
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงาน 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พร้อมกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า จ านวนเงินงบประมาณตั้งไว้  2,500,000.00 
บาท   (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)   จ านวน 1 คัน (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 

................................................... 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 

 ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวนเงินงบประมาณตั้ง
ไว้  2,500,000.00 บาท   (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)   จ านวน 1 คัน                                              
(วิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์  e-bidding) 

 ราคากลาง  2,500,000.00 บาท   (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)   

2. รายละเอียดคุณลักษณะหรือขอบเขตของงาน 

คุณลักษณะท่ัวไป  
เป็นรถยนตบ์รรทุกติดตัง้เครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลัง

แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเกง๋สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน ระหว่าง
หัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค สามารถยกสงูได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวเครนเป็น 
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ติดตั้งระบบสญัญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด และความจ าเป็นใน
การปฏิบัตงิานของพนกังาน ตอนท้ายติดต้ังกระบะบรรทุกสว่นพื้นสร้างด้วยเหล็ก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 
3 ลบ.ม. สามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิค โดยมีคันโยกหรือสวิทซ์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดกระบอก ไฮ 
ดรอลิค ยกเทท้ายจะต้องมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ชุดกระบะบรรทกุเป็นผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รบัรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO 14001 ใน 
ขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิตบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ได้
ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร
หลักฐาน รถยนต์ที่เสนอมาแสดงพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม  (ISO) ในวันยื่นเอกสารเสนอ
ราคาเพื่อประกอบการเสนอราคา ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 
 คุณลักษณะพิเศษ  
๑. ตัวรถยนต์  

๑.๑. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผลิต  
๑.๒. น้ าหนักรถรวมน้ าหนกับรรทกุ (G.V.W) รวมไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม  
๑.๓. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่นอ้ยกว่า ๑ เพลา โดยมีอปุกรณ์ที่ส าคัญตาม

มาตรฐานผูผ้ลิตครบถ้วน  
1.๔. ติดตั้งเครื่องเล่นแบบมลัติฟังก์ช่ัน พร้อมติดตั้งล าโพงไม่น้อยกว่า 2 ตัว  
๑.๕. มีโคมไฟสัญญาณต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกก าหนดและตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
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 ๒. เครื่องยนต์  

๒.๑. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล
ที่ได้ มาตรฐานไม่ต่ ากว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือไม่ต่ ากว่า ยูโร ๓  

๒.๒. มีก าลงัสงูสุดไม่นอ้ยกว่า ๑๕๐ แรงม้า  
2.3. เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อความสะดวกต่อการบ ารุงรักษาและการ

บริการหลังการขาย 
       

๓. ระบบส่งก าลัง  
๓.๑. คลัทซเ์ป็นแบบมาตรฐานผูผ้ลิต  
๓.๒. ระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์กระปุกมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 

๑ เกียร์หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 

๔. ระบบบังคับเลี้ยว  
๔.๑. พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 
 

๕. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง  
๕.๑. ถังน้ ามันเช้ือเพลงิมีความจุไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐ ลิตร พร้อมฝาปิดมีกุญแจลอ๊คป้องกัน  

๖. ระบบกันสะเทือน  
๖.๑. ตามมาตรฐานผู้ผลิต  
 

๗. ระบบห้ามล้อ  
๗.๑. ตามมาตรฐานผู้ผลิต  

๘. สมรรถนะรถ  
๘.๑. สามารถรับน้ าหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมอืและอุปกรณ์ประจ า รถขณะบรรทุกเตม็

สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม  
๘.๒ เข็มขัดนิรภัย ไม่น้อยกว่า๒ ชุด เป็นแบบยึด ๒ จุด ดึงกลับอัตโนมัต ิหรอืตามมาตรฐานผูผ้ลิต  
๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค๊ตตาล็อคของรถยนต์รุ่นที่เสนอ และหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์

มาแสดงในวันย่ืนเอกสารเสนอราคา  
๘.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหลกัฐานการเปน็ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ประกอบ ผู้ผลิตรถยนต์มาแสดง โดยมี

เอกสารหลักฐานระบุแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย ส าหรับ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งน้าว  อ าเภอสอง  จังหวัด
แพร่ ที่จัดซื้อ มาแสดงในวันย่ืนเอกสารเสนอราคา 

 
๙. ระบบไฟฟ้า  

๙.๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท ์ 
๙.๒. มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมแปร ์ 
๙.๓. มีมอเตอรส์ตารท์ชนิด ๒๔ โวลท์  
๙.๔. มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า ๖๐ แอมแปร/์ช่ัวโมง จ านวน ๒ ลูกพร้อม

กุญแจล๊อคกันขโมย  
๙.๕. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด     
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10. กระบะบรรทุก  
10.1 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.เมตร สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ  
10.2 ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กชุบซิ้งค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบซิ้งค์ต้องผ่าน  

การทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่นอ้ยกว่า 1,300 ช่ัวโมง ตามมาตรฐาน JISZ 2371 จากหน่วยงาน
ราชการทีม่ีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมเอกสารรบัรองจากโรงงานที่ผ่านการทดสอบ และต้องมี
ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน  โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันย่ืนซองเสนอราคา  
10.3 แผงข้างและส่วนอื่นๆสร้างด้วยเหลก็หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พับเป็นลอน เพิ่มความแข็งแรง แผงข้าง
เปิด-ปิดได ้ทั้ง 3 ด้าน 
11. ระบบการยกเท  

11.2 ท าการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูงดันใต้ท้องกระบะรถระบบส่งก าลังจากเครื่องยนต์
ของรถยนต ์ระบบ พี.ที.โอ. มีคันบังคับอยู่ในห้องพนกังานขับรถ  

11.3 ชุดกระบอกไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตาฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตจากโรงงานไดร้ับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันย่ืนซอง  
 
12. เครนไฮดรอลิค  

12.1 เป็นเครนไฮดรอลิคชนิดแขนตรง แบบสลิง พร้อมกระเช้าที่สามารถท างานได้สงูไม่น้อยกว่า 12 
เมตร พร้อมตะขอเกี่ยวปลายสลิง  

12.2 เครนท างานด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า 3 ท่อน โดยยืดออกทีละท่อน 
และยืดออกได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการควบคุมด้วยคันโยกเพยีงอย่างเดียว แต่ละท่อนเมื่อยืดออกจนสุดแล้วจะ
ท าการล๊อคตัวเองโดยอัตโนมัติ สามารถยืดออกได้ทัง้แนวนอนและแนวตั้ง 

12.3 ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบ หมุนได้ไม่
น้อยกว่า 360 องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย-ขวา แบบต่อเนื่องไม่สิ้นสุด โดยไม่ต้องหมุนกลับ 

12.4 มีการติดตั้งอุปกรณ์เครือ่งค้ ายัน (เท้าช้าง) หรอืขาค้ ายันไฮโดรลกิเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการ  
ทรงตัวของรถ ซ้ายและขวามีอปุกรณ์ควบคุมอยู่ในต าแหน่งเดียวกับเครน เป็นผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตโดยโรงงานที่
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก.9001 หรือ มอก.9002 ( ISO 9001 : 2008) ในขอบข่ายการรับรอง
จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

12.5 ความสามารถในการยก ไม่น้อยกว่า 6 ตัน-เมตร หรอืที่ระยะ 2 เมตร สามารถยกได้ไม่น้อย
กว่า 3,000 กิโลกรมั  

12.6 เป็นผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตจากโรงงานที่ได้รบัรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 หรือเป็น
ผลิตภัณฑ์ทีผ่่านการรบัรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับเช่นDIN,EN,BS,CE,ECE,NFPA,UL,FM,SAE,JIS 
สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันย่ืนซอง  

