รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน 1 รายการ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสมุทรสงครำม ได้รับกำรจัดสรรงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงิน
๙๐๐,๔๐๐.-บำท (-เก้ำแสนสี่ร้อยบำทถ้วน-) เพื่อดำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะ รำยกำรรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนำด ๑ ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ ๑๑๐
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ หลังคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
๒.๒ เพื่อใช้ทดแทนยานพาหนะเดิมที่เสื่อมสภาพ
๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
๒.๔ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์กับทางราชการ
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จ ะเสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยรถยนต์ที่ประกวดรำคำซื้อด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้เสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรม
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำล
ไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.5. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นตัวแทนจำหน่ำยรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอรำคำพร้อมแนบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรประกวดรำคำ
3.6 ผู้ประสงค์ เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์
ศูนย์ ข้อมูลจั ดซื้อจั ดจ้ ำ งภำครัฐ
๓.๗ ผู้ประสงค์เสนอรำคำจะต้องรับรองว่ำ รถยนต์ที่เสนอรำคำนี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่ำนกำรใช้
งำนมำก่อน และจะต้องมีศูนย์บริกำรมำตรฐำนเดียวกันกับของบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั่วทุกจังหวัดใน
ประเทศไทย พร้อมแสดงสถำนที่ตั้งที่สำมำรถนำรถยนต์เข้ำบำรุงรักษำฟรีในระยะเวลำหรือระยะทำงที่กำหนด
เพื่อรองรับกำรเข้ำบริกำร
๓.๘ ผู้ประสงค์เสนอรำคำแนบแค็ตตำล็อกฉบับจริงที่มีรำยละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบ
อื่นๆที่สำคัญเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และนำแค็ตตำล็อกฉบับจริงมำมอบให้คณะกรรมกำรฯ ณ สำนักงำน
แรงงำนจังหวัด ภำยใน ๕ วันทำกำร นับถัดจำกวันเสนอรำคำ ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรประกอบกำรพิจำรณำ
/๓.๙ ผู้ประสงค์...

-๒๓.๙ ผู้ประสงค์เสนอรำคำต้องรับประกันคุณภำพกำรใช้งำนอย่ำงน้อย ๑ ปี หรือระยะทำง ๑๐๐,๐๐๐
กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงกำหนดก่อนนับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบโดยผ่ำนกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
หำกเกิดกำรชำรุดเสียหำยเนื่องจำกกำรใช้งำนตำมปกติระหว่ำงรับประกันคุณภำพ ผู้ประสงค์เสนอรำคำต้อง
แก้ไขให้อยู่ในภำพใช้งำนได้ดี ภำยใน ๗ วันทำกำรและต้องไม่เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้น
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
- รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่ำ ๑๑0 กิโลวัตต์
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ของราคากลาง
(๑.๑) คุณลักษณะฉพาะทั่วไป
