
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ 

ตําบลลวงเหนอื  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม 
เร่ือง   สอบราคาจัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคป จํานวน  1  คัน 

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

ดวยเทศบาลตําบลลวงเหนือ   อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะสอบ
ราคาจัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคป โดยตองเปนรถรุนใหมที่
จําหนายและยังคงมีรายการผลิตในรุนเดียวกัน  ณ วันสงมอบรถ ทั้งนี้ตองเปนรถที่ไมเคยผานการใชงานมา
กอน ราคาเปนราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตแลว  จํานวน 1 คัน ราคากลาง 770,000.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่น
บาทถวน)   มีรายละเอียดดังนี้ 
  รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคป จํานวน  1 คัน 
คุณสมบัติ  เปนรถยนตกระบะบรรทุก ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี เปนกระบะสําเร็จรูป หอง
โดยสารเปนดับเบิ้ลแคป 4 ประตู เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ และราคารวมภาษีสรรพสามิต รายละเอียด
คุณลักษณะตามเอกสารแนบทาย 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติดังตอไปนี ้
1.  เปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาว 
2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ    รัฐวิสาหกิจ     หรือ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาล

ตําบลลวงเหนือ ในวันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้ 

กําหนดยื่นซองสอบราคา  ระหวางวันที่  6  เดือนกันยายน พ.ศ.2553   ถึงวันที่  17  เดือน  
กันยายน พ.ศ.2553   ณ งานพัสดุ กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  หรือจะสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ   โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี  4/2553”  มายัง
สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ   เลขท่ี  299  หมู   2   ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม   
50220  โดยเทศบาลตําบลลวงเหนือ จะถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลลวงเหนือลงรับจากไปรษณยี (ระหวาง
วันที่ 6 กันยายน 2553 – 17 กันยายน 2553) เปนวันและเวลารับซอง หรือจะยืน่ซองใบเสนอราคาในวันที่  20   
เดือน กนัยายน พ.ศ.  2553  ตั้งแตเวลา  09.00  น.   ถึง 10.00 น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง 
 

/ ระดับอําเภอดอยสะเก็ด..... 
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ระดับอําเภอดอยสะเก็ด ( ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด หองประชุม 2 ช้ัน 2)   เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคา
จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ใหแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอ
ไปพรอมกับซองเสนอราคาดวย   และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2553 ตั้งแต
เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ  ศูนยจัดซื้อจัดจางทองถิ่นอําเภอดอยสะเก็ด ( ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด หอง
ประชุม 2 ช้ัน 2)   

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-  บาท (หารอยบาทถวน)  ไดที่
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนอื เลขที่ 299 หมูที่ 2 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเกด็ จังหวดั
เชียงใหม  50220  หากมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจเพื่อการนัน้ดวย ทั้งนี้
ตั้งแตวนัที่  6  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2553  ถึงวันที่  17  เดือนกันยายน พ.ศ. 2553  หรือสอบถามรายละเอียด
ไดที่หมายเลข 053-865901  ในวันและเวลาราชการ  และ www.loungnuae.com 

ประกาศ   ณ  วนัที่    3    เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2553 

 

 
     (นายดวงแกว  สะอาดลวน) 

                                      นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



เอกสารแนบทาย 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ครุภัณฑยานพาหนะ 

รถยนตบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคป 
เทศบาลตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

 
1. คุณสมบัติท่ัวไป  
 1.1 เปนรถยนตกระบะสําเรจ็รูปจากโรงงานผูผลิต ขนาด 1 ตัน ใชเครื่องยนตดเีซล ขับเคลื่อน 2 ลอ  
       มีหองโดยสารเปนแบบดบัเบิ้ลแคป มีประตูเปด-ปด จากภายนอก 4 ประตู 
 1.2 เบาะที่นั่งมี 2 ตอน, มีจํานวนทีน่ั่งภายในหองโดยสารขนาด 4 ที่นั่ง พรอมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทกุ 
       ที่นั่งตอนหนาสามารถปรับเอนไดและมีหมอนรองศรีษะ 
 1.3 มีกระจกหนาตางรอบดานและกระจกมองขางรถทั้งขางซายและขางขวา 
 1.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 
 1.5 กระบะดานหลังปูพื้นดวยลายเนอร  
 1.6 กระจกทั้งหมดติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถปองกันความรอนและรังสียูวไีด 
       ขนาดไมเกิน 40%  สวนกระจกบังลมดานหนาตดิฟลมกรองแสงเตม็ทั้งบาน 
2.    คุณลักษณะทางเทคนิค 
 2.1 ระบบเครื่องยนต เครื่องยนตดีเซล 16 วาลว  จํานวน  4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา    
                                                       2,400 ซีซี  และมีระบบเทอรโบอินเตอร คูลเลอร  ใหกําลังสูงสุด 140   
                                                       แรงมา 
 2.2 ระบบจายน้ํามัน หัวฉีดไดเร็คอนิเจ็คชั่น  แบบคอมมอนเรล หรือดีกวา 
 2.3 ระบบขับเคลื่อน แบบเกยีรธรรมดา  เกยีรเดินหนา 5 เกียร  เกียรถอยหลัง 1 เกียร 
 2.4 ระบบบังคับเลี้ยว แบบแร็คแอนดพีเนยีน พรอมพาวเวอรหรือดีกวา 
 2.5 ระบบเบรก  ดานหนาแบบดิสกเบรกและมีครีบระบายความรอน 
    ดานหลังแบบดรัมเบรก  พรอมวาลวปรับแรงดันน้ํามันเบรกอัตโนมัติ  
 2.6 ระบบกันสะเทือน ดานหนาแบบอิสระปกนกคู พรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโครงและ 
    ระบบดัดตอกาํลังอัตโนมัติ  
    ดานหลังแบบแหนบซอนและโชคอัพทรงกระบอกตดิตัง้ทแยงมุมกันหรือ 
    ดีกวา      
 2.7 ลอ – ยาง  ลอแม็กซอัลลอย ยางมีขนาด 265/65R17 ลออัลลอยขนาด 7.5J/x17 
 2.8 ความยาวชวงลอ ไมต่ํากวา 3,050 มม. 
   2.9 มิติภายนอก    ความยาวไมนอยกวา 5,000  มม.  ความกวางไมนอยกวา 1,800  มม.   
    ความสูงไมนอยกวา  1,800  มม. 
 