12.7 ชุดเครนไฮดรอลิค เครนแข็ง มีสลงิ เป็นผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตภายในประเทศไทยและได้รับ
มาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ หรือสูงกว่าเป็นเครนไฮดรอลิค ที่มีขายและใช้งานทั่วไปตามท้องตลาด สามารถ
ตรวจสอบสอบค้นหาได้ง่ายจากในระบบสบืค้นอินเตอรเ์น็ต โดยผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน  (ด้านการผลิตเครนไฮดรอลิค) และใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ ISO ๙๐๐๑ ของ
ผู้ผลิต มาแสดงในวันย่ืนเอกสารเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อความสะดวกในการซอ่มบ ารุง 
จัดหาอะไหล ่กรณีที่เกิดการช ารุด     
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13. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
13.1 เป็นกระเช้าไฟเบอร์กลาส สามารถทนแรงดันกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8KV ต้องน าผลการ

ทดสอบแรงดันไฟฟ้าของกระเช้าจากสถาบันที่เช่ือถือได ้มาแสดงในวันย่ืนซอง  
13.2 กระเช้าสามารถบรรจุช่างปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 2 คน หรอื รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 

กิโลกรัม  
14. อุปกรณ์นิรภัยถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้า  

14.1 ถุงมือท าจากวัสด ุBEINGNATURALLATEX มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ถุงมือได้รับการ
ตรวจมาตรฐาน และสามารถปอ้งกันกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,000 โวลท์  

14.2 ถุงมือสามารถทดสอบการป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5,000 โวลท์  
14.3 เป็นผลิตภัณฑ์ทีผ่่านการรบัรองตามมาตรฐานสากลอนัเป็นที่ยอมรบัเช่น 

DIN,EN,BS,CE,ECE,NFPA,UL, FM,SAE,JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันย่ืนซอง 

 
15. สัญญาณไฟฉุกเฉิน  

15.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED ขนาด (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า 21x35 ซม. และสูงไม่เกนิ 
8 ซม. มีชุด หลอด LED ไม่น้อยกว่า 30 หลอด สามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง 12 หรือ 24 โวลท์ ปรับจังหวะ
กระพริบในขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า 10 จังหวะ ฝาครอบทาด้วยโพลี่คาร์บอเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ า
และฝุ่นไม่ต่ากว่า IP67 โดยมีเอกสารรับรองค่า IP มาแสดงในวันย่ืนซอง  

15.2 ติดตั้งสัญญาณไฟท้ายรถ เป็นแบบไฟเลี้ยว,ไฟเบรกและไฟถอยในตัว ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ไม่
น้อยกว่า 10x20x3 ซม. มีชุดโคมไฟเป็นแบบ LED โดยรอบจ านวนไม่น้อยกว่า 10 หลอด สามารถรับ
กระแสไฟได้ทั้ง 12 หรือ 24โวลท์ ฝาครอบทาด้วยโพลี่คาร์บอเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ าและฝุ่นไม่ต่ า
กว่า IP67 โดยมีเอกสารรับรองค่า IP มาแสดงในวันย่ืนซอง  

15.3 สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณไฟท้ายรถ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
อันเป็นที่ยอมรับเช่น DIN,EN,BS,CE,ECE,NFPA,UL,FM,SAE,JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง
ในวันย่ืนซอง  
 
16. การพ่นสี  

16.1 การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพ่นสพีร้อมตราสญัลกัษณ์ของหน่วยงาน และ
ข้อความตามที่ องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งน้าว อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ก าหนด (สีแดง)  

16.2 ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่นอ้ยกว่า 2 ช้ัน สีต้องได้รับ มอก. ของส ี 
16.3 ภายในตัวถัง ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิมไม่น้อย

กว่า 2 ช้ัน ก่อนพ่นสีจริง      
 
17. แถบสะท้อนแสง  

 ด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถติดแถบสะท้อนแสง ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นทีย่อมรบัเช่น DIN,EN,BS,CE,ECE,NFPA,UL,FM,SAE,JIS สถาบัน
ใดสถาบันหนึ่ง ที่ทนต่อแสงแดดไม่ซีดง่าย ผ่าน การทดสอบ QUV Test หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันย่ืนซอง  
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18. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถ  
18.1 บล็อคถอดล้อพร้อมด้าม จานวน 1 ชุด  
18.2 ยางอะไหล่พรอ้มกงล้อ จานวน 1 ชุด  
18.3 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ามและเครื่องมือตามมาตรฐานผู้ผลิต จานวน 1 ชุด  
18.4 ชุดอัดจารบ ีจานวน 1 ชุด  
18.5 หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ จานวน 1 ชุด  
 