๑.1.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล (ดับเบิ้ลแคบ) ขนำด 1 ตัน มีระบบขับเคลื่อน
2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ ๑๑๐ กิโลวัตต์
๑.๑.๒ เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ห้องโดยสำรแบบดับเบิ้ลแคบ 4
ประตู ตอนท้ำยเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต เบำะหน้ำเป็นแบบแยก สำมำรถปรับ
เอน และเลื่อนเข้ำ-ออกได้ มีที่พิงศีรษะและเข็มขัดนิรภัย หลังคำเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันตลอด
๑.๑.๓ ตอนท้ำยเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต ตัวรถ เครื่องยนต์
และอุปกรณ์ทุกอย่ำงต้องใหม่ ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน มีสภำพเรียบร้อยสำมำรถใช้งำนได้ทันที
๑.๑.๔ เครื่องยนต์ดีเซล ระบบคอมมอลเรล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เกียร์อัตโนมัติ
๑.๑.5 ปริ ม ำตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ ำกว่ ำ ๒,๔๐๐ซี ซี ก ำลั ง เครื่ อ งยนต์ สู ง สุ ด ไม่ ต่ ำกว่ ำ
๑๑๐ กิโลวัตต์
1.๑.6 มีระบบไฟส่องสว่ำงและไฟสัญญำณต่ำงๆครบถ้วน พ.ร.บ.จรำจรทำงบกกำหนด
๑.๑.๗ เป็นระบบเบรกล้อหน้ำดิสก์เบรกพร้อมระบำยควำมร้อน เบรกล้อหลังเป็นแบบดรัม
เบรกตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
๑.๑.๘ ขนำดยำงและล้อตำมมำตรฐำนโรงงำนผลิต
๑.๑.๙ ควำมจุของถังน้ำมันเชื่อเพลิงตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
๑.๑.๑๐ กระจกมองข้ำงประตูหมุนขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้ำทั้ง 4 บำน ตำมมำตรฐำนโรงงำน
ผู้ผลิต
๑.๑.๑๑ มีระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ ๒ จุด
๑.๑.๑๒ มีระบบเซ็นเตอร์ระยะถอยหลัง
๑.๑.๑๓ ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
๑.๑.๑๔ พ่นน้ำยำป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันกำรเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภำพ
๕ ปี
๑.๑.๑๕ มีกันชนด้ำนหลังได้มำตรฐำนเพื่อควำมปลอดภัยที่ติดตั้งมำจำกศูนย์บริกำร
๑.๑.๑๖ มีเซ็นทรัลล็อคพร้อมกุญแจรีโมท
(๑.๒) เครื่องยนต์
๑.๒.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ไม่น้อยกว่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี แถวเรียงพร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์
คูลเลอร์ มีระบบจ่ำยน้ำมันแบบคอมมอนเรล
/๑.๒.๒ขนำดปริมำตร...

-๓๑.๒.2 ขนำดปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 24๐0 ซีซี
๑.๒.๓ มีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 1๑0 กิโลวัตต์
(๑.๓) ระบบขับเคลื่อน
๑.๓.๑ ระบบเกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
๑.๓.๒ ระบบเบรกมำตรฐำนตำมโรงงำนผู้ผลิต
๑.๓.๓ พวงมำลัยขวำ แบบแร็คแอนด์พีเนียน พร้อมเพำเวอร์ช่วยผ่อนแรง
๑.๓.๔ พวงมำลัยตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
๑.๓.๕ พวงมำลัยสำมำรถปรับระดับสูงต่ำตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(๑.๔) ระบบกันสะเทือน
๑.๔.๑ ระบบกันสะเทือนตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
(๑.๕) ระบบไฟฟ้า
๑.๕.๑ ใช้แบตเตอรี่ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
