการไว
คอยใหบริการและใหคําแนะนํา มาจัดจําหนาย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใตที่เปนพื้นที่ปฏิบัติงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม คือ จังหวัด ลําปาง ตาก สุโขทัย แพร เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน กระบี่ ตรัง
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา โดยแนบเอกสารหลักฐานจากกระทรวงพาณิชยหรือหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถตรวจสอบได- มี
ศูนยบริการอะไหล น้ํามันหลอลื่นของแทจากบริษัทผูผลิต และมีชางหรือผูชํานาญการไวคอยใหบริการและให
คําแนะนํา มาจัดจําหนาย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใตที่เปนพื้นที่ปฏิบัติงานขององคการอุตสาหกรรม
ปาไม คือ จังหวัด ลําปาง ตาก สุโขทัย แพร เชียงราย เชียงใหม กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี
พังงา โดยแนบเอกสารหลักฐานจากกระทรวงพาณิชยหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาพรอมระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถตรวจสอบได
- ผู ข ายต อ งดํ า เนิ น การติ ด สติ๊ ก เกอร ต ราสั ญ ลั ก ษณ ข องสถาบั น คชบาลแห ง ชาติ
ในพระอุปถัมภฯ ตามผูซื้อกําหนด
5. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดระยะเวลาดําเนินการจัดซื้อในเดือน....พฤศจิกายน....พ.ศ. 2559 หรือไมเกิน 45 วัน
นับจากลงนามในสัญญาซื้อขาย
6. ระยะเวลาสงมอบ
สงมอบภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระ
อุปถัมภฯ โดยกอนการสงมอบผูขายจะตองนํารถไปจดทะเบียนในนาม “สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระ
อุปถัมภฯ องคการอุตสาหกรรมปาไม กับกรมการขนสงทางบกใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย และนําสง
มอบใหคณะกรรมการตรวจรับ ตามสถานที่ที่กําหนดโดยมีน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ํามันอื่นตามมาตรฐาน
ที่ผูผลิตกําหนด พรอมที่จะใชงานทันที โดยการโอนกรรมสิทธิ์และคาใชจายเปนของผูขายทั้งสิ้นและตองแจง
วันเวลาการสงมอบเปนลายลักษณอักษรใหสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ทราบลวงหนาไมนอย
กวา 5 วันทําการ
7. ราคากลางในการจัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
1. รถยนตต รวจการณ (ดี เซล) แบบขับเคลื่ อน 2 ลอ จํา นวน 1 คัน วงเงิ นงบประมาณ
1,232,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)
2. รถบรรทุ ก (ดี เ ซล) ขนาด 1 ตั น ขับเคลื่ อน 4 ลอ แบบดั บ เบิ้ ล แคบ (พรอมหลั ง คา)
จํานวน 2 คัน วงเงินงบประมาณ 1,860,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนหกหมื่นบาทถวน)
3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบมีชองวางหลังคนขับ (Cab) จํานวน
3 คัน วงเงินงบประมาณ 2,463,000.- บาท (สองลานสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถวน)
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,555,000.- บาท (หาลานหาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)
/8. วงเงิน...
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8. วงเงินในการจัดหา
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลประจําป 2560 วงเงินไมเกิน 5,555,000.- บาท (หาลาน
หาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) ในการจัดซื้อครั้งนี้จะลงนามในสัญญาไดตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจา ยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
เพื่อการจัดหาในครั้งนี้ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ สามารถยกเลิกการจัดหาได
9. วงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid)
ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) จากราคาสูงสุดของ
การประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปตองเสนอลดราคาไมนอยกวาครั้งละ 10,000.00 บาท
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
10. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบั น คชบาลแห ง ชาติ ในพระอุ ป ถั ม ภ ฯ องค ก ารอุ ต สาหรรมป า ไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ขอกําหนดในการวิจารณหรือเสนอแนะ TOR และอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือการอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนให
บริ ษั ท/ห า ง/รา น ผู เ สนอราคาส ง เรื่ องดั งกลา วโดยระบุ ชื่ อ บริ ษั ท/หา ง/ร า น ที่ อยู หมายเลขโทรศั พ ท
ชื่อ-นามสกุล ผูวิจารณพรอมเลขที่ประกาศทางอิเล็กทรอนิกสของสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
และรายละเอียดที่วิจารณ/อุทธรณใหชัดเจนสงถึงสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
กรณีเปนการวิจารณหรือเสนอแนะ TOR
1. ทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (ems) ภายในระยะเวาลที่ประกาศ
วันที่ ... พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ ... พฤศจิกายน 2559 โดยสงไปที่ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระ
อุปถัมภฯ
ถนน 28 - 29 ลํา ปาง-เชียงใหม 272 หมู 6 ตําบลเวี ยงตาล อํา เภอหางฉัตร จังหวั ด
ลําปาง 52190 โดย สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ จะถือวันที่และเวลาประทับตราในหนังสือเปน
สําคัญ
2. ทางโทรสาร 054-829-330 สงภายในระยะเวลาที่ประกาศวันที่ .... พฤศจิกายน 2559
ถึงวันที่ ... พฤศจิกายน 2559 โดยสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ จะถือวันที่ของเครื่องโทรสาร
ปรากฏบนหนังสือเปนสําคัญ แลวจะตองสงตนฉบับหนังสือตามทันที
3. ทาง e-mail: www.rutti_px@hotmail.com ในระยะเวลาที่ ป ระกาศ วั น ที่ ....
พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ ..... พฤศจิกายน 2559 โดยสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ จะถือวา
วันที่และเวลาที่ปรากฎบน e-mail เปนสําคัญ
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนวรัตน พรหมเทศ)
ผูจัดการสวนพัฒนาการทองเที่ยวและการตลาด
ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ

(นางรัตติกร นามวงค)
(นายมงคล ปนตาเชื้อ)
พนักงาน (ระดับ 5) งานพัสดุ สวนอํานวยการ พนักงาน (ระดับ 3) สวนอนุรักษและบริบาลชาง

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่.......
การซื้อครุภัณฑยานพาหนะขนสง จํานวน 3 รายการ
ตามประกาศ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ลงวันที…
่ …………………….2559
...................................
สถาบั นคชบาลแห งชาติ ในพระอุ ปถัมภ ฯ องค การอุ ตสาหกรรมป าไม ซึ่ งต อไปนี้ เรี ยกว า
“ สถาบั นฯ ” มี ค วามประสงค จ ะประกวดราคาซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ย านพาหนะและขนส ง ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 รายการ ดังนี้
1. รถยนตต รวจการณ (ดี เซล) แบบขับเคลื่ อน 2 ลอ จํา นวน 1 คัน วงเงิ นงบประมาณ
1,232,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ ยกสูง แบบดับเบิ้ลแคบ (พรอมหลังคา)
จํานวน 2 คัน วงเงินงบประมาณ 1,860,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนหกหมื่นบาทถวน)
3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ ยกสูง แบบมีชองวางหลังคนขับ (Cab)
จํานวน 3 คัน วงเงินงบประมาณ 2,463,000.- บาท (สองลานสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถวน)
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,555,000.- บาท (หาลานหาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได
ทันที่ และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสฉบับ
นี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน 7 ฉบับ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม จํานวน 1 แผน
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ผู ประสงค จะเสนอราคาตองเป นนิติ บุคคลผูมีอาชี พ ขายพัสดุที่ป ระกวดราคาซื้อด ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
/2. คุณสมบัติ....
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2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ และไมเปนผูที่ถูกหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจบอกเลิกสัญญาซื้อไมวาเหตุใดๆ ก็ตาม
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธและความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิ กส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน 2 สวนคือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบคุ คล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํา กัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณี ผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกัน ในฐานะเป น
ผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) เอกสารการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนย
ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
(5) บัญชีรายการเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(1)
/3.2 สวนที่ 2...

-33.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูป รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยตอง
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซองตามขอ 5
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารการประกวด
ราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และหนั ง สื อแสดงเงื่ อ นไขการซื้ อและการจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผู
เสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 45 วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 45 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู ประสงคจ ะเสนอราคาจะต องสง แคตตาล็อ ก และหรื อแบบรู ป รายการละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑที่ประกวดราคาครั้งนี้ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1 และเอกสารสวนที่ 2 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้สถาบันฯ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคลหากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อก ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาจะต อ งยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการโดยระบุไวที่หนาซองวา “
เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ ..../2559 ลงวันที่
........................ 2558” ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ .... เดือน............ พ.ศ. 2559 ตั้งแต
เวลา ระหวางเวลา...........น. ถึงเวลา ........... น. ณ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 272 หมู 6
ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
/เมื่อ...
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เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละราย วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นหรือเปนผู
มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.6 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับ หรือมีวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือ
ผูมีสิทธิ เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผู ประสงคจ ะเสนอราคา และสถาบัน ฯ จะพิจ ารณาลงโทษผู
ประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนเพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ที่ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส ณ วั น ประกาศประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส หรือเปน ผูประสงคจ ะเสนอราคาที่กระทํา การอันเปน การขัดขวางการแขงขันราคาอย า ง
เปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไม ผานคุณสมบัติทางดานเทคนิ คอาจอุทธรณคํา สั่งดัง กลา ว
ตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคาการ
วินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ ใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวากระบวนการเสนอราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ ติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของจะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากนั้นตอนที่คางอยูภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวั น เดี ย วกัน เว น แต ค ณะกรรมการประกวดราคาเห็ น ว า กระบวนการเสนอราคาจะสั่ ง ยกเลิ ก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวันเวลา และสถานที่เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจง
ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการไดๆ ระหวางการประกวด
ราคา เพื่อใหประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการชื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
/เปน...