19. เง่ือนไขและการรับประกัน  
19.1 รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดต้ังเครนไฮดรอลิคพรอ้มกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือ  

ประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  จากกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นโรงงาน
ถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน โดยผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบรหิารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 หรือระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนา การผลิต การซ่อมบ ารุงรักษา
หรือบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันย่ืนซอง  

19.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า มาประกอบการพจิารณาในวันย่ืนซองเสนอราคา   

19.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์,ชุดไฮดรอลิคยกเท,เครนไฮดรอลิค,สัญญาณไฟ  
ฉุกเฉินและสัญญาณไฟท้ายรถ ที่มีรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น มาตรฐาน โดยต้องไฮไลท์หรือขีดเน้นข้อความในแคต
ตา ล็อค และต้องมีช่ือบริษัทและเว็ปไซด์เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบ
แหล่งที่มาของการผลิตได้ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันย่ืนซองเสนอราคา  

19.4 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตัง้ใหเ้ป็นตัวแทนจ าหนา่ยจากผูผ้ลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายใน  
ประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาของ ตัวรถยนต์,กระบะบรรทุก,ชุดไฮดรอลิคยกเท,เครนไฮดรอลิค,ชุด
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันย่ืนซองเสนอราคา  

19.5 ผู้เสนอราคาต้องจัดท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯของรถคันดังกล่าว  
ตามที่หน่วยงานก าหนดกบัของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน โดยอ้างอิงกบัแคตตาล็อคที่แนบในวันเสนอราคาเพื่อ
ประกอบการพจิารณา  

19.6 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดแปลเอกสารที่แนบท้ายหรือเอกสารประกอบการเสนอราคาทีเ่ป็น 
ภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทย ประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  

19.7 การก าหนดเงือ่นไขและมาตรฐานต่าง ๆ ในรายละเอยีดคุณลักษณะให้ถือเป็นสาระส าคัญเพือ่
ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการและเพื่อประโยชน์ของราชการเป็นส าคัญ  

19.8 ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ของระบบกระบะ
ดัมพ์ ,ระบบยกดมัพ์ ,ระบบเครน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่สง่มอบเรียบร้อยแล้ว และหาก
การช ารุดเสียหายเกิดข้ึนทาง อบต.ทุง่น้าวจะแจง้ใหผู้้เสนอราคาทราบ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้
งานได้ตามปกติ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และด าเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ผู้
เสนอราคาได้รับแจ้งใหท้ราบ  

การรบัประกันระบบคัสซีและตัวเครื่องยนต์ ของยีห่้อรถยนต์ที่น าเสนอราคา จะต้องมีการรบัประกัน
ในส่วนของระบบคัสซีและตัวเครื่องยนต์ ในระยะประกันไมน่้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร ตาม
เงื่อนไขของแต่ละบริษัทก าหนด   
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19.9 เหตุผลในการก าหนดให้น าหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายหนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆเพื่อให้

หน่วยงานทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 
เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบ ารุงและสั่งอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงที่อยู่ในช่วงการรับประกันสินค้าและ
นอกเหนือการรับประกันซื้อสินค้าทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการรายละเอียดอื่นๆตามที่หน่วยงาน
ก าหนด  

19.10 คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่พจิารณาเกณฑ์ราคาต่ าสุดของผูเ้สนอราคารายใดรายหนึ่ง
ที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือมเีกณฑ์คุณสมบัติไมเ่ป็นไปตามเอกสารประกาศที่ก าหนด  

19.11 ผู้เสนอราคาต้องยอมรับผลการพจิารณาของคณะกรรมการในการใช้ดุลยพินิจของกรรมการ
ให้ถือเป็นข้อยุติและใหเ้ป็นผลสิ้นสุดในการพิจารณา  

