
 

 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 
เรื่อง  สอบราคาซื้อรถบรรทุก  เครื่องยนต์ดีเซล  แบบดับเบ้ิลแค็บ  4 ประตู  จ้านวน  1  คัน 

………………………………….. 
 

             ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง  ประเภทรถบรรทุก  เครื่องยนต์ดีเซล  แบบดับเบิ้ลแค็บ  4 ประตู  จ้านวน  1  คัน   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้  

1. เป็นรถบรรทุก (ดีเซล)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า  2,500  ซีซ ี
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  4  ประตู  พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีเนียบ มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง  สามารถปรับระดับได ้
5. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  ชนิด 4 สูบ  4  จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้้า  และมีระบบเทอร์โบแปรผันและ
อินเตอร์คูเลอร์  พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมปริมาณการจ่ายน้้ามันเช้ือเพลิง     
6. เป็นเกียร์ธรรมดา ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าและถอยหลัง 
7. ระบบคลัช  เป็นแบบระบบจานแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก 
8. ระบบเบรก ดีสเบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง 
9. ระบบสั่นสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมเหล็กกันโคลง ล้อหลังเป็นแบบแหนบพร้อมโช๊คอัพ 
10. ระบบไฟฟ้า ครบถ้วนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกก้าหนด สามารถใช้งานได้ทันท ี
11. เครื่องเสียง วิทยุ  CD  MP3  พร้อมล้าโพง 
12. พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคัน, ยางปูเท้า. กระบะลายเนอร์ กันชนหน้าหลัง 
13. มีรีโมทกันขโมย, กระจกมองข้าง, กระจกข้างปรับไฟฟ้า และมีไฟเบรกดวงที่สาม 
14. มีระบบเซ็นทรัลล็อค ที่ปัดน้้าฝนต้ังเวลาได้ เบาะปรับระดับสูงต่้าได้ และมีไฟไล่ฝ้าหลัง 
15. ล้อ – ยาง  ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
16. มีตราเครื่องหมาย องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า  18  เซนติเมตร  
และอักษรช่ือเต็มของ  องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  5  เซนติเมตร  หรือช่ือย่อ
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  7.5  เซนติเมตร   พร้อมระบุว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น”  ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ ทั้งสอง
ข้าง  หมายเลขครุภัณฑ์ตามที่ อบต. ก้าหนด  ตราและเครื่องหมายทั้งสองข้างให้พ่นด้วยสีที่อบต. ก้าหนด 
17. ราคารวมภาษีสรรพสามิต  ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ  พระราชบัญญัติคุ้มครองบุคคลที่ 3  ตลอดจนภาษี
อื่น ๆ  เรียบร้อยแล้ว 
18. มีศูนย์บริการมาตรฐาน ในเขตอ้าเภอฝาง 
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อุปกรณ์และเครื่องมือประจ้ารถ 

1. เครื่องมือประจ้ารถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต       1   ชุด 
2. ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ     1    ชุด  
3. แม่แรงยกรถพร้อมด้าม     1    ชุด  
4. ประแจถอดล้อ      1    ชุด  
5. หนังสือคู่มือประจ้ารถ     1    ชุด 
6. การรับประกัน  3  ปี  หรือ  100,000   กิโลเมตร 
7. อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ ( CATALOG ) แนบท้ายสัญญา 

ในวงเงินราคากลาง  954,000.-  บาท  (-เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
   

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
1.  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว       และต้องไม่เป็นผู้ถูก 

แจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ในขณะที่ยื่นซองสอบ
ราคา 

2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น 
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธ์ิและคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

4.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย   
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
  5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ ( e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  6.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 
  ก้าหนดซื้อเอกสารสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  22  ธันวาคม  2559  ถึงวันท่ี  6  มกราคม  2560 
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.   และก้าหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 22  ธันวาคม   255 9 ถึงวันท่ี 6 
มกราคม  2560  ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  และก้าหนดยื่นซอง  ในวันที่ 9 
มกราคม 2560  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ระดับ
อ้าเภอ ช้ัน 2 ที่ว่าการอ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และก้าหนดเปิดซองในวันท่ี 10 มกราคม 2560  เวลา  09.00 น.  
เป็นต้นไป  ณ    
ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  ระดับอ้าเภอ  ช้ัน 2 ที่ว่าการอ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาไดใ้นราคาชุดละ  500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ท้า 

การองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน  อ้าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม ่  ระหว่างวันที่  22  ธันวาคม  2559  ถึงวันท่ี 
6  มกราคม   25 60  ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
0-5345-1595 , 0-5388-6203  ต่อ 15  ในวันและเวลาราชการ  หรือที่  www.Pongnamronfang.go.th 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

           (นายพนัสบดินทร์  กันตวัฒธสกุล) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 

 


