


ru 1utl~:::mfl!tl~:::m~~1f'l1~L~n'YI~e>iln~ Vl~e> UJL uu~m:::vi1m~el'uL uum~'!i~"l!11·m1~LL"Ii~'!iumh:~L U'UG~~ll t u 

n1~tl~:::m~~1fl1~L~n'YI~e>iln~fl~-lil 

~- UJLtlueJl~~'ULe:Jfli;VJ~VI~elfl1111~11n'U ;~m~tl~L~GUJtre>11;1'Ufll1aL'YI£J L'!'ULL~~~'U1a"l!el~~~'U'~lel 
L~'UBL~ijri1Gt~ L ~~a:::Le>ni;'Vl~fl1111~11 tl'UL'li'U-J1,j'U • 

Government Procurement : e - GP) "lle>~m11l!tyiina1~ 

. "' 
~® 11m1fl11 ~crbbfl ~:::Vl11\1Lla1 o~.bflo 'U. Cl~ ®b.bflo 'U. 

~~'U 1 ~~1111 ~ CJ"lJ a ~'ULB n ~1~tl1::: m ~ ~1fl1 ~ L~ n'Vl~ailn ~ 1~ £J ~11u'1 VIa~ La n~1 ~~1'U'Vl1\l ~:::uu :ij~sffa 
'll 

4 odi :'\ QJ 4' 

www.gprocurement.go.th Vl';iel www.gprocurement.go.th 'VI1B~B'Utn11VI1~b'Vl';ii'\'W'Vl'VI111ma"lJ 

obfl~-b®®~bfl<t 1 'U1'ULba:::nm~1"1fm~ 

('U1£J1u-tl'CJ um\lii) 

Lfl~(Jl-;j:ij'.:lV!-J~ tl~mh1'11fl1~LL 'YI'U 

11tJ ..,.,. tl 1 d ad 
Vl111EJL VI~ ~ ~tflel'Ufl1~~1111~t1~~L\9l1£111Lelfl~11 ~tflel'Un11LG'I'Uel~1f'l1 (LelflG'I11G'I1'U'Vl <9l LLa:::Lelfl~11G'I1'U'Vl ~) 

., . 
tu~:::uu e-GP 1~~~LL~1uVi "l!B~'ULe>na1~~ut1~1'ULG'I'UB11f'l1 



















 
รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั   
ปริมาตรกระบอกสบูไมต่่่ากว่า 2,400 ซี.ซี.  หรือก่าลังเครื่องยนต์สงูสุดไมต่่่ากว่า 110 กิโลวัตต ์
 ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดบัเบิ้ลแคป  พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 

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

1.  ความเป็นมา 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยส่านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จ่านวน 1 คัน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้ในการติดตามงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ เดินทางไปราชการตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ทดแทนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ่ารุงรักษาของรถยนต์ราชการ 
 

3.  คุณสมบัติของผูย้ื่นเสนอราคา 
                        ๓.๑   มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
                        ๓.๒   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                        ๓.๓   ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                    ๓.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท่าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                    ๓.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ่านาจในการด่าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                    ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก่าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                    ๓.๗ เป็นนิตบิุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุและซ่อมบ่ารุงพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                    ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด
นครปฐม  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                   ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค่าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                     ๓.๑๐ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส่าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่าหนด 
                 ๓.๑๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด่าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 



- 2 – 
 

                ๓.๑2  บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเสนอราคา  ต้องมีหนังสือรับรองเป็นตัวแทน 
จ่าหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท 
เจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานในวันที่เสนอราคา 
                3.13  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานภายในจังหวัด และครอบคลุมทุกจังหวัดทั่ว 
ประเทศ  พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา 
 

4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์ 
     กลาสหรือเหล็ก 
 4.1. คุณลักษณะรถยนต์ 

       4.1.1  เป็นรถยนต์บรรทุกกระบะประกอบส่าเร็จรูปแบบดับเบิ้ลแคป พร้อมเครื่องปรับอากาศ 
                           มี 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต (ยกสูง) 