19.12 คณะกรรมการจะไมร่ับพจิารณาผู้ที่ถูกแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิง้งาน หรือ ก าลังถูกเสนอแจ้งช่ือให้
เป็นผู้ทิ้งงานจากหน่วยงานราชการ เว้นแต่จะมีค าสั่งยกเลิกการถูกแจง้เวียนดังกล่าว  

๑9.๑๓ คณะกรรมการอาจเชิญผูเ้สนอราคาเข้ามาให้ข้อมลูเพิ่มเติม หากมีความไม่ชัดเจนของเอกสาร 
โดยผู้เสนอราคาจะต้องเข้ามาช้ีแจง หรือส่งตัวแทนเข้ามาช้ีแจง ถือเป็นสาระส าคัญในการพจิารณา  

19.1๔ ผู้เสนอราคาจะต้องอบรมการใช้งานรถยนต์กระเช้าเอนกประสงค์และอปุกรณ์ส่วนควบคุม
ให้กับพนกังานผู้ดูแลรถให้ใช้งานได้อย่างดีอย่างครบถ้วน  

19.1๕ การเบิกจ่ายเงินต่อเมือ่ได้ส่งมอบรถยนต์กระเช้าเอนกประสงค์ซึ่งผ่านการตรวจรับจาก
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุและมีการโอนกรรมสิทธ์ิเป็นของผู้ซือ้เรียบร้อยครบถ้วนแล้วโดยผูเ้สนอราคาเป็น
ผู้ด าเนินการทั้งสิ้นตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างอันเกิดจากการนี้  

19.1๖ ผู้เสนอราคาต้องสง่เอกสารฉบบัจริงชุดเดียวกันกับที่ยื่นในระบบ e-bidding ถึงหน่วยงาน
ภายใน 3 วันท าการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารสง่ระบุถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา  

19.17 ผู้เสนอราคาต้องแสดงการมีศูนย์ซ่อมหรอือู่ซ่อมเครนไฮดรอลิค อุปกรณ์ส่วนควบ ในจังหวัด
แพร่หรือจงัหวัดข้างเคียง โดยเปน็ศูนย์หรอือู่ที่ช่างผ่านการทดสอบจากสถาบันพฒันาฝีมอืแรงงานหรือ
เทียบเท่า  พร้อมแสดงเอกสารดงักล่าว พร้อมแผนที่การเดินทาง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานของศูนย์ซ่อมหรอือู่ซ่อม 

19.18 คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่พจิารณาเกณฑ์ราคาต่ าสุดของผูเ้สนอราคารายใดรายหนึ่ง
ที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือมเีกณฑ์คุณสมบัติไมเ่ป็นไปตามเอกสารประกาศก าหนด 

19.19 คณะกรรมการจะไมร่ับพจิารณาผู้ที่ถูกแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิง้งาน หรือก าลังถูกเสนอแจ้งช่ือให้
เป็นผู้ทิ้งงานจากหน่วยงานราชการ เว้นแต่จะมีค าสั่งยกเลิกการถูกแจง้เวียนดังกล่าว 

    
20. ระยะเวลาด าเนินการและส่งมอบ (งวดงาน - งวดเงิน) และก าหนดระยะเวลาการยืนราคาสาหรับผู้
เสนอราคาในการยื่นข้อเสนอส าหรับงานน้ัน ๆ  

20.1 ก าหนดยืนราคา 60 วัน นับแต่วันย่ืนข้อเสนอ โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้อง
รับผิดชอบราคาที่ตนไดเ้สนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 

20.2 ก าหนดเวลาการส่งมอบพสัดุแล้วเสร็จภายใน 60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่
ได้รับหนงัสือแจ้งให้สง่มอบพัสดุ หรือวันที่ไดร้ับหนังสือแจง้ให้เริ่มท างาน 
3. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครัง้นี้ องค์การบรหิารส่วนต าบลทุง่น้าวจะพจิารณาตัดสินโดยใช้
เกณฑ์ราคา  โดยพิจารณาจากราคารวม 


