รายละเอียดและคุณลักษณะ
รถยนตโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 2 คัน
1. คุณลักษณะทั่วไป
1.1 เปนรถยนตตูหลังคาทรงสูง สีบรอนซเงินหรือสีขาว ใชสําหรับนั่งโดยสารจํานวนไมนอยกวา 12 ที่นั่ง
พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศตอนหนาและตอนหลัง ติดฟลมกรองแสงรอบคัน อุปกรณและเครื่องมือประจํารถ
ครบชุด
1.2 เปนรถยนตใหมไมเคยใชงานมากอนมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดและตองมีศูนยบริการมาตรฐาน
เดียวกันของบริษัทผูผลิตครอบคลุมทั่วประเทศที่แสดงสถานที่ตั้ง / ชื่อที่อยูของศูนยบริการ เพื่อรองรับการเขา
บริการ พรอมทั้งแนบเอกสารรับรองศูนยบริการจากบริษัทผูผลิตมาพรอมกับการเสนอราคา
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 มีขนาดตัวถังไมนอยกวา 4,990 มม. x 1690 มม. x 2,280 มม. (ยาว x กวาง x สูง)
2.2 ใชเครื่องยนตดีเซล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาลว เทอรโบ อินเตอรคุเลอร ความจุกระบอกสูบ
รวมไมนอยกวา 2,400 ซีซี ใชระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบ COMMON RAIL หรือ Injection ระบายความรอน
ดวยน้ํา ความจุของถังเชื้อเพลิง ไมนอยกวา 65 ลิตร หรือเครื่องยนตที่มีสมรรถนะเทียบเทา
2.3 พวงมาลัยขวาชนิดชวยผอนแรง (เพาเวอร) ระบบแรคแอนดฟเนี่ยน
2.4 เกียรเปนเกียรกระปุก มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร และเกียรถอยหลัง 1 เกียร ขับเคลี่อน
ลอหลัง
2.5 ระบบเบรกหนาเปนแบบดิสกเบรกพรอมครีบระบายความรอน
ระบบเบรกหลังเปนแบบดรัม
เบรกพรอมระบบปรับแรงดันน้ํามันเบรกอัตโนมัติ มีระบบเบรก ABS ระบบเสริมแรงเบรก BA
2.6 กระทะเหล็กพรอมฝาครอบแบบเต็ม ขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต
2.7 ยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐาน จํานวน 5 เสน ซึ่งสามารถใชงานไดสะดวกและปลอดภัย
2.8 ติดตั้งกันชนหนา/หลัง สีเดียวกับตัวรถ
2.9 ติดตั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง มาตรวัดปริมาณ
เชื้อเพลิง สัญญาณไฟเตือนน้ํามันเครื่อง สัญญาณเตือนตาง ๆ
2.10 ติดตั้งอุปกรณอื่น ๆ ที่ทําใหเกิดความปลอดภัยมากขึ้น ไดแก ระบบไลฝาที่กระจกหลัง ไฟตัดหมอก
ไฟเบรกดวงที่ 3 เครื่องดับเพลิงประจํารถ พรอมติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม
2.11 ติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกภายในหองโดยสาร ไดแก เครื่องปรับอากาศที่สามารถใหความ
เย็นไดอยางทั่งถึงทั้งบริเวณคนขับและหองผูโดยสาร ที่เปดฝาถังน้ํามัน ที่วางแกว ชองเก็บของ ที่บังแดด และ/หรือ
อุปกรณอื่นที่ทําใหผูโดยสารไดรับความสะดวกมากขึ้น
2.12 เบาะภายในหองโดยสารดานหลังหุมวัสดุผา และเปนเบาะแบบ 3 ที่นั่ง 3 แถว สามารถปรับเอน
นอนได พนักพิงฟองน้ําพิเศษฉีดขึ้นรูป เบาะหองโดยสารดานหลังแถวกลางตองแยกอยางนอย 1 ตัว เพื่อใชเปน /ทางเดินไป...
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ทางเดินไปเบาะดานหลังสุดทาย และเบาะแถวหนาตัวกลางขางพนักงานขับรถ เปนพนักพิงแบบพับเก็บไดและใช
เปนที่วางแกวน้ําได
2.13 มีกุญแจรีโมท ควบคุมการล็อคและปลดล็อคประตู พรอมคูมือการใชงาน การบํารุงรักษาและการ
ซอมรถ
2.14 สีตัวรถเปนสีขาว
2.15 ตองจัดพิมพตราเครื่องหมาย (โลโก) พรอมชื่อกรมควบคุมมลพิษ ที่ดานขางประตูรถตามขนาดที่
กรมฯ กําหนด
2.16 อุปกรณที่ติดมากับรถ ตองเปนไปตามรูปแบบ Catalog และเอกสารแนบทายสัญญา
2.17 พนสารปองกันสนิมบริเวณใตทองรถ และรับประกันไมนอยกวา 5 ป
2.18 อุปกรณเครื่องมือประจํารถที่จําเปน
- ยางปูพื้นรถ หองคนขับ และหองผูโดยสาร
- แมแรงประจํารถยนตพรอมอุปกรณถอดลอตามมาตรฐานโรงงาน
- เข็มขัดนิรภัย แบบ 3 จุด สําหรับ 2 ที่นั่งตอนหนา
- คูมือการใชงาน
3. ขอกําหนดอื่น
3.1 มีการรับประกันคุณภาพรถยนตและอุปกรณสวนควบไมนอยกวา 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร นับ
จากวันที่สงมอบแลวแตระยะใดจะถึงกอน หากมีสิ่งใดชํารุดบกพรองจากการใชงานปกติภายในกําหนดดังกลาว
จะตองจัดการซอมแซมแกไขใหใชงานไดดีคงเดิม ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง โดยไมเรียกเก็บคาบริการใด
ๆ ทั้งสิ้น
3.2 บริการตรวจสภาพรถทุกระยะตามมาตรฐานรถยนต รวมไมนอยกวา 6 ครั้ง โดยไมคิดคาแรง
4. ขอกําหนดการสงมอบ
สงมอบรถยนตโดยสาร ที่ กรมควบคุมมลพิษ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
5. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไม แสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e – Government Procurement : e – GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
/๖.เงินงบประมาณ…

-3๖. เงินงบประมาณโครงการ 2,200,000 บาท (สองลานสองแสนบาทถวน)
ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ
๔,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้ง
ละไมนอยกวา ๔,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
หมายเหตุ
1. หากพบผิดขอพลาดหรือมีขอคิดเห็นตอ (ราง) ขอบเขตของการจัดซื้อรถยนตโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
โปรดแจงขอคิดเห็นของทานเปนลายลักษณอักษรไปยังกรมควบคุมมลพิษภายในระยะเวลาที่กําหนดรับฟง
ขอคิดเห็น
1.1 ทางไปรษณีย/ จัดสงโดยตรง
วาที่ ร.ต.วันชัย บุญไพศาลดิลก
กรมควบคุมมลพิษ (ฝายสารบรรณ)
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
1.2 E-mail
wonchai.b@pcd.go.th
1.3 โทรสารหมายเลข 0 2298 2002
(สามารถตรวจสอบวาเอกสารสงถึงครบถวนหรือไม ทางโทรศัพท 0 2298 2006 )
2. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับปรุงหรือไมปรับปรุงราง TOR ตามความเหมาะสม
3. โปรดศึกษาระเบียบ วิธี เงื่อนไข กฎเกณฑในการซื้อ/จาง โดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
และเงื่อนไขการยึดหลักประกันซอง จากเว็บไซต http://www.gprocurement.go.th
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