ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ เช่ารถยนต์ประเภทรถตู้โดยสารและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ ประจําส่วนกลางสํานักงานใหญ่
จํานวน 2 คัน เป็นระยะเวลา 60 เดือน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารสํานักงาน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2.วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
งบประมาณรวม 3,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) / 60 เดือน
- ค่าเช่ารถตู้โดยสาร

งบประมาณ 1,500,000.00 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว) / 60 เดือน

- ค่าเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ งบประมาณ 1,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) / 60 เดือน
3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
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- ค่าเช่ารถตู้โดยสาร เป็นเงิน 1,453,060.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) / 60 เดือน
และ เป็นเงิน 24,217 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว) /เดือน
- ค่าเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ เป็นเงิน 1,545,080.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) / 60 เดือน
และ เป็นเงิน 25,751.33 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) /เดือน
4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากบริษัทผู้ให้บริการ
4.1 บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอมานซ์ จํากัด
4.2 บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
4.3 บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่ จํากัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายอนุสรณ์

เอมกมล

ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสํานักงาน

5.2 นางสาวพิไลพร ซุงสุวรรณ์

ผู้จัดการส่วนธุรการ

5.3 นางสาววาสนา หุ่นวัน

ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถที่จะเช่า
รถตู้โดยสาร จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน และ รถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน
รถตู้โดยสารและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ต้องเป็นรถยนต์ใหม่จากโรงงานผู้ผลิต ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันที โดยมีอุปกรณ์มาตรฐานครบตามที่โรงงานผู้ผลิตกําหนด
4.1 รถตู้โดยสาร
(1) รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง
(2) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ํ กว่า 2,400 ซีซี
(3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว
(4) ขนาดความจุถังน้ํามันไม่ต่ํากว่า 60 ลิตร
(5) ความสูงไม่เกิน 2,000 มม.
(6) กระจกปรับไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ
(7) พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับสูง-ต่ําได้
(8) ระบบเกียร์ธรรมดา หรือ ระบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
(9) มีระบบปรับอากาศ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
(10) มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(11) มีโครงสร้างนิรภัย
(12) ระบบเบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
(13) มีระบบ Central Lock / กุญแจรีโมท ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
(14) มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
(15) สีบรอนซ์เงินหรือสีอื่นใดที่ บสย.กําหนด
(16) วงล้อเป็นโลหะอัลลอย พร้อมยางล้อ และมีวงล้อพร้อมยางอะไหล่ จํานวน 1 ชุด โดยต้องเป็นชนิดและมีขนาด
เท่ากันทั้ง 5 เส้น และต้องเป็นยางใหม่
(17) ติดฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม 60 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลังใช้ความเข้ม 40 เปอร์เซ็นต์
เต็มบานกระจก คุณภาพมาตรฐาน 3M หรือ LAMINA หรือเทียบเท่า
(18) ติดตั้งม่านบังแสงแดดชนิดราวคู่ที่หน้าต่างทุกบาน
(19) เบาะหนังเทียมปรับเอน-นอน ได้ พร้อมท้าวแขน (ท้าวแขนแบบพับเก็บได้ทุกที่นั่ง) มีคอนโซลเตีย้ ใช้เป็นที่วาง
แก้วน้ําพร้อมที่เก็บของด้านหลังคนขับ
(20) ติดเครื่องเสียงวิทยุ AM-FM สามารถเล่นแผ่น CD/DVD และ MP3 พร้อมติดตั้งลําโพงหน้า-หลังอย่างน้อย 4
ตัว อุปกรณ์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
(21) พื้นปูด้วยไม้อัดทับด้วยผ้ายางกระดุมรอบคัน
(22) ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2 รถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์
(1) เป็นรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ จํานวน 7 ที่นั่ง 5 ประตู เบาะหนังเทียม
(2) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตา่ํ กว่า 2,200 ซีซี
(3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว
(4) ขนาดความจุถังน้ํามันไม่ต่ํากว่า 60 ลิตร
(5) กระจกปรับไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ
(6) พวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ปรับระดับได้
(7) ระบบเกียร์อัตโนมัตไิ ม่น้อยกว่า 4 จังหวะ
(8) มีระบบปรับอากาศ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
(9) มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(10) โครงสร้างนิรภัย พร้อมคานเหล็กนิรภัย กันกระแทกด้านข้างเพิ่มความแข็งแกร่ง
(11) ระบบเบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
(12) ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม ตามมาตรฐานของบริษัทผูผ้ ลิต
(13) มีระบบ Central Lock / กุญแจรีโมท ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
(14) มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
(15) สีบรอนซ์เงินหรือสีอื่นใดที่ บสย.กําหนด
(16) วงล้อเป็นโลหะอัลลอย พร้อมยางล้อ และมีวงล้อพร้อมยางอะไหล่ จํานวน 1 ชุด โดยต้องเป็นชนิดและมี
ขนาดเท่ากันทั้ง 5 เส้น และต้องเป็นยางใหม่
(17) ติดฟิล์มกรองแสงระดับความเข้ม 60 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลังใช้ความเข้ม 40
เปอร์เซ็นต์ เต็มบานกระจก คุณภาพมาตรฐาน 3M หรือ LAMINA หรือเทียบเท่า
(18) ติดเครื่องเสียงวิทยุ AM-FM สามารถเล่นแผ่น CD/DVD และ MP3 พร้อมติดตั้งลําโพงหน้า-หลังอย่างน้อย 4
ตัว อุปกรณ์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
(19) ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

