
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 

เรื่อง  สอบราคาจัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 
------------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน มีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ 
รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน ราคากลาง 
896,000 บาท (แปดแสนเก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
     1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาดังกล่าว   
     2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
     3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี

คําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
     4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ณ 

วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซ้ือคร้ังนี้ 
     5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจําหน่าย ผู้แทนจําหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์ 

มาแสดง ณ วันรับซองสอบราคาด้วย 
     6. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน 

ในสาระสําคัญ 
     7. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐเรียบร้อยแล้ว 
     8. ผู้เสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 

สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

กําหนดย่ืนซองสอบราคา วันท่ี 26 เดือน พฤษภาคม ถึงวันท่ี 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในวันเวลาราชการ ณ 
ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน และในวันท่ี 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอแม่วาง อาคารหอประชุมท่ีว่าการอําเภอแม่วาง ตําบล 
บ้านกาด อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
       

กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอแม่วาง อาคารหอประชุมท่ีว่าการอําเภอแม่วาง ตําบลบ้านกาด อําเภอ
แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

    ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ตั้งอยู่เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 15 ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-5302-7777-9 ต่อ 13 หรือทางเว็บไซต์ www.maewin.net  ระหว่างวันท่ี 26 เดือน พฤษภาคม ถึงวันท่ี 
6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557   

ประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 

 

 
  (นางเกศริน  ตุ่นแก้ว) 

   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
 
 

http://www.maewin.net/


เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 

 

ลักษณะทั่วไป 
1. หลังคาเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันตลอดคันด้านหลังเป็นกระบะสําเร็จรูป 
2. เป็นรถบรรทุกดีเซล ขับเคล่ือน 4 ล้อ  
3. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
4. ขนาดและน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 1 ตัน 
5. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
6. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
7. เป็นรถยนต์สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนสามารถใช้งานได้ทันที 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เครื่องยนต์ 

1.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ํา เทอร์โบอินเตอร์คูเลอร์  
1.2 ระบบหัวฉีดแบบคอมมอนเรล 
1.3 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี 
1.4 กําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า/3,400 รอบต่อนาที 
1.5 ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 2155-2546 หรือ ยูโร 4 หรือสูงกว่า 

2. ระบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 
2.1 ระบบเกียร์เดินหน้า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์  
2.2 คลัชต์ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก 
2.3 สามารถปรับเปลี่ยนจากระบบ 2 ล้อ เป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือจาก 4 ล้อ เป็น 2 ล้อได้จากภายใน 

                  ตัวรถโดยไม่ต้องลงมาปรับล็อคหรือหยุดรถ 
2.4 ติดต้ังพวงมาลัยขับด้านขวาพร้อมระบบพาวเวอร์ 

3. ระบบกันกระเทือน  
3.1 หน้า แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยส์สปริงและเหล็กกันโคลง 
3.2 หลัง แบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ หรอืตามมาตรฐานผู้ผลิต 

4. ระบบเบรก 
4.1 หน้า แบบดิสก์เบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
4.2 หลัง แบบดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 

5. มิติของรถ 
5.1 มีความยาวฐานล้อไม่น้อยกว่า 3,050 มม. 
5.2 มีความกว้างฐานล้อไม่น้อยกว่า 1,540 มม. 

6. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจํารถ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย 
6.1 กระจกมองข้างซ้าย-ขวาปรับและพับได้ด้วยไฟฟ้า ข้างละ 1 อัน 
6.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ 1 ชุด 
6.3 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม 1 ชุด  
6.4 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ และอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่ใต้ท้องรถ 1 ชุด 
6.5 มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติ พร้อมกุญแจรีโมทตามมาตรฐานผู้ผลิต 
6.6 กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนด้วยไฟฟ้าท้ัง 4 บาน 
6.7 กันชนหน้า หลัง 
6.8 มีแผ่นไฟเบอร์ปูเข้ารูปปูกระบะท้ายท้ังหมด พร้อมยางปูเท้าแบบถาดครบชุด 
6.9 กันสาด ซ้าย ขวา 
6.10 มีบันไดข้าง 
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7. เงื่อนไขเฉพาะ 
7.1 รับประกันคุณภาพการชํารุดบกพร่องท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการใช้งานตามปกติและตรวจเช็คฟรีตามระยะ

มาตรฐานผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
7.2 น้ํามันหล่อลื่น น้ํามันเบรก ต้องมีระดับเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตซ่ึงต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับประกันมา

แสดง 
7.3 มีน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมใช้งานได้ทันที ณ วันส่งมอบพัสดุ 
7.4 มี พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง 
7.5 ผู้ขายต้องดําเนินการจดทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบก ณ วันส่งมอบ โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง 
7.6 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย หรือตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ย่ีห้อท่ีเสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐาน

มาแสดงในวันย่ืนเอกสารเสนอราคา 
7.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอ่ืน พร้อมแสดงชื่อ ท่ีอยู่ สถาน

ท่ีตั้งของศูนย์บริการ เป็นหนังสือในวันท่ีย่ืนซองสอบราคา 
7.8 ราคาท่ีเสนอเป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พ.ร.บ. ค่า

ขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจํารถ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
7.9 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคท่ีมีรายละเอียดของตัวรถ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
7.10 ผู้ขายต้องพ่นตราสัญลักษณ์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18

เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูง
ไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการ เท่านั้น” โดยให้พ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้ว
มองไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอ่ืนแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ท้ังสองข้าง ตรงประตูท้ังสองด้าน หรือเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

7.11 ผู้ขายจะได้รับเงินต่อเม่ือจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธ์ิให้กับทางองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินโดย
ถูกต้องตามกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น รวมท้ังผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนํา
การใช้งานและบํารุงรักษา แล้วเท่านั้น     

 
 
 
 
 
 


