
รางขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 

โครงการจัดซ้ือรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ท่ีนั่ง จํานวน 1 คัน 

สําหรับศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี 

.................................................................. 

 

1. ความเปนมา 

 ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี มีความประสงคจะจัดซ้ือรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 

12 ท่ีนั่ง จํานวน 1 คัน ทดแทนครุภัณฑรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ท่ีนั่ง คันเดิมท่ีมีอายุการใชงานนาน 10 ป และมี

คาใชจายในการซอมบํารุงสูง 

 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหบุคลากรศูนยฯ ใชในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

3. คุณสมบัติผูเสนอราคา 

1)  มีความสามารถตามกฎหมาย 

2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4) ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว 

          ชัว่คราวตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5) ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ 

          หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิง 

          งานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ 

          ของนิติบุคคลนั้นดวย 

6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ 

          บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

8) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก  

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน 

          ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคา  

          อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
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9) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

          ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

10) ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government  

          Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 

11)     ผูเสนอราคาจะตองแสดงหลักฐานการเปนตัวแทนโดยตรงหรือผูผลิต โดยใหยื่นขณะเขา    

          เสนอราคา 

 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือ 

1) คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1 เปนรถโดยสาร (ดีเซล) ทรงหลังคาสูง ขนาดไมนอยกวา 12 ท่ีนั่ง   

1.2 มีคอนโซลบารหลังคนขับ ปูพ้ืน และกรุผนังโดยรอบ แยกท่ีนั่ง 

1.3 มีพนักพิงท่ีสามารถปรับเอนไดหลายระดับ 

1.4 มีเครื่องปรับอากาศแบบฝง และสามารถจายลมเย็นภายในหองโดยสารท่ัวถึง 

          ตลอดท้ังคัน 

1.5      มีพนกันสนิม 

1.6 ระบบเกียรแบบธรรมดา 6 สปด  

1.7 เปนรถยนตใหมรุนลาสุดท่ีมีจําหนายในทองตลาด และเปนการผลิตในรุนปจจุบัน 

1.8 พวงมาลัยขวา ระบบพวงมาลัยเพาเวอร สามารถปรับระดับได ตามมาตรฐานผูผลิต 

1.9 มีอุปกรณมาตรฐานตามท่ีปรากฏในแคตตาล็อก 

1.10 ราคาท่ีเสนอตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต รวมท้ังภาษีอากร 

           อ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

 2) ลักษณะตัวรถ 

  2.1 โครงสรางตัวถังนิรภัย มีมาตรฐานตามผูผลิต  

2.2 มีประตูปด-เปด ไมนอยกวา 4 ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได  

2.3 แผงหนาปดตามมาตรฐานผูผลิต และตองมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต 

2.4 มีระบบไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามท่ีกรมการขนสงกําหนด 

2.5 สีรถเปนสีตามมาตรฐานผูผลิต 

3) ขนาดตัวรถ 

3.1 ความยาวท้ังหมดไมต่ํากวา 5,230 มม. 

3.2 ความกวางท้ังหมดไมต่ํากวา 1,880 มม. 

3.3 ความสูงท้ังหมดไมต่ํากวา 2,250 มม. 
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4) เครือ่งยนต 

4.1 เปนเครื่องยนตดีเซล แบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น คอมมอนเรล 4 สูบ   