       4.1.2  ขนาดน้่าหนักบรรทุกไม่ต่่ากว่า 1 ตัน  
       4.1.3  เป็นรถช่วงยาว 
       4.1.4  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดและไม่เคยใช้งานมาก่อน 
       4.1.5  เป็นรุ่นใหม่ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานครบชุดที่มีการโฆษณาในท้องตลาดโดย 

                           ต้องแนบแคตตาล๊อคเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
         4.2  เครื่องยนต์ 

     4.2.1   เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ระบายความร้อนด้วยน้่า ระบบ 
                        จ่ายน้่ามันเชื้อเพลิงแบบท่อร่วมแรงดันสูง (Commonrail) และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อ 
                        เดียวกับตัวถังรถยนต์ 

     4.2.2  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี. หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า  
               110  กิโลวัตต ์

        4.3  ตัวรถยนต์ 
4.3.1 ชิ้นส่วนตัวถัง หลังคาเป็นเหล็กปั๊มข้ึนรูปชิ้นเดียวกัน พ่นสีด้วยกระแสไฟฟ้า  

                        (Electrodeposir Coationg) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ 
     4.3.2  เป็นรถแบบดับเบิ้ลแคป (Double Cab) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง 
     4.3.3  เบาะหน้าเป็นแบบแยกปรับเอนนอนได้ เบาะหลังเป็นแบบชิ้นเดียวยาวตลอดพร้อม 

                         พนักพิง 
     4.3.4  หลังที่นั่งตอนหน้ามีช่องท่ีนั่งอีก 1 ตอน เป็นเบาะนั่งยาวตลอด นั่งได้ประมาณ 3 ที่นัง่ 
               พร้อมประตูเปิด–ปิดข้างละ 1 บาน ทุกประตูด้านบนเป็นกระจกแบบปรับขึ้นลงได้  
               โดยระบบกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล๊อค ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
     4.3.5  พ้ืนภายในเก๋งปูด้วยพรมเทียมอย่างดี รวมทั้งมีผ้ายางปูทับพรม 
     4.3.6  ติดตั้งวิทยุ AM/FM  เครือ่งเล่นซีดี MP 3 แบบ 1 แผ่น หน้าปัดควบคุมด้วยระบบดิจิตอล  

                         ขนาดไม่ต่่ากว่า 40 วัตต์ พร้อมล่าโพง 4 ตัว (ติดตั้งในเก๋งด้านหน้า 2 ตัว และด้านหลัง  
                         2 ตวั) ที่มีคุณภาพดี  ใช้งานได้ดี  มีคู่มือการใช้งาน  พร้อมนาฬิกาดิจิตอลที่คอนโซลหน้า 
                         จ่านวน  1 เรือน  

     4.3.7  กระจกมองข้าง ซ้าย- ขวาปรับภายในด้วยไฟฟ้า และกระจกมองหลัง  จ่านวน 1 อัน 
4.3.8 มีประตู 4 ประต ู พร้อมกันสาดบังแดดข้างทั้ง 4 ประตู 
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    4.3.9  ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกส่าเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
              4.3.10 กระจกทุกบานต้องเป็น SAFETY GLASS โดยกระจกด้านหน้าเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัย 
                         มีกระจกมองข้าง 2 ด้าน ซึ่งทั้งหมดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากบริษัทโรงงานผู้ผลิต 
              4.3.11 ภายในตัวถัง เพดานพ้ืนมีแผงบุตามมาตรฐานของบริษัทโรงงานผู้ผลิต 
              4.3.12 ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดี ความเข้มไม่น้อยกว่า 60% ที่กระจกรอบคัน กระจกบานหน้า 

    ติดฟิล์มกรองแสงชนิดความเข้มไม่น้อยกว่า 40% ชนิดที่มีการเคลือบกันขูดพร้อมรับประกัน 
    ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

      4.3.13 สีที่ใช้พ่นรถเป็นชนิด Silver Metallic 
   4.3.14 มีหลังคาด้านหลัง เป็นหลังคาส่าเร็จรูปชนิดท่าด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  แบบทรง 