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(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
5,555,000.- บาท (สามลานบาทถวน)
(3) ราคาที่ เ สนอจะต อ งเป น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ า มี ) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
จากราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต องเสนอลดครั้ง ละไม นอยกวา
10,000.00 บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด
(8) ผู มีสิท ธิเสนอราคาที่ได รับคัดเลือกใหเป นผู ชนะการเสนอราคา ตองรับผิด ชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่................2559 ตั้งแตเวลา........... น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิ ธี การทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส จํ า นวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถว น) โดยหลั กประกัน ซองจะต องมี
ระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ โดยเปนเซ็คลง
วัน ที่ ที่ยื่ นซองเอกสารทางด า นเทคนิ ค หรือกอนหนา นั้ นไม เกิน 3 วั นทํ า การของทางราชการ ยกเว น
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หลั กทรัพ ยที่ ได รับอนุ ญาตใหป ระกอบกิจ การเงิน ทุ น เพื่ อการพาณิช ย และประกอบธุรกิจ ค้ํา ประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงซื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือประกันระบุ ในขอ 1.5 (1)
/5.5 พันธบัตร...

-65.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้สถาบันฯ จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนั จากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สถาบันฯ จะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม ถู ก ต อ ง หรื อ ไม ค รบถ ว นตามข อ 3 หรื อ ยื่ น เอกสารประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผู
ประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสถาบันฯ เทานั้น
6.3 สถาบันฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏซื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารการประกวดราคา
ซื้อด ว ยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส หรือในหลั กฐาน การรั บเอกสารการประกวดราคาซื้อด ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกสของสถาบันฯ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะ
เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือ สถาบันฯ มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได สถาบันฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตองเหมาะสม
6.5 สถาบันฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของสถาบันฯ เปนเด็ดขาดผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งสถาบันฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
/ดวยวิธี...
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ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชนการเสนอ
ราคาเอกสารอันเปนเท็จ หรือ ใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะเสนอราคาที่สิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรมตามขอ 1.6 สถาบันฯ มีอํานาจจะตัด
รายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา ดังกลาวและสถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูค้ํา ) สามารถสง
มอบสิ่งของได ครบถว นภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทํา ขอตกลงซื้อสถาบันฯ อาจจะ
พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของราชการ หรือสถาบันฯ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
ตามขอ 7.1 ผูชนะการประมูลซื้อดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุไว
ในขอ 1.4 หรือในกรณีที่หนวยงานระดับสถาบันฯ ที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ใหผูชนะ
การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับสถาบันฯ เจาของงบประมาณแตสถาบันฯ
โดยตรง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญากับสถาบันฯ เปนจํานวน
เงินเทากับรอยละ 10 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหสถาบันฯ ยึดถือ
ไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ โดยเปนเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
(3) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ดั ง ระบุ ใ น
ขอ 1.5 (2) ยกเวน ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
(4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุ นหลั กทรัพย ที่ได รับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันระบุในขอ 1.5(2)
(5) พันบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพันจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
/8. อัตรา...
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8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.2 ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาชื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือ
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรอง ของสิ่งของที่ซื้อ
ขายที่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร นับถัดจากวันที่ผูซื้อขายรับมอบ โดย
ผูขายตองรีบจัดการซอมแซม แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอื่นๆ
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณ เงินงบประมาณป 2560 เปนเงิน
5,555,000.- บาท (หาลานหาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)
10.2 เมื่อสถาบันฯ ไดคัดเลือกผูประสงคเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยกรมสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนํา สิ่งของซื้อขายดังกลาวเขา มาจากตางประเทศตอสถาบันฯ เจาทา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายจากตางประเทศเวนแตเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุก โดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสถาบันฯ เจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโยเรืออื่น
(3) ในกรณี ที่ไ ม ป ฏิ บั ติต าม(1)หรื อ(2)ผู ข ายจะต อ งรับ ผิ ด ชอบตามกฎหมายว า ด ว ยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
สถาบันฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิไดและเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.7 (4) (5) (6)
และ(7) มิฉะนั้น สถาบัน ฯ จะริบหลักประกันซองรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
/10.4 ผูมีสิทธิ...
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10.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งสถาบันฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุ ในขอ 7 สถาบันฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของผูอํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ (ถามี)

หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจางที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่
จัดหาพัสดุเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่
จัดหาพัสดุใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ 5 ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน 2 ชวงเวลา
ติดตอกัน คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา)
และนับตอเนื่องกันในชวงวันที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่............................. กําหนดวันเสนอราคาวันที่
......................................... และกําหนดยืนราคา 60 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ํา
ประกันซองคือ วันที่.............................. จนถึงวันที่............................... และนับตอเนื่องชวงที่สองใหเริ่ม
นับตั้งแตวันที่...................................จนถึงวันที่.......................... (รวม 60 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่.............................. จนถึงวันที.่ ....................................
