
 

ประกาศ เทศบาลตาํบลกาํพวน 

เรือง ประกวดราคาซือรถตกัหน้า-ขุดหลงั ชนิดขับเคลอืน  ล้อ ด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

                          เทศบาลตาํบลกาํพวนมีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาซือรถตกัหนา้-ขุดหลงั ชนิดขบัเคลือน  ลอ้ 

ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี (รายละเอียดคุณลกัษณะแนบทา้ย) 

 รถตกัหนา้-ขุดหลงั ชนิดขบัเคลือน 4 ลอ้ ชนิด 4 ลอ้เท่ากนั 

เครืองยนตดี์เซล 4 สูบ 4 จงัหวะ มีกาํลงัไม่นอ้ยกว่า 92 แรงมา้ 

จาํนวน ๑ คนั 

                        ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี 

                   ๑. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุทีประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว 

                   ๒. ไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชือแลว้ 

                   ๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

ประสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นว่านนั 

                   ๔. เป็นผูที้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบืองตน้ในการซือของเทศบาลตาํบลกาํพวน 

                   ๕. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่เทศบาล

ตาํบลกาํพวน ณ วนัทีประกาศประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการ

ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ครังนี 

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย 

หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซึงไดด้าํเนินการจดัซือจดัจา้งดว้ย

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ

กรมบญัชีกลาง ทีเวบ็ไซตศ์นูยข์อ้มลูจดัซือจดัจา้งภาครัฐ 

                   ๘. คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลูค่าไม่เกินสาม

หมืนบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

                    กาํหนดยนืซองเอกสารประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที ๔ ตุลาคม 

๒๕๕๖ ตงัแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการจดัซือหรือจดัจา้ง (ทีการอาํเภอสุข

สาํราญ) ชนั ๒ อาํเภอสุขสาํราญ จงัหวดัระนอง และกาํหนดเสนอราคาในวนัที  ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตงัแต่

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

 

 



 

                    ผูส้นใจติดต่อขอซือเอกสารประกวดราคาซือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชุด

ละ ๑,๐๐๐ บาท ไดที้ กองคลงั เทศบาลตาํบลกาํพวน ในวนัที ๑๗ กนัยายน ๒๕๕๖ ถึงวนัที ๒๖ กนัยายน 

๒๕๕๖ ตงัแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที้เวบ็ไซต ์www.kumpuan.go.th, 

www.ranonglocal.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๗๗๘๔๔๑๙๘ ต่อ 

๖๐๒ ในวนัและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วนัที ๑๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

(นายวรากร กิจการ) 

นายกเทศมนตรีตาํบลกาํพวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดแนบทายประกาศ ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๖ 

รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ  

รถตักหนา-ขุดหลัง ชนดิขับเคล่ือน ๔ ลอ  
…………………………………………………………………………….. 

 

ราคากลาง 

ราคากลางรถตกัหนา-ขุดหลัง ชนดิขับเคลื่อน ๔ ลอ  ในวงเงนิ   ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท   

(สี่ลานบาทถวน )   

ลักษณะท่ัวไป 

เปนรถตกัหนา – ขุดหลัง  (LOADER BACKHOE)  แบบขับเคลื่อน ๔ ลอ ชนดิ ๔ ลอเทากนั  

ตัวรถกับเครื่องยนตเปนยีห่อเดยีวกันเพื่อสะดวกในการบํารุงรกัษา ตดิบุงกี๋สําหรับตกัหนา และบุงกี๋ขดุ

ดานหลงัรถ ควบคุมดวยระบบไฮโดรลกิ 

ระบบเคร่ืองยนต 

เครื่องยนตดเีซล ๔  สูบ  ๔  จังหวะเปนยีห่อเดยีวกัน ระบายความรอนดวยน้ํา   ปรมิาตร 

กระบอกสูบไมนอยกวา  ๔,๓๕๐ ซี.ซี. ใหกําลังไมนอยกวา ๙๒  แรงมา  ที่รอบเครื่องยนตไมเกนิ ๒,๒๐๐ รอบ

