
 

 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด 

เรื�อง  ประกาศสอบราคาโครงการจดัชื!อครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกติดตั!งเครน 
พร้อมกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า  จาํนวน  1  คนั 

ตาํบลด่านขนุทด   อาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา 
................................. 

 

                   ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด  อาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  มีความ
ประสงคจ์ะสอบราคาจดัชื!อครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุกแบบกระบะเททา้ย พร้อมติดตั!ง
เครนกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูงไมน่อ้ยกวา่ 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด   ตามรายละเอียดแนบทา้ย
ประกาศสอบราคา   (เอกสารสอบราคาซื!อเลขที�  2/2555 )   
                   ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงันี!  
                   1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที�มีอาชีพขายวสัดุอุปกรณ์ของงานที�สอบราคาซื!อดงักล่าว 
                   2.ไมเ่ป็นผูที้�ถูกแจง้เวยีนชื�อเป็นผูทิ้!งงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถิ�น  ในขณะที�ยื�นซองสอบราคา 
      3.ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ> หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ!นศาลไทยเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอ
ราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ> ความคุม้กนันั!น 
      4.ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นที�เขา้เสนอราคาให้แก่ องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลด่านขนุทด ณ วนัประกาศสอบราคาซื!อ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางแขง่ขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื!อครั! งนี!  
                   5. ราคากลางของงานตั!งไวที้�..........1,998,000........บาท 
                    กาํหนดยื�นซองสอบราคา ในวนัที�    4  พฤษภาคม  2555      ถึงวนัที�    21   พฤษภาคม  2555 

ณ  ส่วนการคลงั (งานพสัดุและทรัพย์สิน) ที�ทาํการองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    ระหว่างเวลา  08.30 น. 

ถึงเวลา  16.30  น.   และในวันที�      10     พฤษภาคม  2555   ณ  ศูนยข์อ้มูลขา่วสารการจดัซื!อจดัจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ(ที�วา่การอาํเภอด่านขนุทด)  ตั!งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา  16.30  น.                      
 กาํหนดเปิดซองสอบราคาในวนัที�   22   พฤษภาคม  2555     ตั!งแต่เวลา  10.30  น.  เป็นตน้ไป  ณ ศูนย์
ขอ้มูลขา่วสารการจดัซื!อจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลระดบัอาํเภอ(ที�วา่การอาํเภอด่านขนุทด)    
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    ผูส้นใจติดต่อขอซื!อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ    1,500.- บาท   (-หนึ�งพนัหา้ร้อยบาทถว้น-)  
ไดที้�ส่วนการคลงั  ที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด  อาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา  ระหว่าง 
วนัที�   4 - 21  พฤษภาคม  2555   เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.  หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  044-
389027 หรือสืบคน้ขอ้มูลทางเวบ็ไซดข์องจงัหวดันครราชสีมา  www.Koratlocal.go.th 

 

                                      ประกาศ   ณ   วนัที�     4    เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
 
 

(นายเส่ง    ชั!วสุวรรณ ) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

รายละเอยีดแนบท้ายคุณลกัษณะเฉพาะรถบรรทุกเทท้ายติดตั6งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สูงไม่น้อยกว่า 

10 เมตร  เป็นเครื�องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า  130 แรงม้า 

 
1.  ลกัษณะทั�วไป 

-เป็นรถยนตบ์รรทุกแบบเปิดขา้งเททา้ย  ยกเททา้ยดว้ยระบบไฮดรอลิค 
-เป็นรถบรรทุกชนิด   6  ลอ้   ตอนหนา้เป็นหวัเก๋งมีประตู 2 บาน  ล็อคได ้  นั�งปฏิบติังานได ้3 ที�นั�ง

รวมทั!งพนกังานขบัรถ     
  -ดา้นหลงัหวัเก๋ง ดา้นหนา้กระบะบรรทุกติดตั!งเครนยกวสัดุหรือสิ�งของ  ตอนปลายเครนติดตั!งกระเชา้
ซ่อมไฟฟ้า      
  -ตวัรถทั!งหมดเป็นของใหมไ่มเ่คยใชง้านมาก่อนและตอ้งเป็นผลิตภณัฑที์�ประกอบจากโรงงานที�ไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบรถบรรทุกเครนติดตั!งกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า (รง.4) จากกระทรวง
อุตสาหกรรมโดยตรงและตอ้งมีเอกสารมาแสดงในวนัยื�นซอง 

- ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นโรงงานที�ผลิตรถยนต ์ โดยไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสาํนกังาน
อุตสาหกรรม(ร.ง.4 ) โดยประเภทหรือชนิดของใบอนุญาตลาํดบัที�  77(1) 77(2) 70 โดยจะระบุอยา่งใดอยา่งหนึ�ง
ไมไ่ด ้และในใบอนุญาตจะตอ้งระบุขอ้ความ วา่เป็นผูผ้ลิตรถเครนติดตั!งกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า(ร.ง.4) หรือผูเ้สนอราคา
ไดรั้บการแต่งตั!งเป็นตวัแทนจาํหน่าย  โดยนาํหนงัสือแต่งตั!งตวัแทนจาํหน่าย(ฉบบัจริง) พร้อมสาํเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน  โดยนาํเอกสารมาแสดงในวนัยื�นซอง  เพื�อสะดวกต่อการบริการหลงัการขายและเพื�อ
ประโยชน์ทางราชการ 

-รถเครนกระเชา้ซ่อมไฟฟ้าเป็นผลิตภณัฑที์�ผลิตภายในประเทศและไดรั้บเครื�องหมายการคา้  โดยนาํ
เอกสารมาแสดงในวนัยื�นซอง 

-ติดฟิลม์กรองแสงรอบคนั โดยมีความเขม็ไมน่อ้ยกวา่ 60 % 
-มียางปูพื!นในหอ้งเก๋ง 
-มีกรอบป้ายทะเบียนดา้นหนา้และหลงั 

2.  แชชซีและหัวรถ 
-เป็นรถยนตบ์รรทุกใหมไ่มเ่คยใชง้านมาก่อน และเป็นรถยนตบ์รรทุกรุ่นใหมที่�ผลิตจากโรงงานผูผ้ลิต  

รถยนตเ์ป็นผลิตภณัฑที์�ผลิตประกอบสาํเร็จรูปภายในประเทศ 
-เขม็ขดันิรภยัเป็นแบบยดึ  3 จุด  ดึงกลบัอตัโนมติั  สาํหรับพนกังานและผูโ้ดยสารดา้นหนา้ ไมน่อ้ยกวา่       

2  ชุด 
-ติดตั!งชุดยกหวัเก๋งสาํหรับยกหวัเก๋ง ซ่อมบาํรุงรักษาเครื�องยนตแ์ละมีที�ล็อคอตัโนมติั  เมื�อยกหวัเก๋งลง 

3.  เครื�องยนต์ 
-ใชเ้ครื�องยนตดี์เซลขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 สูบ 4 จงัหวะ มีคุณสมบติัไมต่ ํ�ากวา่ EURO-3 
-มีกาํลงัสูงสุดไมน่อ้ยกวา่  130 แรงมา้ 
-มีระบบการเผาไหม ้หรือ ระบบฉีดจ่ายนํ!ามนัเชื!อเพลิงแบบคอมมอลเรียลไดเร็คอินเจคชั�น 
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-กรองอากาศเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษทัผูผ้ลิต 
-มีระบบระบายความร้อนเครื�องยนตด์ว้ยนํ!าแบบแรงดนัหมอ้นํ!ารังผึ!งแบบทอ่และครีบพร้อมถงันํ!าสาํรอง 

4.  ระบบส่งกาํลงั 
-คลทัช์เป็นแบบแหง้แผน่เดียวควบคุมดว้ยระบบไฮดรอลิคและมีลมช่วย 
-เกียร์แบบกระปุก  เดินหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 5 เกียร์  เกียร์ถอยหลงัไมน่อ้ยกวา่ 1  เกียร์ 

5.  ระบบบังคับเลี6ยว 
-พวงมาลยัขบัทางขวามีระบบเพาเวอร์ช่วยผอ่นแรง (HYDRAULIC POWER STEERING ASSISTED) 