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการ
เสนอราคาขั้ น ต่ํ า แต ล ะครั้ ง อั ต ราร อ ยละ 0.2 ของราคาสู ง สุ ด ของการประกวดราคาด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตอง
มีเศษของแตละหนวยนับเพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง
เช น กรณี ราคาสู ง สุ ด ของการประกวดราคาฯ 155,657,000.- บาท คํ า นวณร อยละ 0.2 ได เท า กับ
311,314.- บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000.00 บาท
ราคาสู งสุ ด ของการประกวดราคาฯ 44,567,500.- บาท คํา นวณร อยละ 0.2 ได เท า กับ 89,135 บาท
ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 80,000.- บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ 7,789,000.- บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 15,578.- บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.- บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้น
ต่ําสูงกวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขัน้ ต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้ง
ละ 300,000.- บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 300,000.- บาท ไดและการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการ
/จัดหา...

- 10 จัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวยเห็นควรใหหนวยงาน
กํา หนดใหเสนอราคาและพิ จารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหส ามารถปฏิ บัติต ามหลั กเกณฑ
ดังกลาวขางตนได

สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนวรัตน พรหมเทศ)
ผูจัดการสวนพัฒนาการทองเที่ยวและการตลาด

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ

(นางรัตติกร นามวงค)
(นายมงคล ปนตาเชื้อ)
พนักงาน (ระดับ 5) งานพัสดุ สวนอํานวยการ พนักงาน (ระดับ 3) สวนอนุรักษและบริบาลชาง

แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ใหเปนไปตามรูปแบบและรายการที่กําหนดโดย สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
ซึ่งเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดย
มีขอแนะนําและขอกําหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รถยนตตรวจการณ (ดีเ ซล) แบบขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากว า
2,000 – 3,000 ซีซี แบบเกี ยรธ รรมดา หรื อเกียรออโตเมติ ก จํ านวน 1 คั น วงเงิ นงบประมาณ
1,232,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)
ลักษณะทั่วไป
- เปนรถยนตนั่งสามารถเปดได 4 ประตู (เขา – ออก) หรือมากกวา หรือดีกวา
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และปองกันสนิม
- มีอุปกรณอํานวยความสะดวกมาตรฐานโรงงานผูผลิต
- เปนรถยนตเอนกประสงค ขนาดไมนอยกวา 4 ที่นั่ง
- เปนรถยนตแบบขับเคลื่อน 2 ลอ หรือ ดีกวา
- สีตามมาตรฐานของผูผลิต
- กระจกไฟฟาขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พรอมระบบปองกันการหนีบเฉพาะดานผูขับขี่ หรือ
ระบบอื่นที่ดีกวา
- เปนรถที่ผานการตรวจเช็คพรอมพนกันสนิมเรียบรอยแลวตามมาตรฐานของผูผลิต
- ตัวรถและเครื่องยนตตองเปนรุนใหมลาสุ ดของบริษั ทผูผลิ ต และวางจํา หนายอยูใน
ทองตลาด ณ วันที่ทําการยืน่ ซองและไมเคยผานการใชงานมากอน
ระบบเครื่องยนต
- เปนเครื่องยนตดีเซล หรือ เบนซิน แบบ 4 สูบ ระบายความรอนดวยอากาศ หรือ ระบาย
ความรอนดวยของเหลว ดวยระบบเทอรโมไซฟอน หรือ ระบบปม
- มีปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 – 3,000 ซีซี
- จายน้ํามันดวยระบบหัวฉีดไดแร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนแรล
ระบบเกียร
- แบบธรรมดา หรือ แบบออโตเมติก ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
ลอและยาง
- ลอและยางขนาดตามมาตรฐานผูผลิต พรอมอะไหล 1 ชุด
ระบบกันสะเทือน
- หนา แบบอิสระปกนกคู พรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง พรอมโชกอัพแกส หรือดีกวา
- หลัง แบบคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง พรอมโชกอัพแกส หรือดีกวา
ระบบบังคับเลี้ยว
- แบบแร็คแอนดพิเนียนพรอมเพาเวอรชวยผอนแรง
ระบบเบรก
- หนา เปนดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน
- หลัง เปนดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน หรือ ดรัมเบรก
/ระบบ...