ตอนาท ี อัลเตอรเนเตอร (ไดชารท)  มีกําลงัไมนอยกวา  ๙๐  แอมป   

ระบบขับเคลื่อน 

๑. ระบบสงกําลังเปนแบบ  TORQUE CONVERTER และระบบเลอืกตําแหนงเกยีรแบบ  

POWER SHIF TRANSMISSION (เกยีรกระตาย / เกยีรเตา ) 

๒. ขับเคลื่อน ๔ ลอ( FOUR-WHEEL DRIVE ) ทีส่ามารถเลอืกขับเคลื่อนไดทัง้ ๔ ลอ หรอื  

๒ ลอตามภารกจิ 

๓. การเคลื่อนที่เดนิหนาไมนอยกวา ๔ ระดับ และการถอยหลังไมนอยกวา ๓ ระดับ 

๔. ความเร็วเดนิทาง ไมนอยกวา ๓๖ กโิลเมตรตอช่ัวโมง 

๕. ถังน้ํามันจุเช้ือเพลงิไดไมนอยกวา  ๑๕๐  ลติร 

๖. แรงดนัน้ํามันไฮดรอลคิในระบบไมนอยกวา  ๒๔๐ บาร 

ระบบไฟฟา 

  ๑. เปนระบบแรงเคลื่อน ๑๒ โวลท 

  ๒.  มีไฟสองสวาง และสัญญาณไฟ  ถูกตองตามกฎหมาย 

ระบบบังคับเลี้ยว 

  เปนแบบ  Hydrostatic หรอื   Hydraulic  บังคับเลี้ยวไดทัง้  ๔  ลอ 

ระบบเบรก/หามลอ 

  ๑. เปนแบบตามมาตรฐานผูผลติ 

  ๓. มีเบรกหามลอขณะจอด (PARKING BRAKE) 



-๒- 

 

อุปกรณตักหนา 

        ๑.  ชุดบุงกี๋ตัก  ตดิตัง้อยูดานหนารถควบคุมดวยระบบไฮดรอลกิ  แบบกระบอกคู 

      ๒  ขนาดความจุของบุงกี๋ไมนอยกวา  ๑  ลกูบาศกเมตร  

      ๓.  มีแรงงัดที่ปลายบุงกี๋ตกัไมนอยกวา   ๖,๒๐๐  กโิลกรัมแรง 

  ๔.  รับน้ําหนักขณะยกสูงสดุไมนอยกวา  ๓,๙๐๐  กโิลกรัม  

  ๕.  ฟนของบุงกี๋สามารถถอดเปลี่ยนได 

 

อุปกรณขุดหลัง 

        ๑. ชุดบุงกี๋ขุดตดิตัง้อยูดานหลงัรถมีขาคํ้ายันทําใหรถม่ันคงขณะขุดดนิควบคุมดวยระบบ 

ไฮดรอลกิแขนขุดสามารถเลื่อนซาย-ขวา (SIDE SHIFT)  

      ๒. ขนาดความกวางของบุงกี๋ขุดไมนอยกวา  ๖๐๐  มิลลเิมตร 

      ๓. ความจุของบุงกี๋ไมนอยกวา  ๐.๑๗  ลกูบาศกเมตร 

         ๔. มีแรงงดัที่ปลายบุงกี๋ไมนอยกวา  ๖,๑๐๐  กโิลกรัมแรง 

          ๕. มีระยะขุดลกึได  ไมนอยกวา  ๔. ๓๕ เมตร 

             ๖. มีระยะขุดไกล ไมนอยกวา  ๕  เมตร 

  ๗. ฟนของบุงกี๋สามารถถอดเปลี่ยนได 

ลอยาง  

  ขนาดลอยางไมเล็กกวา  ๑๖.๙ X ๒๔  อัตราเทยีบผาใบไมนอยกวา ๑๒ ช้ัน เทากันทัง้ ๔ ลอ 

ท่ีนั่งคนขับ 

๑.มีกระจกทกุดาน พรอมตดิตัง้เครื่องปรับอากาศ  

๒.มีมาตรวัด และไฟเตอืนระบบตาง ๆ  ตามมาตรฐานของบรษิัทผูผลติ 

อุปกรณประกอบ 

๑. หลงัคากนัแดดตามมาตรฐานโรงงานผูผลติ 

๒. มีมิเตอรบอกช่ัวโมงการทํางานของเครื่องจักร 

๓. มีเกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนตหรอืสัญญาณตางๆ ครบถวน 

