
                                                     

ประกาศ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว 

เร่ือง ประมูลซ้ือรถยนตบ์รรทุกเททา้ยติดเครนพร้อมกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า มีกาํลงัไม่นอ้ยกวา่  130  แรงมา้ 
เคร่ืองยนตดี์เซล 4 สูบ 4 จงัหวะ  จาํนวน 1 คนั ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

…………………………………………………………… 

               ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัลาํภู  มีความประสงคจ์ะ

ประมูลซ้ือรถบรรทุกเททา้ยติดเครนพร้อมกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ลอ้ มีกาํลงัสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 130 

แรงมา้ จาํนวน 1 คนั ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Auction) ตามรายการ ดงัน้ี  

คุณลกัษณะทัว่ไป 

      เป็นรถยนตบ์รรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ลอ้ เคร่ืองยนตดี์เซล มีกาํลงั

แรงมา้สูงสุดไม่นอ้ยกว่า 130 แรงมา้ ระหว่างหวัเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ตอนทา้ยติดตั้ง

กระบะบรรทุกเททา้ยมีปริมาตรความจุไม่นอ้ยกว่า 2 ลบ.เมตร และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใชง้าน

มาก่อน 

1. ตัวรถยนต์ 
1.1. ตวัรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผูผ้ลิต 
1.2. ความยาวช่วงลอ้ไม่นอ้ยกวา่ 3,300 มิลลิเมตร 
1.3. ความยาวตลอดตวัรถไม่นอ้ยกวา่ 6,000 มิลลิเมตร 
1.4. เป็นรถชนิดไม่นอ้ยกว่า 6 ลอ้ ขบัเคล่ือนไม่นอ้ยกว่า 1 เพลา และมีลอ้อะไหล่พร้อมกะทะลอ้ 1 

ชุดโดยมีอุปกรณ์ท่ีสาํคญัตามมาตรฐานผูผ้ลิตครบถว้น 
1.5. ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ นํ้ายาแอร์ชนิด 134 A 

2. เคร่ืองยนต์ 
2.1. เคร่ืองยนตดี์เซลขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 สูบ 4 จงัหวะ ระบายความร้อนดว้ยนํ้ าเป็นเคร่ืองยนตดี์เซล

ท่ีไดม้าตรฐาน มอก.2315-2551 หรือสูงกวา่ 
2.2. มีกาํลงัสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 130 แรงมา้ ท่ีรอบไม่เกิน 3,300 รอบ/นาที 
2.3. มีระบบการเผาไหมแ้บบไดเร็คอินเจคชัน่ 

3. ระบบส่งกาํลงั 
3.1. คลทัชเ์ป็นแบบตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
3.2. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลงัไม่นอ้ยกวา่ 1 เกียร์ 
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4. ระบบบังคบัเลีย้ว 
4.1 พวงมาลยัขบัทางขวามีระบบช่วยผอ่นแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 

5. ระบบนํา้มันเช้ือเพลงิ 
5.1 ถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงมีความจุไม่นอ้ยกวา่ 100 ลิตร ฝาปิดมีกญุแจ 

6. สมรรถนะรถ 
6.1. สามารถรับนํ้ าหนักตวัรถ ส่วนประกอบ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ประจาํ รถขณะบรรทุกเต็ม

สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6,500 กิโลกรัม 
7. ระบบไฟฟ้า 

7.1. ใชร้ะบบไฟฟ้า 24 โวลท ์
7.2. มีอลัเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท ์ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 35 แอมแปร์ 
7.3. มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท ์
7.4. มีแบตเตอร่ีชนิด 12 โวลทข์นาดความจุไม่ตํ่ากวา่ 65 แอมแปร์/ชัว่โมง จาํนวน 2 ลูก 
7.5. มีสญัญาณไฟถูกตอ้งครบถว้นตามกฎจราจร 

8. กระบะบรรทุก 
8.1. กระบะบรรทุกรูปทรงเหล่ียมสร้างดว้ยเหลก็มาตรฐานอยา่งดี ส่วนพื้นมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 

4.5 มม.ส่วนอ่ืน ๆ หนาไม่นอ้ยกวา่ 3 มม. มีปริมาตรความจุไม่นอ้ยกวา่ 2 ลบ.เมตร 
8.2. กระบะดา้นขา้ง และ ดา้นทา้ยสามารถเปิดลงไดท้ั้ง  3 ดา้น   ฝาทา้ยสามารถเปิดออกไดเ้องเม่ือ