๑.๕.๒ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่ำง และไฟสัญญำณครบตำมมำตรฐำนผู้ผลิต และถูกต้องตำมกฎ
จรำจร
๑.๕.๓ โคมไฟหน้ำ ไฟท้ำย ไฟเลี้ยว ไฟเบรกดวงที่สำม ติดตั้งจำกโรงงำนตำมมำตรฐำนของโรงงำน
ผู้ผลิต
๑.๕.๔ กระจกไฟฟ้ำ เลื่อนขึ้น - ลงอัตโนมัติพร้อมระบบกันหนีบ ด้ำนคนขับ
๑.๕.๕ ประตูทุกบำนใช้ระบบเซ็นทรัลล็อค
(๑.๖) ระบบล้อและยาง
๑.๖.๑ กระทะล้อเป็นล้ออะลูมิน่ัมอั ลลอยด์ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
๑.๖.๒ มีกำรกรุบังโคลนล้อทั้ง ๔ ล้อ
๑.๖.๓ ยำงอะไหล่พร้อมกระทะล้อเป็นล้อเหล็กขนำดมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
(๑.๗) หลังคาเหล็กหรือหลังคาไฟเบอร์กลาส
๑.๗.๑ เป็นหลังคำเสมอเก๋งเต็มกระบะบรรทุก และเป็นสีเดียวกับตัวรถ สำหรับใช้กับรถยนต์
รุ่นที่เสนอรำคำ
๑.๗.๒ มีหน้ำต่ำงพร้อมกระจกเลื่อนด้ำนข้ำงสองข้ำง ฝำท้ำยปิดเปิดด้วยโช้คอัพแก๊สพื้น
กะบะทำจำกพลำสติก
๑.๗.3 มีชุดเบำะหนังมำตรฐำน
๑.๗.๔ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตรงหลังคำไฟเบอร์กลำส
(๒.๑) ระบบความปลอดภัย
๒.๑.๑ ไฟตัดหมอกไฟเบรกดวงทีส่ ำม ติดตั้งจำกโรงงำนตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
2.๑.๒ กุญแจแบบรีโมทพร้อมระบบกุญแจป้องกันกำรโจรกรรม ตำมมำตรฐำนของโรงงำนผู้ผลิต
๒.๑.3 สัญญำณเตือน มำตรวัดหรืออุปกรณ์กำรวัด จำกโรงงำนตำมมำตรฐำนของโรงงำนผู้ผลิต
๒.๑.4 ระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย SRS ตำมมำตรฐำนของโรงงำนผู้ผลิต
๒.๑.๕ ระบบเบรก ABS
/๒.๒ อุปกรณ์ภำยนอก...

-๔(๒.๒) อุปกรณ์ภายนอก
๒.๒.1 อุปกรณ์ไฟส่องสว่ำงและไฟสัญญำณต่ำง ๆ ครบตำมกฎจรำจรและข้อบังคับของกรมกำร
ขนส่งทำงบก
๒.๒.2 กระจกมองข้ำงซ้ำย – ขวำ ห้องโดยสำรตอนหน้ำควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ำ
๒.๒.๓ ที่ปัดน้ำฝนหน้ำ ปรับตั้งเวลำได้และควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ำ
(๒.๓) อุปกรณ์เสริม
๒.๓.๑ ไฟตัดหมอก
๒.๓.๒ อุปกรณ์ล็อคยำงอะไหล่
๒.๓.๓ ติดตั้งพื้นปูกระบะกันรอยขีดข่วนสำเร็จรูปวัสดุทำจำกพลำสติก
๒.๓.๔ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มำตรฐำนรอบคัน (แบบเต็มบำน) พร้อมกันแสงยูวี (UV) ควำมเข้ม
ด้ำนหน้ำและหลัง ๔๐% ด้ำนข้ำง ๖๐% พร้อมใบรับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี
๒.๓.๕ อุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้กล่ำว จะต้องมีครบถ้วนตำมกำหนดเป็นมำตรฐำนของโรงงำนผู้ผลิต
๒.๓.๖ จดทะเบียนและจัดทำประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๒.๓.๗ จัดทำประกันภัย ชั้น ๑ ประเภทที่ ๑ ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
(๒.๔) อุปกรณ์ประจารถ
๒.๔.๑ เครื่องมือประจำรถตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
๒.๔.๒ ยำงอะไหล่พร้อมล้อ ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
๒.๔.๓ เครื่องเสียงพร้อมจอแสดงผล พร้อมลำโพงและอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต
๒.๔.๔ หนังสือคู่มือกำรใช้และกำรบำรุงรักษำฉบับภำษำไทย จำนวน ๑ ชุด
(๒.๕) รายละเอียดเงื่อนไขอื่น ๆ
๒.๕.๑ มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน (สำยพ่วงแบตเตอรี่ สำยลำกห่วง เครื่องดับเพลิงขนำดเล็ก) จำนวน ๑ ชุด
๒.๕.๒ รับประกันคุณภำพ ๑ ปี หรือระยะทำงไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