๔. มีสัญญาณไฟเตอืนความดันน้ํามันเครื่อง  และไฟชารทแบตเตอรี ่

๕. มีเกจบอกระดับน้ํามันเช้ือเพลงิ 

๖. มีประแจสําหรบัถอดไสกรองทุกระบบ จํานวน  ๑  ชุด 

๗. หมวกนริภัยสําหรับพนกังานขับรถ  จํานวน  ๒  ชุด 

๘. กระบอกอัดจาระบ ี จํานวน ๑ ชุด 

๙. เครื่องมือประจํารถ  จํานวน ๑ ชุด 
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๑๐. มีสัญญาณและอุปกรณอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลติ 

๑๑. สัญญาณไฟฉกุเฉนิ 

๑๒. กระจกมองซายและกระจกมองหลัง 

๑๓. หนังสอืคูมือจํานวน ๑ ชุด  ประกอบดวยคูมือการใช, คูมือการซอม และคูมือการสั่งอะไหล 

๑๔. พรอมตดิตัง้ วทิยุซีด ี 

๑๕. เปนรถใหมรุนและแบบลาสดุของโรงงานผูผลติไมเคยใชงานมากอน 

เงื่อนไขของผลติภัณฑ 

๑. ตองเปนผลติภัณฑตามมาตรฐานประกอบจากโรงงานของบรษิัทผูผลติประจํารุนนัน่  

 อุปกรณประกอบตาง ๆ จะตองมีคุณภาพและมีจํานวนครบถวน  เปนไปตามที่ผูผลติและผูจําหนายไดกําหนด

เสนอขายใหแกลูกคาในทองตลาดโดยทั่วไป เปนของใหมรุนลาสดุ( BRAND NEW & LATEST MODEL ) 

 

๒. เปนรถทีถู่กตองตามคุณลักษณะมาตรฐานโรงงานผูผลติ ที่มีขายแพรหลายในทองตลาด 

มิใชรถดดัแปลงแกไขคุณลักษณะใหผิดเพ้ียนจากโรงงานผูผลติ ประกอบพิเศษเพื่องานใดงานหนึ่งหรอืแกไขให

ผานขอกําหนดของทางหนวยงานมายื่น หากมีการตรวจสอบวามีการแกไขคุณลักษณะใหผิดเพ้ียนไปจาก

มาตรฐานโรงงานผูผลติเพื่อใหผานขอกําหนดของทางหนวยงานเขามายื่น  ทางหนวยงานถอืวาเปนการยื่น

เอกสารเทจ็และถอืคําตัดสนิของทางหนวยงานเปนที่สิ้นสุด 

๓. มีสาขาและ/หรอืศูนยบรกิารทางดานอะไหลและบรกิารเพื่อบรกิารหลงัการขายในพื้นที ่ 

และจังหวัดขางเคียงเพือ่ความสะดวกของทางหนวยงานราชการ โดยจะตองเปนศนูยหรอืสาขาของโรงงาน

ผูผลติหรอืตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลติรถตกัหนาขุดหลงัที่เสนอเทานัน้และจะตองเปนศูนยบรกิารทีเ่ปด

มาไมนอยกวา 1 ปมีชางประจําสาขาสามารถตรวจเช็คไดโดยมิตองแจงลวงหนา และไมใชเปนการเชา

ศูนยบรกิารตอจากผูอ่ืนเพื่อมารับงานซอมเฉพาะกจิ 

เงื่อนไขการเสนอราคา 

๑. เปนผลติภัณฑสําเรจ็รูปจากตางประเทศ  จะตองเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตัง้โดยตรง 

จากผูผลติพรอมแนบสําเนาหนงัสอืแตงตัง้จากโรงงานผูผลติ  ผลติภัณฑที่ผลติหรอืประกอบในประเทศไทย 

ถาผูเสนอราคาไดยื่นขอจดทะเบยีนผลติภัณฑทีเ่สนอไวตอกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหสงหลกัฐานพรอม

การเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

เงื่อนไขการสงมอบ 

๑.  ตองสงมอบของในสภาพพรอมใชงานไดทันท ีมีอุปกรณตามมาตรฐานผูผลติครบถวน  

พรอมตดิสัญญาณไฟฉกุเฉนิ  ๑  ดวง 

  ๒.  มีหนังสอืคูมือประจําผลติภัณฑซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย หนังสอืคูมืออะไหล   