          DOHC 16 วาลว เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร หรือดีกวา 

4.2 มีปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400  ซีซี 

4.3 กําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต 

4.4 แรงบิดสูงสุดไมต่ํากวา 300 นิวตัน-เมตร 

5) ระบบกันสะเทือน 

 มีระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผูผลิต   

 6) ระบบเบรก 

6.1 มีระบบหามลอเปนดิสกเบรกหนา-หลัง   

6.2 มีระบบ ABS ระบบเสริมแรงเบรก BA  

6.3 มีเบรกมือ 

7) อุปกรณมาตรฐาน 

7.1 กระจกไฟฟา เลื่อน ข้ึน-ลง อัตโนมัติ พรอมระบบกันหนีบ ดานคนขับ 

7.2 มีกระจกมองขางแบบปรับและพับดวยไฟฟา 

7.3 กระจกมองหลังแบบปรบัลดแสงสะทอน 

8) ระบบความปลอดภัย 

8.1 มีถุงลมนิรภัยคูหนา ตามมาตรฐานผูผลิต 

8.2 มีไฟเบรกดวงท่ี 3 

8.3 มีไฟตัดหมอกหนา 

8.4 มีเข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่ง ตามมาตรฐานผูผลิต 

8.5 มีระบบเซ็นทรัลล็อก พรอมรีโมทคอนโทรล 

8.6 มีระบบสัญญาณกันขโมย 

 9) ลอและยาง 

9.1    ลอและลออะไหลเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิตท่ีใชกับรุนท่ีเสนอราคา 

9.2    ยางเปนแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต และมีอุปกรณล็อกยางอะไหล 

9.3    มียางกันโคลนหนา-หลัง 

9.4    มีลอและยางอะไหลพรอมแมแรงประแจถอดลอ พรอมท่ีเก็บยางอะไหลจํานวน 1 ชุด 
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10) อุปกรณอ่ืนๆ 

10.1 ติดตั้งฟลมกรองแสงบนกระจกทุกบาน กระจกดานขางและดานหลังติดฟลมกรอง 

          แสง UV อยางดี ความเขมไมนอยกวา 60% กระจกบังลมดานหนาติดฟลมกรองแสง 

          เต็มบาน ความเขมไมนอยกวา 40% รับประกันไมนอยกวา 5 ป 

10.2 กระจกทุกบาน ติดตั้งผามาน แบบรางคู (ยกเวนบานหนา) 

10.3 มีเครื่องเสียงติดรถยนต สามารถเลน วิทยุ FM/AM ได มีชองเสียบ  

          CD/DVD/USB/MP3 พรอมลําโพงติดตั้งภายในรถ 

10.4 ติดสติกเกอรตราสัญลักษณพรอมชื่อมหาวิทยาลัย ตามแบบท่ีกําหนด  

          (ดังเอกสารแนบ) 

10.5 มีคูมือประจํารถตามมาตรฐาน  1 ชุด 

10.6 มีแผนยางปูพ้ืนภายในรถ ตอนหนา 2 แผน 

10.7 มีท่ีใสปายทะเบียนรถแบบสแตนเลส (หนา-หลัง) จํานวน 1  ชุด 

10.8 กลองติดรถยนต (หนา-หลัง) พรอมเมมโมรี่การด (พรอมติดตั้ง) 

10.9 ชุดเครื่องมืออุปกรณสําหรับซอมรถเบื้องตน จํานวน 1 ชุด 

10.10 อุปกรณอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทฯ เสนอ (ถามี) 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของรถยนต 

1. ผูเสนอราคาจะตองยื่นแคตตาล็อกและรายละเอียดของรถท่ีเสนอขาย ซ่ึงมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ถูกตองตามท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกําหนด 

2. ผูเสนอราคาจะตองแสดงหลักฐานการเปนตัวแทนโดยตรงหรือผูผลิต 

3. การจดทะเบียน 

3.1 ผูขายเปนตัวแทนดําเนินการจดทะเบียนในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

     โดยผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจดทะเบียน 

3.2 รถท่ีสงมอบ ผูขายจะตองรับผิดชอบชําระคาภาษีและคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

4. การสงมอบและการตรวจรับรถยนตท่ียังมิไดจดทะเบียน ณ ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช อุบลราชธานี เลขท่ี 199 หมูท่ี 10 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี

5. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดซ้ือหรือเปลี่ยนแปลงรายการ ไดตามความจําเปน

ของมหาวิทยาลัยฯ โดยผูขายไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 
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5. เง่ือนไขการรับประกันและบริการหลังการขาย 

- มีศูนยบริการครอบคลุมจังหวัดท่ีศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี 