                        เสมอเก๋ง และมีไฟเบรกดวงที่ 3 และมีรายละเอียดดังนี้ 
                     - มีช่องลมเป็นหน้าต่างด้านข้าง 2 ด้าน พร้อมบานเลื่อนกระจกติดฟิล์มกรองแสง  
                            และสามารถล็อคจากด้านในได้ 
                          - ภายในหลังคาโดยรอบบุด้วยวัสดุอย่างดี และมีไฟส่องสว่างพร้อมสวิทซ์ เปิด-ปิด  
                            ติดตั้งใต้หลังคาภายในด้านบนอย่างน้อย 1 จุด 
                          - ฝาท้ายเปิดแบบโช็คอัพแก็ส ส่วนของหน้าต่างเป็นกระจกติดฟิล์มกรองแสง  สามารถ 
                            มองเห็นทัศวิสัยได้อย่างชัดเจนขณะขับข่ี สามารถล็อคด้วยกุญแจได้ 
                          - มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพ้ืน หรือชุดเบาะนั่งมาตรฐานนั่งพ้ืน 
                          - หลังคาท่าสีเดียวกับสีรถและติดตั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
    4.3.15 ติดแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จ่านวน 2 แผ่น (หน้า-หลัง) 
             4.3.16 ติดกันชนหลังชนิดเหล็กเคลือบโครเมียม  จ่านวน 1 อัน 
     4.3.17 ติดตั้งอุปกรณ์กันฝนสาดที่บนขอบประตู ทั้ง 4 ด้าน 

   4.3.18 ติดตั้งพรมกันแดดที่คอนโซลหน้า จ่านวน 1 ผืน 
   4.4  ระบบไฟฟ้า 
          4.4.1. แบตเตอรี่ขนาดความดัน 12 โวลท์ และความจุกระแสไฟฟ้าไม่ต่่ากว่า 70 แอมแปร์/ชั่วโมง 
          4.4.2 อัลเทอเนเตอร์ (ไดชาร์ท) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อ 
                   การใช้งาน 
          4.4.3 หลอดไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนหรือเทียบเท่า 
   4.5  ระบบส่งก่าลัง 

 4.5.1. คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ท่างานด้วยระบบไฮโดรลิคหรือกลไก 
 4.5.2. เกียรก์ระปุกมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และถอยหลัง 1 เกียร ์

   4.6  ระบบกันสะเทือน 
        4.6.1  หน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมเหล็กกันโคลง และอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ประกอบตามมาตรฐาน 
                ของบริษัทโรงงานผู้ผลิต 
        4.6.2  หลังเป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมโช๊คอัพช่วยทั้ง 4 ล้อ  หรือระบบอ่ืนที่ดีกว่า ตามมาตรฐานของ 
                 บริษัทโรงงาน ผู้ผลิต 
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  4.7  ระบบห้ามล้อ 

4.7.1  ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัม (Drum Brake)  
          พร้อมระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรก  EBD 
4.7.2  มีเบรกมือ (Parking Brake) เป็นแบบกลไกถูกต้องตามกฎจราจร 

   4.8  ระบบบังคับเลี้ยว 

พวงมาลัยมีระบบเพาเวอร์ ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับสูงต่่าได้และแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้  
          ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตด้านขวามือของตัวรถ 
   4.9  ล้อและยางล้อ 

4.9.1 กระทะล้อเป็นเหล็ก ขนาด 17 นิ้ว  
4.9.2 ยางรถยนต์ชนิดไม่ใช้ยางใน (ยางเรเดียลขับข่ีได้ทุกสภาพถนน) ขนาดยาง 265/65R 17 

                   All Terrain  ตามมาตรฐานโรงงาน 
4.9.3. ยางอะไหล่เป็นยางเรเดียลขนาดเท่ากัน พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจ 

                   ล็อคได้ 
4.9.4  ยางรถยนต์เป็นของใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิต 
4.9.5  มียางกันโคลนทุกล้อ 

