
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 
 

 1.ชื่อโครงการ  โครงการเชารถยนตประจำสวนกลางสำนักงานใหญ 

2. หนวยงานเจาของโครงการ  ฝายบริหารงานกลาง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

 3.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  3,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

   4.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    เปนเงิน  3,625,160.00  บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว) 
 

 5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  

     5.1  บริษัท ซินเนอรเจติค ออโต เพอรฟอรมานซ จำกดั (มหาชน) 

                5.2  บริษัท คิว.ซี.ลิสซ่ิง จำกัด 

                5.3  บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จำกัด 
 

 6.รายชื่อผูรับผิดชอบกำหนดราคากลาง  

     6.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ์ ผูอำนวยการอาวุโสฝายบริหารงานกลาง 

     6.2 นายจิรัฎฐ  จิรวุฒินันท ผูชวยผูอำนวยการฝายบริหารงานกลาง 

     6.3 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ ผูชวยผูอำนวยการฝายบริหารงานกลาง 

 

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

รถยนตนั่งแบบอเนกประสงค และรถยนตนั่งแบบรถตู ตองเปนรถยนตใหมจากโรงงานผูผลิต ไมเคยใชงานมากอน    

ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที โดยมีอุปกรณมาตรฐานครบตามท่ีโรงงานผูผลิตกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 รถยนตนั่งแบบอเนกประสงค จำนวน 1 คัน 

  (1) เปนรถยนตนั่งแบบอเนกประสงค จำนวนไมนอยกวา 7 ท่ีนั่ง 5 ประตู เบาะหนังและ/หรือหนังสังเคราะห 

  (2) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 2,200 ซีซี 

  (3) เคร่ืองยนตดีเซล 4 สูบ 16 วาลว  

  (4) ขนาดความจุถังน้ำมันไมต่ำกวา 75 ลิตร 

  (5) กระจกปรับไฟฟาเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ 

  (6) ระบบเกียรอัตโนมัติไมนอยกวา 6 จังหวะ 

   (7) มีระบบปรับอากาศ ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 

  (8) มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต  

   (9) ระบบเบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 

  (10) ระบบเตือนการโจรกรรมหรือสัญญาณกันขโมย ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต  

(11) มีเข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่ง 

  (12) มีระบบ Central Lock / กุญแจรีโมท ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต  

(13) สีบรอนซเงินหรือสีอ่ืนใดท่ี บสย.กำหนด 



  (14) วงลอเปนโลหะอัลลอย พรอมยางลอ และมีวงลอพรอมยางอะไหล จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 

  (15) เคร่ืองเสียงจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว พรอมติดต้ังลำโพงหนา-หลังอยางนอย 6 ตัว อุปกรณตาม

มาตรฐานของบริษัทผูผลิต 

  (16) กลองมองภาพดานหลัง 

  (17) กลองหนาติดรถยนต พรอมบันทึกภาพหนวยความจำไมนอยกวา 32 GB 

  (18) ติดฟลมกรองแสงเซรามิกระดับความเขม 60 เปอรเซ็นต ยกเวนกระจกบังลมหนาและหลังใชความเขม 

40 เปอรเซ็นต เต็มบานกระจก คุณภาพมาตรฐาน 3M หรือ LAMINA หรือเทียบเทา 

1.2 รถยนตนั่งแบบรถตู จำนวน 1 คัน 

  (1) เปนรถยนตนั่งแบบรถตู จำนวนไมนอยกวา 11 ท่ีนั่ง เบาะหนังและ/หรือหนังสังเคราะห และ/หรือผา 

  (2) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี 

  (3) เคร่ืองยนตดีเซล 4 สูบ 16 วาลว  

  (4) ขนาดความจุถังน้ำมันไมต่ำกวา 70 ลิตร 

  (5) กระจกปรับไฟฟาเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ 

  (6) ระบบเกียรอัตโนมัติ 

   (7) มีระบบปรับอากาศ ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 

  (8) มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต  

   (9) ระบบเบรก ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 

  (10) ระบบเตือนการโจรกรรมหรือสัญญาณกันขโมย ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต  

(11) มีเข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่ง 

  (12) มีระบบ Central Lock หรือระบบล็อคประตูสัมพันธกับความเร็ว / กุญแจรีโมท ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 

(13) สีบรอนซเงินหรือสีอ่ืนใดท่ี บสย.กำหนด 

  (14) วงลอและยาง และมีวงลอพรอมยางอะไหล จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต  

  (15) เคร่ืองเสียงวิทยุ พรอมติดตั้งลำโพงหนา-หลังอยางนอย 4 ตัว  

  (16) กลองมองภาพดานหลัง 

  (17) กลองหนาติดรถยนต พรอมบันทึกภาพหนวยความจำไมนอยกวา 32 GB 

  (18) ติดฟลมกรองแสงเซรามิกระดับความเขม 60 เปอรเซ็นต ยกเวนกระจกบังลมหนาและหลังใชความเขม 

40 เปอรเซ็นต เต็มบานกระจก คุณภาพมาตรฐาน 3M หรือ LAMINA หรือเทียบเทา 
  

2.  ขอบเขตของการดำเนินงาน 

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองจัดหารถยนตใหตามที่บสย. ตองการเชาตามรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะในขอ 1 จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเชา 60 เดือน โดยสงมอบรถยนต ดังนี้  

5.1 รถยนตนั่งแบบอเนกประสงค  ภายในวันท่ี 12 กันยายน 2565 จำนวน 1 คัน  

        5.2 รถยนตนั่งแบบรถตู ภายในวันท่ี 6 ตุลาคม 2565 จำนวน 1 คัน   

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองดำเนินการดูแล บำรุงรักษารถยนตตามเงื่อนไขท่ี บสย. กำหนดตลอด

ระยะเวลาการเชา 

กรณี มีการปรับโฉม (Minor Change) หรือเปลี่ยนโฉม (All New) รถยนตรุนดังกลาว กอนสงมอบใหแก บสย.        

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองจัดหารถยนตที่เปนรุนที่มีการปรับโฉม (Minor Change) หรือเปลี่ยนโฉม (All New) 

แลวสงมอบใหแกทาง บสย.          

ทั้งนี้ บสย. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือสูญหายตอรถยนตที่เชาจนกวาจะผานการตรวจรับ

และรับมอบเรียบรอยแลว รวมถึง บสย. สามารถโยกยาย หรือสลับ หรือปรับเปลี่ยน ลักษณะการใชงานหรือสถานที่ใชงานรถยนต        

นั่งประจำตำแหนงไดตามความเหมาะสม โดย บสย. จะมีหนังสือแจงใหทราบลวงหนา 