คูมือซอม และคูมือการใชรถ 
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๓. มีเครื่องหมายของเทศบาลตําบลกําพวน ขนาดกวางไมนอยกวา  ๗  นิ้ว  พรอม 

ตัวอักษรช่ือเต็มของเทศบาลตําบลกําพวน ขนาดสงูไมนอยกวา  ๒  นิ้ว  โดยเปนสตกิเกอรสขีาว  เวนแตใชสี

ขาวแลวมองเห็นไมชัดเจนใหใชสอ่ืีนแทน  ไวดานนอกรถยนตทัง้สองขาง 

๔. ผูขายตองสงมอบภายใน  ๔๕ วัน  และผูซ้ือจะจายเงนิใหผูขายเม่ือผูขายไดโอนทะเบยีน 

ใหเปนของผูซ้ือแลว  ซ่ึงคาใชจายในการจดทะเบยีนผูขายเปนผูจายเองทัง้สิ้น 

 

การรับประกันและการบริการหลังการขาย 

๑. ผูขายจะตองประกนัในการชํารุดเสยีหายของผลติภัณฑที่สงมอบเปนเวลา ๑  ป การนับ 

ระยะเวลาการรบัประกนั นับจากวันที่จดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ์ใหผูซ้ือเรยีบรอยแลว โดยทําสัญญาไวกับผูซ้ือ 

ซ่ึงผูซ้ือจะคนืหลักประกนัสัญญาใหหลังจากครบกําหนด  ๑ ป   การรับประกันจะตองรับประกนัความชํารุด

เสยีหายทกุกรณเีวนแตกรณทีี่เกดิจากการเสื่อมสภาพตามการใชงานปกต ิหรอืเกดิจากการใชผิดวธิ ี การ

แกไขความชํารุดเสยีหายที่รับประกนันี้ ผูขายจะตองรับผิดชอบคาใชจายทัง้สิ้นเอง  และตองดําเนนิการใหเสร็จ

สิ้นภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผูขายไดทราบการแจงถงึความชํารุดเสยีหาย มิฉะนัน้ผูขายจะตองเสยีคาปรับ

เปนรายวัน จนกวาการแกไขจะแลวเสรจ็ หรอืผูขายจัดสงผลติภัณฑประเภทและชนดิเดยีวกนัไปใชงานแทน

จนกวาจะซอมผลติภัณฑที่ชํารุดเสยีหายแลวเสร็จและถกูนํามาใชงานตามปกต ิ

๒. การชํารุดเสยีหายของผลติภัณฑในระยะเวลาประกันนี้  ผูขายจะตองดําเนนิการแกไข   

ณ ที่ผลติภัณฑถูกใชงานอยู  หรอืหากจะตองมีการโยกยายเพื่อทําการแกไข  ผูขายตองเสยีคาใชจายเพื่อการ

นัน้ดวยทัง้สิ้น 

๓. ผูขายจะตองเตรยีมอะไหลของผลติภัณฑทีส่งมอบไวบรกิารในระยะเวลา  ๕  ป  เม่ือมี 

การสัง่ซ้ืออะไหลโดยที่ผูซ้ือไมตองผูกพันในการสั่งซ้ืออะไหลจากผูขาย 

๕. ภายหลังการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ  ผูขายจะตองทําบรกิารหลอลืน่ตามกําหนดระยะเวลา 

ตามมาตรฐานของผูผลติ และหรอืใหบรกิารอ่ืน ๆ ที่จําเปนเพื่อใหผลติภัณฑนัน้ทัง้หมดอยูในสภาพดตีลอด

ระยะเวลาประกนั โดยใหหนวยงานผูครองรถของผูซ้ือนาํรถเขาบรกิารตามศนูยบรกิารของผูผลติที่ใหการ

บรกิารในจงัหวัดนัน้ หรอืจงัหวัดใกลเคียง 

๖. ผูขายตองฝกอบรมดานบํารงุรกัษาและการใชเครื่องจักรใหกบัเจาหนาที่ของเทศบาล 

ตําบลกําพวน  ไมนอยกวา  ๑  วัน 
 
 
 