   4.10 ส ี
4.10.1 สีรถใช้สีเมทาลิคตามมาตรฐานผู้ผลิต 
4.10.2 พ่นน้่ายากันสนิมใต้ท้องรถ บังโคลน โครง คาน โดยสามารถน่ารถเข้าตรวจเช็คป้องกันสนิม 

                     ของศูนย์บริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดอีก 
  4.11 ขนาดตัวรถ 

4.11.1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1,850 มิลิเมตร 
4.11.2 ความยาวไม่น้อยกว่า 5,150 มิลลิเมตร 
4.11.3 ความสูงไม่น้อยกว่า 1700 มิลลิเมตร 
4.11.4 ฐานล้อหรือความกว้างช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า 3,050 มิลลิเมตร 
4.11.5 รัศมีวงเลี้ยงแคบสุด ไม่เกิน 6.50 เมตร 
4.11.6 น้่าหนักรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม 

   4.12 กันชน 
4.12.1 กันชนหน้ารถสีเดียวกับตัวรถหรือชุปโครเมี่ยม 
4.12.2 ติดตั้งกันชนท้ายรถแบบเหล็กเคลือบโครเมียมสามารถใช้ประโยชน์ในการเหยียบก้าว 
           ขึ้น – ลงกระบะ ตอนท้ายได้สะดวก 

   4.13 ระบบปรับอากาศ 
4.13.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถท่าความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน 
4.13.2 ภายในห้องผู้โดยสารติดตั้งท่อส่งลมเย็น ชนิดท่อคู่ พร้อมหัวจ่ายลมคู่ สามารถปรับทิศทางได้  

                     จ่านวนไม่นอ้ยกว่า 3 จุด รวมหัวจ่ายลมด้านหน้า 
4.13.3 มีสวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิและสวิทซ์ควบคุมความเร็วพัดลม (Blower) ปรับระดับความเร็วได้ 

                     ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ติดตั้งให้สามารถควบคุมได้โดยคนขับรถ 
4.13.4 ระบบน้่ายาสารท่าความเย็นเป็นชนิดไม่ท่าลายสภาวะแวดล้อม R 134A 
4.13.5 มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ช่ารุด เนื่องจากระบบท่าความเย็นไม่เพียงพอ 
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4.14 อุปกรณ์ประจ่ารถ 
 4.14.1 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จ่านวน 1 ชุด 

4.14.2 เครื่องมือประจ่ารถ จ่านวน 1 ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
4.14.3 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม 1 ชุด  

    4.14.4 มีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงเก็บอัตโนมัติที่มีคุณภาพดี ส่าหรับผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า  
                     4 ต่าแหน่ง 

4.14.5 ผ้ายางรองพ้ืนตอนหน้าและตอนหลัง จ่านวน 1 ชดุ (4 ผืน) 
4.14.6 คู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จ่านวน 1 เล่ม 
4.14.7 มาตรวัดต่าง ๆ เช่น ความเร็ว น้่ามันเชื้อเพลิง อุณหภูมิเครื่องยนต์ และอ่ืน ๆ ที่จ่าเป็น 
4.14.8 สัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ เช่น ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน ไฟสูง แรงดันน้่ามันเชื้อเพลิง อัลเทอเนเตอร์  

                     ระบบห้ามล้อและอ่ืน ๆ จ่าเป็น 
4.14.9 ที่ปดัน้่าฝนแบบ ไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ พร้อมฉีดน้่าล้างกระจก 

         4.14.10 กระจกมองหลังทั้งภายในเก๋ง และด้านข้างทั้งสองข้าง 
         4.14.11 ฝาปิดน้่ามันเชื้อเพลิงชนิดล๊อคได้ 
         4.14.12 แผงกันแสงแดด ด้านหน้าซ้าย – ขวา 
         4.14.13 ถุงลมนิรภัยคู่ด้านหน้าคนขับ ด้านผู้โดยสารด้านหน้า และหัวเข่าผู้ขับขี่  
         4.14.14 พ่นกันสนิมทั้งคันรถ 
         4.14.15 ติดตั้งล๊อคเบรก-คลัทซ์ 
         4.14.16 ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alarm) เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน  
                      SAE J994 จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9002 โดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต 
                      พร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจ่าหน่าย มาพร้อมในเสนอราคา 
         4.14.17 ไฟตัดหมอก 
         4.14.18 และอ่ืนๆ ที่จ่าเป็น ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
 