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ระบบความปลอดภัย
- มีโครงสรางนิรภัย พรอมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกดานขาง และโครงสรางขอบประตูดูด
ซับแรงกระแทก ตามมาตรฐานของผูผลิต
- มีโคมไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามกฎจราจรพรอมแตร พรอมติดตั้งชุดโคมไฟตัดหมอก
หนา ตามมาตรฐานผูผลิตเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
- มีถุงลมนิรภัยคูหนา หรือมากกวา
- มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ครบทุกที่นั่ง
อุปกรณและสวนประกอบอื่นๆ
- สีตามที่สถาบันฯ กําหนด โดยเลือกจากสีมาตรฐานของรถยนต
- มีจอแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการขับขี่ เชน มาตรวัดความเร็ว, มาตรวัดความรอน,
มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง, สัญญาณไฟเตือนหามลอมือ, สัญญาณไฟเตือนปดประตูไมสนิท, สัญญาณไฟ
เตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย, ไฟสองสวางในหองโดยสารและอื่นๆ ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีเครื่องเสียงติดภายในรถยนตสามารถเลน วิทยุ AM FM MP3 และมีชองตอ USB ตาม
มาตรฐานของผูผลิต หรือที่ดีกวา
- มีพรมปูพื้นแบบตัดเย็บเขารูปและยางปูพื้นครบทุกที่นั่ง
- ชุดแตงเสริม เชน ชุดครอบมือจับประตูโครเมียม, กรอบปายทะเบียนแบบสแตนเลสดาน
หนา และดานหลัง และอุปกรณเสริมอื่นๆ ตามที่ผูเสนอราคากําหนด
- ติดฟลมกรองแสงคุณภาพดีบนกระจกทุกบาน ที่สามารถกันความรอนและรังสียูวีดานหนา
ไดไมนอยกวา 40% ดานขางและดานหลังไดไมนอยกวา 60 %
- มีชุดเครื่องมือใชประจํารถ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีหนังสือคูมือการใชรถยนตฉบับภาษาไทย จํานวน 1 เลม
เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน
- ผูเสนอราคาตองยื่นแคตตาลอกแสดงรายการ ยี่หอ รุน รายละเอียดคุณลักษณะ ขอเสนอ
อื่นๆ และประเทศผูผลิตสําหรับตัวรถยนต
- มีการบริการตรวจซอมบํารุงรักษาทุกชวงเวลาในระยะเวลารับประกัน
- เฉพาะตัวรถตองรับประกันคุณภาพและการชํารุดบกพรองตัวรถยนต เนื่องจากการใชงาน
ตามปกติวิสัย ในระยะเวลาอยางนอย 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร แลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน โดย
นับถัดจากวันสงมอบรถยนต โดยตองมอบหลักฐานในการรับประกันวันสงมอบรถ หากมีการชํารุดเสียหายใน
กรณีใชงานปกติ ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบซอมแซมเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา เวนแตกรณีอุบัติเหตุ
หรือภัยธรรมชาติ
- การนํารถยนตเขารับการบํารุงรักษาฟรีภายในระยะที่กําหนด สามารถนํารถยนตเขารับ
บริการที่ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
- ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีคาทะเบียน และภาษีทุกประเภทแลว และ
ผูชนะการประมูลจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจดทะเบียนรถ
- ผูขายจะตองสงมอบรถยนตพรอมเติมน้ํามันเต็มถัง และน้ํามันหลอลื่น และอื่นๆ ในระดับ
เต็มปริมาตร และผานการทําความสะอาดในสภาพพรอมใชงาน ตามมาตรฐานของผูผลิตและจําหนาย
/- ผูขาย...
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- ผูขายจะตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรใหแกผูซื้อกอนผูซื้อจะชําระคาเครื่องจักร
สามารถใชงานไดถูกตองตามกฎหมายโดยทางราชการไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
- ผูเสนอราคาจะตองรับประกันวามีอะไหลสํารองเพื่อการบํารุงรักษาตามอายุการใชงานไม
นอยกวา 4 ป เพื่อสะดวกในการซอมแซมบํารุงโดยแนบหนังสือรับรองอะไหลมาพรอมการเสนอราคา
- มีศูนยบริการอะไหล น้ํามันหลอลื่นของแทจากบริษัทผูผลิต และมีชางหรือผูชํานาญการไว
คอยใหบริการและใหคําแนะนํา มาจัดจําหนาย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใตที่เปนพื้นที่ปฏิบัติงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม คือ จังหวัด ลําปาง ตาก สุโขทัย แพร เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน กระบี่ ตรัง
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา โดยแนบเอกสารหลักฐานจากกระทรวงพาณิชยหรือหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถตรวจสอบได
- ผู ขายตองดํ า เนิ นการติ ด สติ๊ กเกอร ตราสัญลั กษณ ของสถาบั นคชบาลแห ง ชาติ ในพระ
อุปถัมภฯ ตามผูซื้อกําหนด
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ (พรอมหลังคา)
จํานวน 2 คัน วงเงินงบประมาณ 1,860,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนหกหมื่นบาทถวน)
ลักษณะทั่วไป
- เปนกระบะสําเร็จรูป หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และปองกันสนิม
- มีอุปกรณอํานวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุเทป และอุปกรณ
มาตรฐานโรงงาน
- เปนรถยนตแบบขับเคลื่อน 4 ลอ
- สีตามมาตรฐานของผูผลิต
- กระจกไฟฟาขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พรอมระบบปองกันการหนีบเฉพาะดานผูขับขี่ หรือ
ระบบอื่นที่ดีกวา
- เปนรถที่ผานการตรวจเช็คพรอมพนกันสนิมเรียบรอยแลวตามมาตรฐานของผูผลิต
- ตัวรถและเครื่องยนตตองเปนรุนใหมลาสุ ดของบริษั ทผูผลิ ต และวางจํา หนายอยูใน
ทองตลาด ณ วันที่ทําการยื่นซองและไมเคยผานการใชงานมากอน
- ติดตั้งหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก
ระบบเครื่องยนต
- เปนเครื่องยนตดีเซล หรือ เบนซิน แบบ 4 สูบ ระบายความรอนดวยอากาศ หรือ ระบาย
ความรอนดวยของเหลว ดวยระบบเทอรโมไซฟอน หรือ ระบบปม
- มีปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
- จายน้ํามันดวยระบบหัวฉีดไดแร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนแรล
ระบบเกียร
- แบบธรรมดา หรือ แบบออโตเมติก ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
ลอและยาง
- ลอและยางขนาดตามมาตรฐานผูผลิต พรอมอะไหล 1 ชุด
/- ระบบ...