๒.๕.๓ ผู้ขำยจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตำมมำตรฐำนที่ผู้ผลิตกำหนด
ณ วันส่งมอบรถ พร้อมแนะนำวิธีกำรใช้งำนและทดลองขับ
๒.๕.๔ ผู้ขำยจะต้องมีศูนย์บริกำรเพื่อนำรถยนต์เข้ำบำรุงรักษำภำยในระยะเวลำหรือระยะทำงที่
กำหนด และรถยนต์ที่เสนอรำคำจะต้องมีศูนย์บริกำรมำตรฐำนในจังหวัดที่มีกำรจัดซื้อพร้อมเสนอชื่อที่อยู่สถำน
ที่ตั้งของศูนย์บริกำรเป็นหนังสือในวันที่ยื่นซองเสนอรำคำพร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
๒.๕.๕ ผู้ขำยต้องยื่นรูปแบบ หรือแค็ตตำล็อกตัวจริงแสดงรำยละเอียดของตัวรถรุ่นที่เสนอเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำ
๒.๕.๖ กำหนดส่งมอบรถภำยใน ๖๐ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อขำย กำหนดส่งมอบ
ณ สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสมุทรสงครำม ผู้ขำยดำเนินกำรจดทะเบียนโอนพร้อมชำระค่ำภำษีตลอดจน
ค่ำธรรมเนียมอื่นๆเองทั้งสิ้น
(๒.๖) เงื่อนไขพิเศษ
๒.๖.๑ ผู้เสนอรำคำต้องจดทะเบียนในนำมของ สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสมุทรสงครำม โดยผู้
เสนอรำคำเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกำรและชำระค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
๒.๖.๒ ผู้เสนอรำคำต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต นับแต่วันที่ผู้
ซื้อได้รับมอบรถ
/๒.๖.๓ รำคำที่เสนอ...

-๔๒.๖.๓ รำคำที่เสนอเป็นรำคำที่รวมภำษีสรรพสำมิต ภำษีมูลค่ำเพิ่ม รวมทั้งภำษีอำกรอี่นๆและ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๒.๗) การรับประกัน
ผู้ขำยต้องรับประกันคุณภำพในกรณีที่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบ
ของรถที่มิได้เกิดจำกกำรใช้ผิดวิธี หรือควำมประมำทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขำยต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิด
มูลค่ำใดๆ ทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรือระยะทำง 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่ำงใด
มำถึงก่อน
๕. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตั้งแต่เดือน กุมภำพันธ์ – มีนำคม ๒๕๖๓
๖. งบประมาณการดาเนินงาน
ต ำม รำค ำก ล ำง (รำค ำม ำต รฐ ำน ค รุ ภั ณ ฑ์ ) ภ ำย ใน ว งเงิ น ๘ ๘ ๖ ,๔ ๐ ๐ .-บ ำท
(แปดแสนแปดหมื่ น หกพั น สี่ ร้ อ ยบำทถ้ ว น) ในกำรเสนอรำคำผู้ เสนอรำคำต้ อ งเสนอลดรำคำขั้ น ต่ ำ
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่ำครั้งละ 4,000 บำท (สี่พันบำทถ้วน) จำกรำคำสูงสุดของกำรประกวดรำคำ และกำร
เสนอลดรำคำครั้ งถั ดๆ ไปต้ องเสนอลดรำคำครั้งละไม่ น้ อยกว่ ำ 4,000 บำท (สี่ พั น บำทถ้ ว น) จำกรำคำ
ครั้งสุดท้ำยที่เสนอลดแล้ว
๗. งวดการชาระเงิน
ชำระหลังจำกได้รับรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) เรียบร้อยแล้ว และกรรมกำรทำกำรตรวจรับถูกต้อง
ครบถ้วน

(ลงชื่อ)...................................................ประธำนกรรมกำร
(นำยปิติ นุชประเสริฐ)
ครูชำนำญกำร
(ลงชื่อ)...................................................กรรมกำร
(นำยสมศักดิ์ ศรีนิ่ม)
ครูฝึกฝีมือแรงงำน ช ๒
(ลงชื่อ)..................................................กรรมกำร
(นำยมำณพ สินธุรส)
พนักงำนขับรถยนต์ ส ๒