ทาํการยกเท 
9. เครนไฮดรอลกิ 

9.1. เครนพบัทาํงานดว้ยระบบไฮดรอลิค พร้อมกระเชา้ทาํงานท่ีสูงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 12 เมตร ติดตั้ง
หลงัเก๋งกบักระบะบรรทุกโดยไดรั้บกาํลงัขบัเคล่ือนจากเคร่ืองยนตผ์่านชุดเกียร์ปะขา้ง P.T.O.  
โดยตรงแบบไม่ใชเ้พลาขบั ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001 หรือท่ีสูงกวา่ 

9.2. เครนไฮดรอลิกสามารถยดืออกโดยระบบไฮดรอลิกห่างจากจุดหมุนไม่นอ้ยกวา่ 7.50 เมตร  
9.3. เครนพบัไฮดรอลิกสามารถยดืแขนออกดว้ยระบบไฮดรอลิกไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่อน 
9.4. ท่ีระยะ 2.4 เมตร สามารถยกนํ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1,700 กิโลกรัม 
9.5. ท่ีระยะ 5.0 เมตร สามารถยกนํ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 800 กิโลกรัม 
9.6. รัศมีการทาํงานไกลสุดของเครนท่ียดื ยกนํ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 500 กิโลกรัม  
9.7. Maximum Lifting Moment ไม่นอ้ยกวา่ 4.2 ตนั-เมตร 
9.8. เครนมีนํ้ าหนกัมาตรฐานรวมเทา้ชา้งไม่เกิน 650 กิโลกรัม (ไม่รวมนํ้ าหนกัชุดกระเชา้และแขน

เสริม) 
9.9. เครนสามารถหมุนรอบตวัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 360 องศา 
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9.10. ขาหยัง่มีขนาดกวา้งเหมาะสมต่อการทาํงานโดยทาํงานยดืเขา้-ออกดว้ยมือ ดึงข้ึน-ลง ดว้ยระบบ   
ไฮดรอลิค มีระบบนิรภยัสาํหรับขาหยัง่ ( Check Valve ) ทั้ง 2 ขา้ง เพื่อป้องกนัการยบุตวัของขา
หยัง่กรณีสายไฮดรอลิคแตก,มีวาลว์นิรภยัป้องกนัการยกเกินพิกดั 

9.11. ป๊ัมไฮดรอลิคแบบลูกสูบแบบต่อตรงเขา้กบัเกียร์ฝาก ไดรั้บมาตรฐาน มอก./ISO 9001 หรือสูง
กวา่ 

9.12. ความดนัใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 250 บาร์ 
9.13. อุปกรณ์นิรภยัตอ้งมีชุดควบคุมไม่นอ้ยกวา่ 5 ฟังกช์ัน่ ( หมุน,ยก,กาง,ยดืและขาหยัง่ ) 
9.14. พร้อมแนบแคต๊ตาลอ็คเอกสาร และ หนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายในวนัยืน่ซองเสนอราคา 

10. ระบบไฟสัญญาณ 
10.1 ดา้นบนหวัเก๋งรถยนตบ์รรทุก ติดตั้งสญัญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบแผงสั้น ฐานรองรับทาํ

ดว้ยพลาสติก ABS ฉีดข้ึนรูป มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 X40X15 ซม.( กวา้งXยาวXสูง ) เลนส์ทาํ
ดว้ย Poiycarbonate แบบ 2ชั้น ชั้นนอกออกแบบใหป้้องกนันํ้า ฝุ่ น และ แมลง ภายในสญัญาน
ไฟฉุกเฉินชั้นในประกอบดว้ยโคมไฟ จาํนวน 2 ชุด ภายในโคมไฟมีหลอด LED โคมละไม่
นอ้ยกวา่ 96 หลอดต่อ 1 โคมโดยภายในสญัญานไฟฉุกเฉินมีหลอด LED ทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 
192 หลอด สามารถใชไ้ด ้2 ระบบ 12 และ 24 โวลท ์โดยมีชุดควบคุมไฟแบบอตัโนมติั ปรับ
จงัหวะการกระพริบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8 จงัหวะ เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐาน มอก./ISO 
9001 และ 14001 พร้อมแนบแคต๊ตาลอ็คเอกสารและหนงัสือแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่าย ในวนัยืน่
ซองเสนอราคา 

11. เคร่ืองมืออุปกรณ์ประจํารถ 
11.1. เคร่ืองมือซ่อมบาํรุงประจาํรถ จาํนวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
11.2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการถอดลอ้ จาํนวน 1 ชุด 

12. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 
12.1. การพ่นสีภายนอก พ่นดว้ยสีกนัสนิมอยา่งดีไม่นอ้ยกว่า 2 ชั้น แลว้จึงพ่นทบัดว้ยสีจริง ไม่นอ้ย

กวา่     2 ชั้น 
12.2. การพน่สีภายในกระบะบรรทุก พน่สีกนัสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ 2 ชั้น 
12.3. ตวัอกัษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกาํหนด 

13. เงื่อนไข 
13.1    Safety Factor สาํหรับการออกแบบไม่นอ้ยกวา่ 2.5 
13.2    Sub Frame ท่ีติดตั้ง Chassis ของรถจะตอ้งเป็นช้ินเดียวกนัตลอด 
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14.ข้อกาํหนดอืน่ ๆและเงื่อนไขการรับประกนั 

-ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นผูผ้ลิต หรือตวัแทนจาํหน่ายโดยตรงจากโรงงานผูผ้ลิต หรือไดรั้บแต่งตั้งจากตวัแทน

จาํหน่าย ผูแ้ทนจาํหน่ายของรถยนตบ์รรทุก โดยมีเอกสารหลกัฐานมาแสดงใหค้ณะกรรมการพิจารณาในวนั

ยืน่ซองเสนอราคา 

-ผูเ้สนอราคาจะตอ้งแนบ รายการละเอียด รูปแบบของรถยนตบ์รรทุกพร้อมกระเชา้ซ่อมไฟฟ้าคนัดงักล่าว 

มาใหค้ณะกรรมการพิจารณาในวนัยืน่ซองเสนอราคา 

-องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว จะจ่ายเงินให้กบัผูข้าย เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบรถยนตบ์รรทุกเททา้ยติด

เครนพร้อมกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า และไดโ้อนทะเบียนรถพร้อมนาํคู่มือการจดทะเบียนและแผน่ป้ายทะเบียนมา

มอบใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว 

-ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายรถยนตบ์รรทุกเททา้ยติดเครนพร้อมกระเชา้ซ่อมไฟฟ้าคร้ังน้ี 

ผูข้ายเป็นผูรั้บผดิชอบทั้งส้ิน 

-การรับประกนัการชาํรุดบกพร่องอนัเน่ืองมาจากการใชง้านตาม ปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดชาํรุด

บกพร่องจากเง่ือนไขและเวลาดงักล่าว ผูข้ายจะทาํการแกไ้ขใหใ้ชไ้ดดี้ดงัเดิมภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บ

แจง้แกไ้ข โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

-ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบเอกสารเก่ียวกบัศูนยบ์ริการซ่อมบาํรุงรถยนต ์บรรทุกเททา้ยติดเครนพร้อมกระเชา้

ซ่อมไฟฟ้าไปพร้อมกบัใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา 

-ในวนัท่ีส่งมอบ รถยนตบ์รรทุกเททา้ยติดเครน พร้อมกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า รถตอ้งอยูใ่นสภาพใชง้านไดท้นัที 

โดยมีนํ้ามนับรรจุเตม็ถงั 

-กาํหนดส่งมอบภายใน 90 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา 

-รายการรายละเอียดใดหากมีการเปล่ียนแปลง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้น

พร้าว ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
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ราคากลางในการจัดซ้ือคร้ังนี ้2,600,000 บาท (-สองล้านหกแสนบาทถ้วน-) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

      1. เป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประมูลราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว 

 2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้หรือไม่เป็นผูท่ี้

ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้  

      ประสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

4. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และหรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์

ร่วมกนักบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 

5. ตอ้งมีหลกัฐานเป็นตวัแทนผูแ้ทนจาํหน่าย  ผูแ้ทนจาํหน่าย ผูป้ระกอบ หรือผูผ้ลิตรถยนตม์าแสดงดว้ย 

6.เป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว 

7.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ดว้ยระบบ  

       อิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ     

      กรมบญัชีกลาง ท่ีเวบไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ  

8.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง

บญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

  กาํหนดยืน่เอกสารประมูลซ้ือดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-Auction)  ในวนัท่ี   13  พฤษภาคม  2559 

ระหวา่งเวลา  10.00 น. –  12.00 น. ณ หอ้งประชุมอเนกประสงคอ์งคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นพร้าว  

กาํหนดการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคา  ในวนัท่ี  16 พฤษภาคม   

2559 เวลา  10.00 น.เป็นตน้ไป 

/ผูส้นใจ 
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