
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เรื่อง  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑรถยนตน่ังสวนบุคคล  ขนาดไมเกิน ๗ ท่ีน่ัง  จํานวน ๑ คัน  

--------------------------------------- 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑรถยนตน่ังสวนบุคคล  
ขนาดไม เกิน ๗ ที่ น่ั ง  จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห น่ึงลานแปดแสนบาทถวน )                     
ตามรายละเอยีดและเอกสารสอบราคา   
 

 ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
 ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว 
 ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว   
 ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ  
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันน้ัน 
 ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ  ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี 
 

 กําหนดย่ืนซองสอบราคาในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖   
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ  ที่งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ย่ืนซองโดยตรง  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาปดผนึก
ซองใหเรียบรอยกอนย่ืนตอทางราชการ  จาหนาซองถึง "ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ" 

 

 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อไดที่ งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดต้ังแตวันที ่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ถึงวันที ่ ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่ เ ว็บไซต www.pcru.ac.th และเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทโดยตรงหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕  หรือโทรสาร
หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐  ทุกวันในเวลาราชการ  
 
 
 

/กําหนดเปดซอง... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

 กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่   ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป                 
ณ หองประชุมขันตี (ช้ัน ๓)  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
   ประกาศ  ณ วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

 
 (รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง  จันดา) 
  อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดรถยนตน่ังสวนบุคคล ขนาดไมเกิน ๗ ท่ีน่ัง จํานวน ๑ คัน 
คุณลักษณะท่ัวไป 

๑. เปนรถยนตเกงสองตอน 
๒. เปนรถรุนใหมลาสุด สภาพใหมไมเคยใชงานมากอน ตองไดรับการประกันทุกช้ินสวนจาก

บริษัทผูผลิตเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป หรือตามระยะทางไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ
สามารถเขารับบริการที่ศูนยตัวแทนจําหนายทุกแหงทั่วประเทศไทย นับถัดจากวันที่รับมอบรถ 

๓. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
๔. ลักษณะของรถพรอมอุปกรณทุกช้ินตองมีสภาพใหม ไมเคยใชงานมากอน มีสภาพเรียบรอยดี 

สามารถใชงานไดทันที 
เครื่องยนต 

๑. ดับเบิ้บโอเวอรเฮดแคมชาฟท (DOHC) ๔ สูบ ไมนอยกวา ๑๖ วาลว  
๒. ความจุกระบอกสูบไมนอยกวา ๒,๓๕๐ ซีซี 

กําลังสูงสุดไมนอยกวา ๑๑๕ กิโลวัตต 
แรงบิดสูงสุดไมนอยกวา ๒๑๐ นิวตัน-เมตร  

ระบบขับเคลื่อน 
เกียรอัตโนมัติไมนอยกวา ๕ สปด 

ระบบพวงมาลัย 
 ไฟฟา หรือแบบแร็คแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรผอนแรงไฟฟา หรือHydraulic Electric Power 
Steering System 
ระบบเบรก 

๑. หนาดีสกเบรกแบบมีชองระบายความรอน 
๒. หลังดีสกเบรก 

ระบบกันสะเทือน 
๑. หนาแบบเม็กเฟอรสันสตรัท พรอมเหล็กกันโคลง 
๒. หลังอิสระ แบบมัลติลิงค พรอมเหล็กกันโคลง หรืออิสระดูอัลลิงคสตรัท 

ลอและยาง 
๑. ลออัลลอย  
๒. ขนาดยางไมนอยกวา ๒๓๕/R๑๘ 
๓. ลอและยางอะไหล ลออัลลอยและยางขนาดเดียวกันกับลอใชงาน 

มิติและความจุ 
๑. มิติตัวรถไมนอยกวา ยาว x กวาง x สูง   

๔,๘๒๐ มม. X ๑,๘๒๐ มม. X ๑๔๖๐ มม. 
๒. ฐานลอไมนอยกวา  ๒,๗๗๐ มม. 
๓. ความกวางชวงลอ หนา/หลัง ไมนอยกวา ๑,๕๗๐ มม. X ๑,๕๖๐ มม. 
๔. ความสูงใตทองรถไมนอยกวา ๑๓๐ มม. 
๕. นํ้าหนักรถไมเกิน ๑,๖๐๐ กิโลกรัม 
๖. ความจุถังนํ้ามันไมนอยกวา ๖๐ ลิตร 

