
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
           จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน                                       
           แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน 

           กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน 
  

1.  ชื่อรายการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 110 กิ โลวัตต์  ขับ เคลื่ อน  2  ล้อ แบบดับ เบิ้ ลแคบ พร้อมติดตั้ งหลั งคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                             
จำนวน 1 คัน 
 

๒. ความเป็นมา 

 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้การดำเนินการจัดหาพัสดุประเภทครุภัณฑ์ต่างๆ ใช้ ในราชการข อง                 
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ในวงเงินงบประมาณ 885,900.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) โดยเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน 
   

3. คุณสมบัติผูป้ระสงค์ยื่นเสนอราคา 

 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนด ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ามายื่นเสนอให้แก่สถานีพัฒนาที่ดิน
แม่ฮ่องสอน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับอภิสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอได้มี
คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 



 ๒ 

 ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

 4.1 คุณลักษณะเฉพาะ 
เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู พร้อมติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์
กลาสหรือเหล็กมีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน เป็นราคาท่ีรวมภาษีสรรพสามิตและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
รถยนต์และค่าขนส่งแล้ว  
 4.2 คุณสมบัติท่ัวไป  
  เป็นรถบรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อแบบ ดับเบ้ิลแคบ             
4 ประตูพร้อมเครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า  
๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน     
2 ล้อ ห้องผู้โดยสารแบบดับเบิ้ลแคบ มีประตูเปิด-ปิด จากภายนอก ๔ ประตู                         
  1) ที่นั่งคนขับและท่ีนั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี 5 จุด ตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                   
  2) มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  
        3) เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งาน      
ได้ทันท ีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 4) กระจกด้านข้างและด้านหลังติดฟิล์มกรองแสงมาตรฐานแบบป้องกันความร้อนและแสง 
                    5.) พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคันโดยมีหนังสือรับรองคุณภาพ 5 ปี  
              6.) สีรถยนต์จะต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานผู้ผลิตซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้ซื้อ 
  7) ราคารวมภาษีสรรพสามิตและราคารวมมูลค่าเพ่ิมเรียบร้อยแล้ว 
                     8) ต้องเป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษโดยตรวจสอบได้ที่ http//gp.pcd.go.th 
                     9) รังสียวูีขนาดไม่เกิน ๖๐% กระจกบังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสงมาตรฐานแบบสามารถป้องกัน
ความร้อนและแสงรังสียูวีได้  
  10) หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ทรงเสมอเก๋งมีหน้าต่างพร้อมกระจกเลื่อนด้านข้างและ 
กระจกติดฟิล์มกรองแสงท้ายหลังคาปิด-เปิด พร้อมด้วยโช้คอัพ ติดตั้งข้างละ ๑ อัน มีกุญแจปิดล็อคที่ฝาท้าย ติดตั้ง
พร้อมทาสีเดียวกับตัวรถ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต้องติดกระจกส่องท้าย 
 4.๓ คุณสมบัติทางเทคนิค  
 1) เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ ดีเซล 4 สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี         
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้าเครื่องยนต์จะต้องเป็น
ยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์ คูลเลอร์  
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                      ๒) ตัวรถ 
                         - โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง 
                        - ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง  
                      3) ระบบส่งต่อกำลัง  
               - ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด 
              - ระบบคลัทช์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
    4) ระบบบังคับเลี้ยว  
                              - เป็นพวงมาลัยขับด้านขวา(เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรงสามารถปรับระดับได้ 4 ทิศทางโดย
ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก  
                      5) ระบบช่วงล่าง 
                               - ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต  
              6) ระบบเบรก ระบบความปลอดภัย 
             - ล้อหน้าดิสก์เบรก 
       - ล้อหลังดรัมเบรก 
   - มีระบบป้องกันล้อล็อกABS และระบบกระจายแรงเบรก  
              - มีระบบเสริมแรงเบรก 
              - มีระบบควบคุมการทรงตัว 
              - มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี 
              - ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย 
              - ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน 
                      7) ระบบล้อและยาง 
              - ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่เรเดียลเสริมใยเหล็กไม่มียางใน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 265/65R17 เป็นมาตรฐานจากโรงงานพร้อมล้ออัลลอยด์ ตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต  
            8) ระบบไฟฟ้า 
   - ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
   - ไฟฟ้าสองสว่างไฟสัญญาณมาตรวัดต่างๆครบถ้วนตามกฎจราจรและมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต 
   - กระจกข้างปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า 
   - มีกระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า 
   - มีระบบเซ็นทรัลล็อคพร้อมกุญแจรีโมทพร้อมกุญแจสำรอง  
            9) เครื่องปรับอากาศ 
   - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต  
 
 
 



 ๔ 

 
                       10) เก๋งและกระบะบรรทุก 
   - ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง 2 ตอนภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย
และสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวทั้งคันที่มีท่ีนั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า 5 คน รวมทั้งพนักงานขับข่ีนั่ง
ตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้ 
   - มีประตูปิด-เปิด สามารถเปิดและปิดล็อคจากภายนอกได้กุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก 
2 ข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
   - กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย 
   - กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตฝาท้ายเปิด-ปิดได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับ
หัวเก๋งพร้อมติดตั้งกระบะปูพ้ืนไลน์เนอร์ (LINER) 
   - กันชนหน้า-หลังและบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตมีมาตรวัดและ
สัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด 