/ 3.อุปกรณและเครื่องมือประจํารถ 
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3. อุปกรณและเครื่องมือประจํารถ 
 3.1 ยางอะไหลพรอมกระทะลอ     1 ชุด 
 3.2 แมแรงยกรถพรอมดาม     1 ชุด 
 3.3 ประแจถอดลอ      1 ชุด 
 3.4 เครื่องมือประจํารถ      1 ชุด 
 3.5 หนังสือคูมือประจํารถ     1 เลม 
 3.6 ยางปูพื้นในรถตอนหนาและตอนหลัง 
 3.7 ติดตั้งเครื่องเสียง  แบบ 2 DIN, CD1 แผน, วิทยุ และ MP3 WMA พรอมลําโพงจํานวน 4  
       ตําแหนง 
 3.8 มีระบบเซ็นทรัลล็อก/ กระจกไฟฟา/ กุญแจรโีมท ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 
 3.9 มีระบบปองกันการโจรกรรม  ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 
 3.10 มีแผนกันสาดที่ขอบประตู 4 บานและมีกรอบแผนปายทะเบยีนจํานวน 1 ชุด 
 3.11 มีกันชนหลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 
 3.12 กันชนเหล็กเสริมกันชนหนา 
 3.13 มีบันไดขาง ซาย-ขวา ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 
 3.14 ผูขายตองติดสติ๊กเกอร หรือ พนสีตราสัญลักษณของหนวยงานตามที่ผูซ้ือกําหนด 
 3.15 บัตรเขารับบริการบํารุงรักษาในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผูแทนจําหนายกําหนด 
 3.16 อุปกรณที่ติดมากับรถใหเปนไปตามรูปแบบ Cattalog แนบทายสญัญา 
 3.17 น้ํามันเชือ้เพลิงเต็มถัง โดยตรวจสอบจากมาตรวดัในวันสงมอบ 
 3.18  ประกันภัยช้ัน 1 ปแรก 
 3.19  ล็อกเบรก, ครัช และยางอะไหล 
4. เงื่อนไขเฉพาะ 
 6.1 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบ หรือ Cattalog ตัวจริงแสดง ยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต 
 6.2 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตโดยตรงเทานั้น 

6.3 มีศูนยบริการมาตรฐานครอบคลุมทุกจังหวัดทัว่ประเทศ พรอมแสดงชื่อ ที่อยู สถานที่ตั้งของ    
    ศูนยบริการเปนหนังสือในวันยื่นซองประมูลราคา   หรือ  มีทั้งนี้เพื่อความสะดวกและ   
      ประหยดัในการนํารถยนตเขารับการบํารุงรักษาภายในระยะเวลาหรือระยะทางทีก่ําหนด 

 6.4 รับประกันคุณภาพในระยะเวลา 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร สุดแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน  
      หากมีการชดุเสียหายในกรณีใชงานปกติ ผูขายจะตองรับผิดชอบซอมแซมเปลี่ยนอะไหลใหโดย 
      ไมคิดมูลคาเวนแตกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ 
 6.5 ผูขายจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนทั้งหมด 
 6.6 ผูขายจะตองสงมอบรถยนต ณ ที่ตั้งหนวยงานของผูซ้ือ 
 
 

/6.7 ใหพนตราสัญญาลักษณ...... 
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6.7 ใหพนตราสัญลักษณของเทศบาล บริเวณประตูหนาดานนอกทั้งสองขาง ขนาดกวางหรือยาวไม

นอยกวา 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตําบลลวงเหนือ ขนาดสูงไมนอยกวา  5  เซนติเมตร 
หรือช่ือยอขนาดสูงไมนอยกวา 7.5 เซนตเิมตร ตราเครื่องหมายและอกัษรชื่อของเทศบาล ใหพนดวยสีขาว
เวนแตใชสีขาวแลวมองเห็นไมชัดเจนใหใชสีอ่ืนแทน  พรอมหมายเลขครุภัณฑ 

6.8   มีกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถยนตเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ณ วนัสงมอบรถยนต  
6.9   ผูขายจะตองสงมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ใหผูซ้ือกอนการเบิกจายเงิน 
6.10 กําหนดสงมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา 
6.11 ขณะผูขายสงมอบรถใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ํามันอื่น 

เต็มตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนด พรอมที่จะใชงานไดทันที 
 
 
 
                                                  (ลงชื่อ) 

  (นายดวงแกว  สะอาดลวน)  
                                                                   นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ  
 