สามารถปรับระดบัได ้
6.  ระบบนํ6ามันเชื6อเพลงิ 

-ถงันํ!ามนัเชื!อเพลิงมีความจุไมน่อ้ยกวา่  100 ลิตร 
7.  ระบบกนัสะเทอืน 

-ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผูผ้ลิตรถยนต ์
8.  ระบบห้ามล้อ 

-หา้มลอ้และหา้มลอ้เทา้ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
9.  ล้อและยาง 

-ยางขนาดไมน่อ้ยกวา่ 7.00 –16 และเสริมผา้ใบไมน่อ้ยกวา่ 12  ชั!น 
-มียางอะไหล่พร้อมกระทะลอ้  1 ชุด  

10.  ระบบไฟฟ้า 
-มีแบตเตอรี�ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
-มีสัญญาณไฟถูกตอ้งครบถว้นตามมาตรฐานของ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หรือตามมาตรฐานผูผ้ลิต

รถยนต ์
11.  มีอปุกรณ์มาตรฐานประจํารถไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี6 

-มีที�บงัแดดไมน่อ้ยกวา่  1  อนั 
-มีกระจกมองหลงัไมน่อ้ยกวา่  3  บาน นอกเก๋ง 2 บาน ในเก๋ง  1  บาน 
-มีชุดที�ปัดนํ!าฝนตามมาตรฐานผูผ้ลิตรถยนต ์
-ฝาถงันํ!ามนัเชื!อเพลิงสามารถปิดใส่กุญแจได ้หรือตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
-มีมาตรวดั และสัญญาณที�แผงหนา้ปัดตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
-มีเครื�องมือประจาํรถ ตามมาตรฐานผูผ้ลิต                  
-มีขอ หรือ ห่วงเกี�ยว ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

12.  กระบะบรรทุก 
-ไฮดรอลิคดัkม 
-กระบะบรรทุก   ยกเททา้ยดว้ยระบบไฮดรอลิค 
-ดั!มไฮดรอลิคสามารถรับนํ!าหนกัไดไ้มน่อ้ยกวา่  2 ตนั 
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13.  กระบะ 

-พื!นกระบะมีความหนาไมน่อ้ยกวา่  4.5 มม. 
-แผงขา้งและฝาทา้ยใชเ้หล็กหนาไมน่อ้ยกวา่  3 มม. 
-แผงขา้งของกระบะบรรทุกสามารถปิด-เปิดได ้ เพื�อนาํวสัดุขึ!นหรือลงดา้นขา้ง 

14.  ระบบเครน   
-เครนมีความสามารถรับนํ!าหนกัไดไ้มน่อ้ยกวา่  4,000 กิโลกรัม  
-เครนสามารถยกสูงไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 เมตร 
-บูมเครนมีลกัษณะเป็นทรงเหลี�ยม 
-บูมเครนสไลดเ์ขา้-ออก มีลกัษณะเป็นเสาอากาศ 
-บูมเครนเมื�อสไลดอ์อกสุดบูมเครนจะมีทั!งหมดไมน่อ้ยกวา่  4  ทอ่น 
-ปลายบูมตอ้งติดตั!งควา้นยกวตัถุ  
-การโรยหรือเกบ็สายสลิงตอ้งทาํงานดว้ยระบบไฮดรอลิค 
-เครนตอ้งสามารถหมุนได ้ 360 องศาในแนวราบ 
-ฐานของเครนติดตั!งขาหย ั�ง โดยทาํงานดว้ยระบบไฮดรอลิค 
-ชุดควบคุมการทาํงานของเครนดว้ยระบบไฮดรอลิค 
-ตอ้งมีสัญลกัษณ์บอกการทาํงานเป็นภาษาไทยติดไวที้�คนัโยกเพื�อสะดวกต่อการทาํงาน 