   
 
 
  



อุปกรณภายนอก 
๑. ไฟหนา ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ ไฟตัดหมอกคูหนา 
๒. ระบบบัดนํ้าฝนแบบอัตโนมัติ 

อุปกรณภายใน 
 ๑. วัสดุหุมเบาะ หนังแทและวัสดุสังเคราะห 
 ๒. หนาจอแสดงขอมูลการขับข่ี 
 ๓. ปุมสตารทเครื่องยนต 
 ๔. เบาะน่ังดานคนขับปรับไฟฟา  
 ๕. ระบบบันทึกตําแหนงเบาะน่ังของผูขับข่ี 
 ๖. เบาะน่ังผูโดยสารดานหนาปรับไฟฟา  
 ๗. พวงมาลัยแบบมัลติฟงกช่ัน พรอมสวิตชควบคุมเครื่องเสียง ปุมรับ-วางสายโทรศัพท 
 ๘. ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ 
 ๙. ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ ปรับอุณหภูมิแบบอิสระซาย/ขวา 
 ๑๐. มานกระจกหลังปรับไฟฟา 
ระบบเครื่องเสียงและระบบนําทาง 
 ๑. ระบบนําทางเนวิเกเตอร 
 ๒. ระบบเครื่องเสียง AM/FM, 1 CD, MP3 
 ๓. ชองเช่ือมตอ USB  
 ๔. ระบบเช่ือมตอโทรศัพทแบบไรสาย Bluetooth 
 ๕. ระบบเครื่องเสียงลําโพงไมนอยกวา ๖ ตัว 
ระบบความปลอดภัย 
 ๑. กลองมองภาพดานหลัง 
 ๒. ถุงลมคูหนา 
 ๓. ถุงลมดานขาง 
 ๔. ระบบควบคุมการทรงตัว 
 ๕. ระบบชวยออกตัวขณะอยูบนทางลาดชัน 
 ๖. ระบบปองกันลอล็อก ABS 
 ๗. ระบบกระจายแรงเบรก EDB 
 ๘. ระบบเสริมแรงเบรก BA 
 ๙. ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ 
 ๑๐. ระบบกุญแจนิรภัย พรอมสัญญาณกันขโมย 
เครื่องมือประจํารถ 
 ๑. เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต จํานวน ๑ ชุด 
 ๒. แมแรงตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต จํานวน ๑ ชุด 
 ๓. สมุดคูมือการใชรถ จํานวน ๑ ชุด 
 
 
 
 
 
 



เง่ือนไข 
 ๑. ติดตัวหนังสือหรือสติกเกอรที่ดานขางรถ ๒ ขางเปนช่ือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และตรา
ของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด (กําหนดภาพหลัง) 
 ๒. สีตัวรถตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๓. ตองสงมอบรถพรอมนํ้ามันเช้ือเพลิงเต็มถัง 
 ๔. ตองสงมอบรถไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 ๕. นํ้ามันหลอลื้น นํ้ามันเบรกตองมีระดับเต็ม (FULL) ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 
 ๖. มีศูนยบริการอยูภายในจังหวัดเพชรบูรณ 
 ๗. รับประกันคุณภาพและความเสียหายไมนอยกวา ๒ ป หรือไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร                   
หรือตามสมุดคูมือประกันของโรงงานผูผลิต สามารถนํารถเขารับบริการที่ศูนยตัวแทนจําหนายทุกแหงทั่ว
ประเทศไทย 
 ๘. การจายเงินใหผูขาย จะจายใหไดเมื่อผูขายไดจัดทําประกันภัยภาคบังคับ และประกันภัยรถยนต        
ภาคสมัครใจ ประเภท ๑ และโอนกรรมสิทธ์ิใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณโดยถูกตองตามกฎหมายแลว 
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท ๑ และ
การโอนกรรมสิทธ์ิ ผูขายเปนผูออกคาใชจายในการน้ีทั้งสิ้น 
 
หมายเหตุ รถที่จะสงมอบตองติดต้ังอุปกรณที่ไดมาตรฐานครบถวนตามกฎจราจร และตามขอบังคับของ
กรมการขนสงทางบก 
 

...........................มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ......................... 
 
 