ใหบริการ ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด 

จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม 

- ผูขายจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองไมนอยกวา  3  ป  หรือ  100,000  กม.  แลวแตระยะใดถึง

กอน 

- ผูขายจะตองบริการตรวจเช็กรถยนตใหโดยไมมีคาแรง ไมนอยกวา 3 ครั้ง 

- มีประกันภัยรถยนตตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เปนระยะเวลา 1 ป นับ

ถัดจากวันสงมอบรถ 

 

หมายเหตุ 

 ราคาท่ีเสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนๆ ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

 

6. วงเงินในการจัดหา 

1,300,000 บาท (หนี่งลานสามแสนบาทถวน) 

 

7. หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ   

 ใชเกณฑราคาในการพิจารณาขอเสนอ 

 

8. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 กําหนดสงมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.                  ตัวอักษรสีเขียวตัดขอบสีขาว ฟอนท TH Sarabun ติดดานหนารถ  บริเวณดานบนตรงกลางกระจกหนา   

ขนาดความสูงของตัวอักษร 12 ซม. 

   

2.                                                            ตวัอักษรสีเขียว  ฟอนท TH Sarabun ติดขางรถดานซายและดานขวา

ของตัวรถ  บริเวณดานขางสวนทายรถ   ขนาดความสูงตัวอักษร 8 ซม. 

   

3.                          ติดตราสัญลักษณ  ดานขางบริเวณกลางประตูหนารถท้ังสองดาน  ขนาดความสูง 40 ซม. 

 

 

 

4.                                    

                                   ตัวอักษรสีเขียว  ฟอนท TH Sarabun  ติดขางรถดานซายและดานขวาของตัวรถ                

ขอความติดบริเวณตรงกลางประตูรถ ขนาดความสูงของตัวอักษร 12 ซม. และ 5 ซม. ตามลําดับ 

 

 

5.                           ตัวอักษรสีขาว  ฟอนท TH Sarabun  ติดเว็บไซตมหาวิทยาลัยตรงกลางกระจกรถดานทาย 

ขนาดความสูงตัวอักษร 10 ซม. 

 

                                 

 

เอกสารแนบขอ 10.4 

มสธ. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

www.stou.ac.th    

     มสธ.    

ใชในราชการเทาน้ัน 

 



รางขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 

โครงการจัดซ้ือรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ท่ีนั่ง จํานวน 1 คัน 

สําหรับศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี 

 ........................................................ 

  

คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

1) มีความสามารถตามกฎหมาย 

2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

4) ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวตามท่ี

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5) ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของ

รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 

ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

8) ไ ม เ ป น ผู มี ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ร ว ม กั น กั บ ผู เ ส น อ ร า ค า ร า ย อ่ื น ท่ี เ ข า ยื่ น ข อ เ ส น อ ใ ห แ ก  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้

9) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาได

มีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

10) ผู เ สนอราคาต องลงทะ เบี ยน ในระบบจั ด ซ้ื อจั ดจ า งภาครั ฐด ว ย  (Electronic Government 

Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 

11) ผูเสนอราคาจะตองแสดงหลักฐานการเปนตัวแทนโดยตรงหรือผูผลิต โดยใหยื่นขณะเขา    

     เสนอราคา 
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1. คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1 เปนรถโดยสาร (ทรงหลังคาสูง) ขนาดไมนอยกวา 12 ท่ีนั่ง   

1.2 มีคอนโซลบารหลังคนขับ แยกท่ีนั่ง หุมดวยวัสดุหนังโดยรอบ สําหรับเก็บและวางสิ่งของวางแกวน้ํา 

1.3 มีพนักพิงสามารถปรับเอนได  

1.4 มีเครื่องปรับอากาศแบบฝง และสามารถจายลมเย็นภายในหองโดยสารท่ัวถึงตลอดท้ังคัน 

1.5 มีพนกันสนิม  

1.6 ระบบเกียรเปนแบบเกียรอัตโนมัติไมต่ํากวา 6 สปด 

1.7 เปนรถยนตรุนลาสุดท่ีมีจําหนายในทองตลาด และเปนการผลิตในรุนปจจุบัน 

1.8 ราคาท่ีเสนอตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต รวมท้ังภาษีอากรอ่ืนๆ  

          และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

1.9 พวงมาลัยขวา พวงมาลัยเพาเวอร สามารถปรับระดับได ตามมาตรฐานผูผลิต 

 

2. ลักษณะตัวรถ 

2.1 โครงสรางตัวถังนิรภัย มีมาตรฐานตามผูผลิต  

2.2 มีประตูปด-เปด ไมนอยกวา 4 ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได  

2.3 แผงหนาปดตามมาตรฐานผูผลิต และตองมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต 

2.4 มีระบบไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามท่ีกรมการขนสงกําหนด 

2.5 สีรถเปนสีตามมาตรฐานผูผลิต 

 

3. ขนาดตัวรถ 

3.1 ความยาวท้ังหมดไมต่ํากวา 5,300 มม. 

3.2 ความกวางท้ังหมดไมต่ํากวา 1,900 มม. 

3.3 ความสูงท้ังหมดไมต่ํากวา 2,250 มม. 

 

4. เครือ่งยนต 

4.1 เปนเครื่องยนตดีเซล แบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น คอมมอนเรล 4 สูบ  DOHC 16 วาลว เทอรโบ อินเตอร

คูลเลอร หรือดีกวา 

4.2 มีปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400  ซีซี 

4.3 กําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต 

4.4 แรงบิดสูงสุดไมต่ํากวา 300 นิวตัน-เมตร 
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5. ระบบกันสะเทือน 

มีระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผูผลิต   

 

6. ระบบเบรก  

6.1 มีระบบหามลอเปนดิสกเบรกหนา-หลัง   

6.2 มีระบบ ABS ระบบเสริมแรงเบรก BA  

6.3 มีเบรกมือ 

 

7. อุปกรณมาตรฐาน 

7.1 กระจกไฟฟา เลื่อน ข้ึน-ลง อัตโนมัติ พรอมระบบกันหนีบ ดานคนขับ 

7.2 มีกระจกมองขางปรับและพับเก็บดวยไฟฟา 

7.3 กระจกมองหลังแบบปรบัลดแสงสะทอน 

 

8. ระบบความปลอดภัย 

8.1 มีถุงลมนิรภัยคูหนา ตามมาตรฐานผูผลิต 

8.2 มีไฟหนาตัดหมอก 

8.3 เข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่ง ตามมาตรฐานผูผลิต 

8.4 มีระบบสัญญาณกันขโมย 

8.5 มีระบบเซ็นทรัลล็อค พรอมรีโมทคอนโทรล 

 

9. ลอและยาง 

9.1    ลอและลออะไหลเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิตท่ีใชกับรุนท่ีเสนอราคา 

9.2    ยางเปนแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต และมีอุปกรณล็อคยางอะไหล 

9.3    มียางกันโคลนหนา-หลัง 

9.4    มีลอและยางอะไหลพรอมแมแรงประแจถอดลอ พรอมท่ีเก็บยางอะไหลจํานวน 1 ชุด 
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10. อุปกรณอ่ืนๆ 

10.1 ติดตั้งฟลมกรองแสงบนกระจกทุกบานกระจกดานขางและดานหลังติดฟลมกรองแสง UV อยางดีความ

เขมไมนอยกวา 60% กระจกบังลมดานหนาติดฟลมกรองแสงเต็มบาน ความเขมไมนอยกวา 40% รับประกันไม

นอยกวา 5 ป 

10.2 กระจกทุกบาน ติดตั้งผามาน แบบรางคู (ยกเวนบานหนา) 

10.3 มีเครื่องเสียงติดรถยนต สามารถเลน วิทยุ FM / AM ได มีชองเสียบ USB MP3 พรอมลําโพงติดตั้งภายใน

รถ 

10.4 ติดสติกเกอรตราสัญลักษณพรอมชื่อมหาวิทยาลัย ตามแบบท่ีกําหนด (ดังเอกสารแนบ) 