15.  ระบบกระเช้า      
-ตอ้งติดตั!งโครงกระเชา้ซ่อมไฟฟ้าไวที้�ปลายบูมเครน 
-โครงกระเชา้ตอ้งมีที�ล็อกโครงกระเชา้เพื�อป้องกนัโครงกระเชา้โคลงในขณะปฏิบติังาน 
-กระเชา้ตอ้งทาํจากวสัดุไฟเบอร์กล๊าส  มีความหนาไมน่อ้ยกวา่  4 ชั!น  
-กระเชา้ไฟเบอร์กล๊าสตอ้งสามารถทนแรงดนัไฟฟ้าได ้ ไมน่อ้ยกวา่  6,000 โวลท ์
-ตอ้งนาํผลการทดสอบแรงดนัไฟฟ้า  ของกระเชา้จากสถาบนัที�เชื�อถือได ้ มาแสดงในวนัยื�นซอง 
-กระเชา้สามารถติดตั!งที�ปลายเครน   เมื�อเลิกใชง้านเครนหรือเมื�อเกบ็เครนเขา้ที�   โดยที�ไมต่อ้งถอดโครง

กระเชา้ออกเพื�อสะดวกต่อการใชง้านของกระเชา้ในครั! งต่อไป 
16.  ระบบสัญญาณไฟ 

-ติดตั!งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลือง ชนิดไฟหมุนได ้ โดยใชม้อเตอร์ขนาด  24 V ขบัใหเ้ฟืองหมุน 
บนหลงัคาหวัเก๋งขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง  ไมน่อ้ยกวา่  150 มม. 

-เลนส์ทาํดว้ยวสัดุพลาสติก ชนิด โพลีคาร์บอเนต  
-ติดตั!งสัญญาณไฟรถบรรทุก ไมน่อ้ยกวา่  4 ชุด 
-สัญญาณไฟฉุกเฉินที�ใชติ้ดตั!งจะตอ้งเป็นผลิตภณัฑที์�ไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001:2000 พร้อมมีเอกสารมา

แสดงในวนัยื�นซอง 
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17.  อปุกรณ์พื6นฐานประจํารถ 
-แมแ่รงไฮดรอลิค   จาํนวน  1  ชุด 
-ที�หมุนยางอะไหล่ จาํนวน  1  ชุด 
-ประแจ   จาํนวน  1  ชุด 
-บล็อกถอดลอ้  จาํนวน  1  ชุด 
-กระบอกอดัจารบี  จาํนวน  1  ชุด 

18.  การพ่นสีและข้อความ 
-พน่สีจริงไมน่อ้ยกวา่ 2 ชั!น  
-ใตก้ระบะบรรทุก บงัโคลนหลงั  พน่ดว้ยบอดี! ชูด้หรือเทียบเทา่   พน่สีกนัสนิมไมน่อ้ยกวา่  2 ชั!น 
-ขอ้ความและการพน่ตราประจาํ อบต. จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

19.  หนังสือคู่มือ/การรับประกนั/เงื�อนไข 
-หนงัสือคูมื่อการใชแ้ละบาํรุงรักษารถและการรับบริการ  
-หนงัสือคูมื่อการใชร้ถบรรทุกเททา้ยติดตั!งเครนกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า  จาํนวน   1 ชุด 
-การรับประกนัความชาํรุดบกพร่อง อนัเนื�องมาจากการใชง้านตามปกติเป็นเวลา  1 ปี 
-กาํหนดส่งมอบภายใน 60 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา 
-อบต.ด่านขนุทด  จะชาํระเงินใหต่้อเมื�อไดส่้งมอบรถยนต ์และไดท้าํการโอนทะเบียนรถยนตใ์หแ้ก่

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านขนุทด แลว้เทา่นั!น 
20.  การเสนอราคา 

-ผูเ้สนอราคา  จะตอ้งเป็นผูผ้ลิตรถโดยตรงตามยี�หอ้ที�เสนอราคาหรือผูเ้สนอราคาไดรั้บการแต่งตั!งเป็น
ตวัแทนจาํหน่าย ใหจ้าํหน่ายใหก้บั อบต.ด่านขนุทด  มาแสดงในวนัยื�นซอง 

-ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคด์าํเนินการคา้เกี�ยวกบั
สิ�งของที�จะขายตามประกาศสอบราคานี!  โดยมีหนงัสือรับรองของสาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วน บริษทั กรมทะเบียน
การคา้ จากกระทรวงพาณิชย ์ 
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