5. เงื่อนไขและการรับประกัน 
      5.1  อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่และชิ้นส่วนที่น่ามาประกอบห้องโดยสาร  ต้องผลิต 
จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9002 หรือ มอก. 9002 
      5.2  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจ่าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อท่ีเสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก 
ผู้ผลิตที่มีอ่านาจเต็ม (Authorized Dealer) พร้อมแนบเอกสารประกอบ 
      5.3  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ ตามยี่ห้อและ 
รุ่นที่เสนอราคา ซึ่งต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง ตรงตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่าหนด   
พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
      5.4  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคารถยนต์ที่มีศูนย์บริการมาตรฐานภายในจังหวัดที่จัดซื้อ และครบทุกจังหวัด 
คลอบคลุมทั่วประเทศไทย ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 1 แห่งทุกจังหวัด 
เพ่ือน่ารถยนต์เข้าบ่ารุงรักษาในระยะเวลาหรือระยะทางที่ก่าหนด โดยให้สแกนแนบไฟล์มาในระบบ e-GP เพ่ือใช้
ประกอบในการพิจารณา 
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      4.5  ราคาท่ีเสนอเป็นราคารวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งท้ังหมด ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิตแล้ว 
      5.5  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันความช่ารุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือไม่น้อยกว่า 100,000  
กิโลเมตร สุดแล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ส่านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับมอบรถ 
      5.6  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด (Lastest Current Mode) 
      5.7  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่ารองอะไหล่ประเภทช่ารุดได้ง่าย (Fast Moving Parts) ไว้ครบถ้วนพร้อมที่จะให้ 
ตรวจสอบได้ 
      5.8  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ ส่านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
      5.9  รถท่ีส่งมอบต้องมีน้่ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และมีน้่ามันอ่ืนๆ เต็มตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตก่าหนด 
พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที 
     5.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องท่าประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1  ส่าหรับรถยนต์ที่ส่งมอบเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี พร้อม พ.ร.บ. นับแต่วันส่งมอบพัสดุ โดยแสดงหลักฐานการประกันภัยรถยนต์ ณ วันส่งมอบพัสดุ 
     5.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดทะเบียนรถดังกล่าวในนามของ ส่านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ภายในก่าหนด 15 วันนับถัดจากวันที่ส่านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ออกหนังสือขอยกเว้นภาษี                
ประจ่าปี ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการนี้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
 

6.  การเบิกจ่ายเงิน  
     เบิกจ่ายเงินจ่านวน 1 งวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ด่าเนินการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

7.  ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 

8.  ก าหนดยืนราคา   ภายใน 60 วัน นับแต่วันเสนอราคา  
 

9.  วงเงินจัดหา   
     งบลงทุน แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ผลผลิต เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์  เป็นเงิน 
886,400 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
      

10. เกณฑ์การพิจารณา 
      การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตัดสินโดย 
ใช้เกณฑ์ราคา  โดยผู้มีความประสงค์จะต้องยื่นข้อเสนอให้ครบทุกข้อก่าหนดตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฉบับนี้  
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11. เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
      การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้  จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลใช้บังคับ  และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากส่านักงบประมาณแล้ว  และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว  หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
12. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
     ส่านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 8 ถนนสละชีพ ต่าบลประจวบคีรีขันธ์ อ่าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000  
  12.1 ทางโทรศัพท์ :  032-611-235 
  12.2 ทางโทรสาร  :  032-611-235 และ 032-602-482 
  12.3 อีเมล์         :   Prachuap.doae.go.th 
สาธารณชนที่ตอ้งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อดังกล่าว โปรดให้ความเห็น 
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์ มายังหน่วยงานและต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของ ผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