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ระบบกันสะเทือน
- แบบอิสระปกนกคู พรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง/ แหนบซ อน หรือ แบบอิสระ
ปกนก 2 ชั้น คอยลสปริงและเหล็กกันโคลงพรอมโชกอัพแกส
ระบบบังคับเลี้ยว
- แบบแร็คแอนดพิเนียนพรอมเพาเวอรชวยผอนแรง
ระบบเบรก
- เปนดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน หรือ ดรัมเบรก
ระบบความปลอดภัย
- มีโครงสรางนิรภัย พรอมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกดานขาง และโครงสรางขอบประตูดูด
ซับแรงกระแทก ตามมาตรฐานของผูผลิต
- มีโคมไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามกฎจราจรพรอมแตร พรอมติดตั้งชุดโคมไฟตัดหมอก
หนา ตามมาตรฐานผูผลิตเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
- มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ครบทุกที่นั่ง
อุปกรณและสวนประกอบอื่นๆ
- สีตามที่สถาบันฯ กําหนด โดยเลือกจากสีมาตรฐานของรถยนตภายหลังผานการประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกสแลว
- มีจอแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการขับขี่ เชน มาตรวัดความเร็ว, มาตรวัดความรอน,
มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง, สัญญาณไฟเตือนหามลอมือ, สัญญาณไฟเตือนปดประตูไมสนิท, สัญญาณไฟ
เตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย, ไฟสองสวางในหองโดยสารและอื่นๆ ตามมาตรฐานผูผลิต
- ติดฟลมกรองแสงคุณภาพดีบนกระจกทุกบาน ที่สามารถกันความรอนและรังสียูวีดานหนา
ไดไมนอยกวา 40% ดานขางและดานหลังไดไมนอยกวา 60 %
- มีชุดเครื่องมือใชประจํารถ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีหนังสือคูมือการใชรถยนตฉบับภาษาไทย จํานวน 1 เลม
เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน
- ผูเสนอราคาตองยื่นแคตตาลอกแสดงรายการ ยี่หอ รุน รายละเอียดคุณลักษณะ ขอเสนอ
อื่นๆ และประเทศผูผลิตสําหรับตัวรถยนต
- มีการบริการตรวจซอมบํารุงรักษาทุกชวงเวลาในระยะเวลารับประกัน
- เฉพาะตัวรถตองรับประกันคุณภาพและการชํารุดบกพรองตัวรถยนต เนื่องจากการใชงาน
ตามปกติวิสัย ในระยะเวลาอยางนอย 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร แลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน โดย
นับถัดจากวันสงมอบรถยนต โดยตองมอบหลักฐานในการรับประกันวันสงมอบรถ หากมีการชํารุดเสียหายใน
กรณีใชงานปกติ ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบซอมแซมเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา เวนแตกรณีอุบัติเหตุ
หรือภัยธรรมชาติ
- การนํารถยนตเขารับการบํารุงรักษาฟรีภายในระยะที่กําหนด สามารถนํารถยนตเขารับ
บริการที่ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
- ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีคาทะเบียน และภาษีทุกประเภทแลว และ
ผูชนะการประมูลจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจดทะเบียนรถ
/- การนํา...