10.5 มีคูมือประจํารถตามมาตรฐาน จํานวน  1 ชุด 

10.6 มีแผนยางปูพ้ืนภายในรถ ตอนหนา 2 แผน 

10.7 มีท่ีใสปายทะเบียนรถแบบสแตนเลส (หนา-หลัง) จํานวน 1  ชดุ 

10.8 กลองติดรถยนต (หนา-หลัง) พรอมเมมโมรี่การด (พรอมติดตั้ง) 

10.9 ชุดเครื่องมืออุปกรณสําหรับซอมรถเบื้องตน จํานวน 1 ชุด 

10.10 อุปกรณอ่ืน ๆ ตามท่ีบริษัทฯ เสนอ (ถามี) 

 

    รายละเอียดเพ่ิมเติมของรถยนต 

1. ผูเสนอราคาจะตองยื่นแคตตาล็อกและรายละเอียดของรถท่ีเสนอขาย ซ่ึงมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ถูกตองตามท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกําหนด 

2. ผูเสนอราคาจะตองแสดงหลักฐานการเปนตัวแทนโดยตรงหรือผูผลิต 

3. การจดทะเบียน 

3.1 ผูขายเปนตัวแทนดําเนินการจดทะเบียนในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย   

      ผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจดทะเบียน 

3.2 รถท่ีสงมอบ ผูขายจะตองรับผิดชอบชําระคาภาษีและคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

4. การสงมอบและการตรวจรับรถยนตท่ียังมิไดจดทะเบียน ณ ศูนยวิทยพัฒนา  มสธ.  จันทบุรี  

 หมู 1 ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

5. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดซ้ือหรือเปลี่ยนแปลงรายการ ไดตามความจําเปนของ

มหาวิทยาลัยฯ โดยผูขายไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 
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การรับประกันและบริการหลังการขาย 

- มีศูนยบริการมาตรฐานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 

- ผูขายจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองไมนอยกวา  3  ป  หรือ  100,000  กม.   

แลวแตระยะใดถึงกอน 

- ผูขายจะตองมีบริการตรวจเช็ครถยนตตามศูนยบริการให  

- มีประกันภัยรถยนตตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เปนระยะเวลา 1 ป นับถัด

จากวันสงมอบรถ 

 

หมายเหตุ 

 -  ราคาท่ีเสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนๆ ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ  

              และ คาใชจายท้ังปวงไวแลว 

 

กําหนดสงมอบ 

  -  ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา 

 

วงเงินในการจัดหา 

     1,300,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน) 

 

หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ   

- ใชเกณฑราคา 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

- ภายในปงบประมาณ 2563 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.                  ตัวอักษรสีเขียวตัดขอบสีขาว ฟรอนท TH Sarabun ติดดานหนารถ  บริเวณดานบนตรงกลางกระจกหนา   

ขนาดความสูงของตัวอักษร 12 ซม. 

   

2.                                                            ตวัอักษรสีเขียว  ฟรอนท TH Sarabun ติดขางรถดานซาย และ ขวา

ของตัวรถ  บริเวณดานขางสวนทายรถ   ขนาดความสูงตัวอักษร 8 ซม. 

   

3.                              ตวัอักษรสีเขียว  ฟรอนท TH Sarabun  ติดขางรถดานซาย และ ขวาของตัวรถ  ขอความติด

บริเวณตรงกลางประตูรถ ขนาดความสูงของตัวอักษร 12 ซม. และ 5 ซม. ตามลําดับ 

 

4.                          ติดตราสัญลักษณ  ดานขางบริเวณกลางประตูหนารถท้ังสองดาน  ขนาดความสูง 40 ซม. 

 

 

5.                           ตัวอักษรสีขาว  ฟรอนท TH Sarabun  ติดเวปไซดมหาวิทยาลัยตรงกลางกระจกรถดาน

ทาย ขนาดความสูงตัวอักษร 10 ซม. 

 

                                   

 

     มสธ.    

ใชในราชการเทาน้ัน 

 

เอกสารแนบ 10.4 

มสธ. 

มหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

www.stou.ac.th    