  4.4 อุปกรณ์ส่วนประกอบอ่ืนๆ  

                        1)อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
         - ระบบเครื่องเสียง เป็นแบบจอสัมผัส สามารถเล่น วิทยุ AM/FM , USB และการ
เชื่อมต่อด้วยBluetooth ลำโพงไม่น้อยกว่า 2 คู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
   - แม่แรงพร้อมด้าม ประแจบล็อกถอดล้อและเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน 1 ชุด  
   - หนังสือคู่มือการใช้ การบำรุงรักษา และบริการภาษาไทย 1 ชุด 
   - มีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 
   - มีที่ปัดน้ำฝนทั้งซ้าย-ขวาทำงานไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ และชุดฉีดน้ำยาล้างกระจก
ด้านหน้ารถยนต์ 
   - กระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน 
   - ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถและผู้โดยสารตอนหน้า 
   - แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง 
   - เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าและด้านหลัง 
   - ติดตั้งบันไดข้างตัวรถท้ัง 2 ข้าง (ติดตั้ง จากโรงงานผู้ผลิต) 
   - ถุงลมนิรภัย บริเวณห้องโดยสารตอนหน้าไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง 
 4.5  อุปกรณ์อ่ืนๆ 
   - ยางปูพื้นยางกันโคลน 
   - กรอบป้ายทะเบียน  
   - ติดฟิล์มกรองแสงชนิดป้องกันUV รอบคันความเข้มไปน้อยกว่า 60% ที่กระจกหลังและ 
   - กระจกข้างและติดฟิล์มใสกรองแสงUV แบบเต็มหน้าความเข้มไม่น้อยกว่า 40% ที่
กระจกหน้าพร้อมหนังสือรับประกัน 5 ปี  
   - มีหนังสือรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า 5 ปี  
   - ติดตั้งคิ้วกันสาดประตูรถ 
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   - ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กทรงเสมอเก๋งสีเดียวกับรถ  มีกระจกบานเลื่อนเป็น
หน้าต่างด้านข้างและสามารถล็อคได้  ภายในหลังคาโดยรอบบุด้วยวัสดุอย่างดีและมีไฟแสงสว่างพร้อมสวิตซ์เปิด-ปิด
ติดตั้งใต้หลังคาภายในด้านบนอย่างน้อย 1 ชุด   ด้านท้ายหลังคาส่วนหลังสุดของกระบะเป็นฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ
แก๊สที่สามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนขณะขับขี่และสามารถล็อคได้   

5. เงื่อนไขและการรับประกัน  

 - ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่างๆพร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคา 
พร้อมกับใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  
 - ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยได้เอกสารหลักฐาน
มาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา 
 - ต้องมีศูนย์บริการการซ่อมแซมและบริการอะไหล่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพ้ืนที่ใกล้เคียงครบทุก
จังหวัด  
 - พ่นตราเครื่องหมายประจำกรมพัฒนาที่ดิน ไว้ด้านนอกรถยนต์ทั้ง 2 ข้าง (ประตูหน้า) ทั้ง 2 ประตู โดยมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  
 - การรับประกันผู้ขายต้องรับประกันในกรณีมีความเสียหายเกิดข้ึนกับตัวรถอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่
ไม่ได้เกิด- การใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้และให้ดำเนินการซ่อมภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการชำรุดโดยผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือระยะทาง 
100,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ  
 - ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการในการจดทะเบียนให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ๋องสอน ภายใน 30 วันทำ
การนับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อม  
 - มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 - มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ชั้นที่ 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ วันส่งมอบรถ 
ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุตรวจสอบให้ในวันส่งมอบ  
 - การส่งมอบจะต้องแจ้งล่วงหน้า มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จาก
โรงงานผู้ผลิต 
 - รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัท    

6. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ 

  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565  กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา    

7. วงเงินงบประมาณในการในการจัดหา 

  ภายในวงเงินงบประมาณ 885,900.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)            
โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566  
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8. แหล่งที่มาราคากลาง 

  จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 ราคากลางในการจัดซื้อ เป็น
เงินจำนวน 885,900.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)             
 

9. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

                     สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน 

10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปิดเผยตัว 

 10.1 ทางไปรษณีย์ ส่งถึง สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน เลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๓ ต.ปางหมู อ.เมือง               
จ.แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ ๕๘๐๐๐  
 10.2 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน  e-mail : msn01@ldd.go.th  
 10.3 ทางโทรศัพท์ 0 5361 1853 โทรสาร. 0 5361 3014 ในวันและเวลาราชการ 
 10.4 ทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th/auction 
 10.5 ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th  
   
 
  
                                  ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ 
                                             (นางสาววรรณพุฒิ  เตียวกุล)          
                                             นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ     
 
                                  ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
                                                   (นายธีรศักดิ์  บุญมา)          
                                              นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ      
 
                                  ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
                                                  (นายชัยพร  อุปนันท์)          
                                           เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน      
  
 
  
                                                     
           