-5- ผูขายจะตองสงมอบรถยนตพรอมเติมน้ํามันเต็มถัง และน้ํามันหลอลื่น และอื่นๆ ในระดับ
เต็มปริมาตร และผานการทําความสะอาดในสภาพพรอมใชงาน ตามมาตรฐานของผูผลิตและจําหนาย
- ผูขายจะตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรใหแกผูซื้อกอนผูซื้อจะชําระคาเครื่องจักร
สามารถใชงานไดถูกตองตามกฎหมายโดยทางราชการไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
- ผูเสนอราคาจะตองรับประกันวามีอะไหลสํารองเพื่อการบํารุงรักษาตามอายุการใชงานไม
นอยกวา 4 ป เพื่อสะดวกในการซอมแซมบํารุงโดยแนบหนังสือรับรองอะไหลมาพรอมการเสนอราคา
- มีศูนยบริการอะไหล น้ํามันหลอลื่นของแทจากบริษัทผูผลิต และมีชางหรือผูชํานาญการไว
คอยใหบริการและใหคําแนะนํา มาจัดจําหนาย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใตที่เปนพื้นที่ปฏิบัติงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม คือ จังหวัด ลําปาง ตาก สุโขทัย แพร เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน กระบี่ ตรัง
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา โดยแนบเอกสารหลักฐานจากกระทรวงพาณิชยหรือหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถตรวจสอบได
- ผู ขายตองดํ า เนิ นการติ ด สติ๊ กเกอร ตราสัญลั กษณ ของสถาบั นคชบาลแห ง ชาติ ในพระ
อุปถัมภฯ ตามผูซื้อกําหนด
3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบมีชองวางหลังคนขับ (Cab)
จํานวน 3 คัน วงเงินงบประมาณ 2,463,000.- บาท (สองลานสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถวน)
ลักษณะทั่วไป
- มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน
- เปนกระบะสําเร็จรูป 2 ประตู
- มีชองวางหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และปองกันสนิม
- มีอุปกรณอํานวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุเทป และอุปกรณ
มาตรฐานโรงงาน
- เปนรถยนตแบบขับเคลื่อน 4 ลอ
- สีตามมาตรฐานของผูผลิต
- กระจกไฟฟาขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พรอมระบบปองกันการหนีบเฉพาะดานผูขับขี่ หรือ
ระบบอื่นที่ดีกวา
- เปนรถที่ผานการตรวจเช็คพรอมพนกันสนิมเรียบรอยแลวตามมาตรฐานของผูผลิต
- ตัวรถและเครื่องยนตตองเปนรุนใหมลาสุ ดของบริษั ทผูผลิ ต และวางจํา หนายอยูใน
ทองตลาด ณ วันที่ทําการยื่นซองและไมเคยผานการใชงานมากอน
ระบบเครื่องยนต
- เปนเครื่องยนตดีเซล หรือ เบนซิน แบบ 4 สูบ ระบายความรอนดวยอากาศ หรือ ระบาย
ความรอนดวยของเหลว ดวยระบบเทอรโมไซฟอน หรือ ระบบปม
- มีปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
- จายน้ํามันดวยระบบหัวฉีดไดแร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนแรล
ระบบเกียร
- แบบธรรมดา หรือ แบบออโตเมติก ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
/- ระบบ...
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ลอและยาง
- ลอและยางขนาดตามมาตรฐานผูผลิต พรอมอะไหล 1 ชุด
ระบบกันสะเทือน
- แบบอิสระปกนกคู พรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง/ แหนบซ อน หรือ แบบอิสระ
ปกนก 2 ชั้น คอยลสปริงและเหล็กกันโคลงพรอมโชกอัพแกส
ระบบบังคับเลี้ยว
- แบบแร็คแอนดพิเนียนพรอมเพาเวอรชวยผอนแรง
ระบบเบรก
- เปนดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน หรือ ดรัมเบรก
ระบบความปลอดภัย
- มีโครงสรางนิรภัย พรอมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกดานขาง และโครงสรางขอบประตูดูด
ซับแรงกระแทก ตามมาตรฐานของผูผลิต
- มีโคมไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามกฎจราจรพรอมแตร พรอมติดตั้งชุดโคมไฟตัดหมอก
หนา ตามมาตรฐานผูผลิตเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
- มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ครบทุกที่นั่ง
อุปกรณและสวนประกอบอื่นๆ
- สีตามที่สถาบันฯ กําหนด โดยเลือกจากสีมาตรฐานของรถยนตภายหลังผานการประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกสแลว
- มีจอแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการขับขี่ เชน มาตรวัดความเร็ว, มาตรวัดความรอน,
มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง, สัญญาณไฟเตือนหามลอมือ, สัญญาณไฟเตือนปดประตูไมสนิท, สัญญาณไฟ
เตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย, ไฟสองสวางในหองโดยสารและอื่นๆ ตามมาตรฐานผูผลิต
- ติดฟลมกรองแสงคุณภาพดีบนกระจกทุกบาน ที่สามารถกันความรอนและรังสียูวีดานหนา
ไดไมนอยกวา 40% ดานขางและดานหลังไดไมนอยกวา 60 %
- มีชุดเครื่องมือใชประจํารถ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีหนังสือคูมือการใชรถยนตฉบับภาษาไทย จํานวน 1 เลม
เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน
- ผูเสนอราคาตองยื่นแคตตาลอกแสดงรายการ ยี่หอ รุน รายละเอียดคุณลักษณะ ขอเสนอ
อื่นๆ และประเทศผูผลิตสําหรับตัวรถยนต
- มีการบริการตรวจซอมบํารุงรักษาทุกชวงเวลาในระยะเวลารับประกัน
- เฉพาะตัวรถตองรับประกันคุณภาพและการชํารุดบกพรองตัวรถยนต เนื่องจากการใชงาน
ตามปกติวิสัย ในระยะเวลาอยางนอย 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร แลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน โดย
นับถัดจากวันสงมอบรถยนต โดยตองมอบหลักฐานในการรับประกันวันสงมอบรถ หากมีการชํารุดเสียหายใน
กรณีใชงานปกติ ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบซอมแซมเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา เวนแตกรณีอุบัติเหตุ
หรือภัยธรรมชาติ
- การนํารถยนตเขารับการบํารุงรักษาฟรีภายในระยะที่กําหนด สามารถนํารถยนตเขารับ
บริการที่ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
- ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีคาทะเบียน และภาษีทุกประเภทแลว และ
ผูชนะการประมูลจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจดทะเบียนรถ
/- ผูขาย...
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- ผูขายจะตองสงมอบรถยนตพรอมเติมน้ํามันเต็มถัง และน้ํามันหลอลื่น และอื่นๆ ในระดับ
เต็มปริมาตร และผานการทําความสะอาดในสภาพพรอมใชงาน ตามมาตรฐานของผูผลิตและจําหนาย
- ผูขายจะตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรใหแกผูซื้อกอนผูซื้อจะชําระคาเครื่องจักร
สามารถใชงานไดถูกตองตามกฎหมายโดยทางราชการไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
- ผูเสนอราคาจะตองรับประกันวามีอะไหลสํารองเพื่อการบํารุงรักษาตามอายุการใชงานไม
นอยกวา 4 ป เพื่อสะดวกในการซอมแซมบํารุงโดยแนบหนังสือรับรองอะไหลมาพรอมการเสนอราคา
- มีศูนยบริการอะไหล น้ํามันหลอลื่นของแทจากบริษัทผูผลิต และมีชางหรือผูชํานาญการไว
คอยใหบริการและใหคําแนะนํา มาจัดจําหนาย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใตที่เปนพื้นที่ปฏิบัติงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม คือ จังหวัด ลําปาง ตาก สุโขทัย แพร เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน กระบี่ ตรัง
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา โดยแนบเอกสารหลักฐานจากกระทรวงพาณิชยหรือหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถตรวจสอบได
- ผู ขายตองดํ า เนิ นการติ ด สติ๊ กเกอร ตราสัญลั กษณ ของสถาบั นคชบาลแห ง ชาติ ในพระ
อุปถัมภฯ ตามผูซื้อกําหนด
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนวรัตน พรหมเทศ)
ผูจัดการสวนพัฒนาการทองเที่ยวและการตลาด
ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ

(นางรัตติกร นามวงค)
(นายมงคล ปนตาเชื้อ)
พนักงาน (ระดับ 5) งานพัสดุ สวนอํานวยการ พนักงาน (ระดับ 3) สวนอนุรักษและบริบาลชาง

บันทึกขอความ
สวนราชการ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร องคการอุตสาหกรรมปาไม จังหวัดลําปาง
ที่ ทส 1415/
วันที่
ตุลาคม 2559
เรื่อง ขอจัดสงรางขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
เรียน ผูอํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
ตามคําสั่ ง ส.คช. ที่ 80/2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไดแตงตั้งคณะกรรมการราง
ขอบเขตงานจัดซื้อดังกลาว ประกอบดวย
1. นายนวรัตน พรหมเทศ ผูจัดการสวนพัฒนาการทองเที่ยวและการตลาด ประธานกรรมการ
2. นางรัตติกร นามวงค พนักงาน (ระดับ 5) งานพัสดุ สวนอํานวยการ กรรมการ
3. นายมงคล ปนตาเชื้อ พนักงาน (ระดับ 3) สวนอนุรักษและบริบาลชาง กรรมการและเลานุการ
คณะกรรมการฯ ขอเรียนวา ไดดําเนินการจัดทํารางขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑยานพานหะ
และขนสง ด วยวิธี การทางอิเ ล็กทรอนิ กส เป นที่ เรีย บรอยแลว จึง ขอจัด สงใหง านพัสดุ สว นอํ า นวยการ
ดําเนินการตอไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ จํานวน 2 ชุด ( แผน)

ประธานกรรมการ
(นายนวรัตน พรหมเทศ)
ผูจัดการสวนพัฒนาการทองเที่ยวและการตลาด

