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ประกาศเทศบาลนครรังสิต 

เรื่อง  สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน 1 คัน  (ครั้งที่ 2) 
 

*********************************************** 
 

ด้วยเทศบาลนครรังสิต  มีความประสงค์จะด าเนินการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน 1 คัน  
(ครั้งที่ 2)  ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (Cab)  รายละเอียดตามเอกสารสอบราคา เลขที่....45/2559 ลงวันที่...27...กันยายน 2559 

 

ราคากลางของทางราชการ 
    เป็นจ านวนเงิน  688,000.00 บาท  (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 

 

งบประมาณตั้งไว้ 
    เป็นจ านวนเงิน  688,000.00 บาท  (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)          
 

 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 

   1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ                               
    2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
    3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
    4. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครรังสิต               
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ
ครั้งนี้ 

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (โดยแนบส าเนาเอกสารมาพร้อมประกอบการพิจารณา) 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ (ต้องไม่ติดแบล็คลิสกับ ปปช.) 

7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 
 
 

/ผู้สนใจติดต่อ... 
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โดยก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่....27....กันยายน 2559  ถึงวันที่...10...ตุลาคม 2559  
ระหว่างเวลา 08.30  น. – 16.30 น.  ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น 3  ส านักการคลัง  เทศบาลนครรังสิต 
ยกเว้น ในวันที่....30....กันยายน 2559  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  ยื่นซองสถานท่ีกลาง  ณ ห้องรับ-เปิดซอง 
(ห้องประชุมสัตตบงกช) ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่...11...ตุลาคม 2559  
ตั้งแต ่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับ-เปิดซอง (ห้องประชุมสัตตบงกช) ชั้น 5  ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี  

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ 500.00 บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)                  
ได้ที่งานผลประโยชน์  ชั้น 2  ส านักการคลัง  เทศบาลนครรังสิต  ระหว่างวันที่....27.....กันยายน 2559  ถึง                  
วันที่......10....ตุลาคม  2559  และสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข (02) 567-6000 ต่อ 313 ในวันและเวลา
ราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง, เว็บไซด์                    
www. pathumthani.go.th ของจังหวัดปทุมธานี, เว็บไซด์ www.rangsit.org ของเทศบาลนครรังสิต  

 
 

     ประกาศ   ณ  วันที่    27   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559 
 

 
      (นายวีรพงษ์  พิทักษ์ไพบูลย์กิจ) 
                  รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                          นายกเทศมนตรีนครรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rangsit.org/


 

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี 45/2559  ลงวันที ่ 27  กันยายน 2559 
โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน  (ครั้งที่ 2) 

 

********************************** 
 

รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน  ขนาด 1 ตัน  ประกอบด้วย 
   

1.  คุณลักษณะท่ัวไป 
 1.1  เป็นรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก แบบที่นั่ง 2 ตอน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบ 4X2 พวงมาลัยขวา   
                            แบบแร็คแอนพีเนียน  พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงมีประตูเปิด -ปิดด้านข้าง 2 ประตู   
   พร้อมประตูแค็บเปิดได้ 
 1.2  ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกส าเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  ตัวรถเครื่องยนต์และ  
                            อุปกรณ์ทุกอย่างต้องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที 
 

2.  คุณลักษณะทางเทคนิค 
 2.1  เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC Turbo และ   
                            Intercooler แบบคอมมอนเรล 
 2.2  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี 
 2.3  ก าลังสูงสุดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  
 2.4  แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ และความจุกระแสไฟฟ้า ไม่ต่ ากว่า 65 แอมป์แปร์/ชั่วโมง 
 2.5  มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกก าหนด 
  2.6  คลัชแห้งแบบแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค เกียร์ธรรมดา  
 2.7  เป็นระบบเบรกล้อหนา้แบบดิสก์เบรกพร้อมครับระบายความร้อน เบรกล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก    
                            พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ ามันเบรกอัตโนมัติและระบบห้ามล้อมือ มีระบบป้องกันล้อล็อค (ABS)   
                            ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 2.8   ขนาดยางและล้อกระทะตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 2.9   ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จ านวน  1 ชุด 
 2.10 สีรถตามท่ีเทศบาลนครรังสิตก าหนด 
 2.11 ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 80 ลิตร 
 2.12 กระจกมองข้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 2.13 มีระบบปิด-เปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-me-home 
 2.14 มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ด้านผู้ขับขี่ ผู้โดยสารตอนหน้าและหัวเข่าผู้ขับ 
 2.15 มีกันชนหน้า-หลัง 
 

3.  อุปกรณ์ประจ ารถ 
 3.1  เครื่องมือประจ ารถ  จ านวน 1 ชุด  ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 3.2  แม่แรง จ านวน 1 ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 3.3  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 3.4  เข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
         3.5  ยางกันโคลน หน้าและหลัง 
 
 

/3.6 แผ่นยาง...... 
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         3.6  แผ่นยางรองพ้ืน 4 ผืน 
         3.7  กระจกหน้าแบบนิรภัย กระจกหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
       3.8   วิทยุซีดี พร้อมล าโพงและอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
       3.9   ที่ปัดน้ าฝนปรับจังหวะการท างานได้ไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ 
       3.10 หนังสือคู่มือการใช้และการบ ารุงรักษาฉบับภาษาไทย จ านวน  1  เล่ม 
       3.11 กระบะด้านหลัง ติดตั้งปูกระบะ  Liner กันรอยขีดข่วน 
       3.12 ติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานรับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 
       3.13 มีเบาะแค็บด้านหลังคนขับ 
 
 

4.  เงื่อนไขอ่ืนๆ 
       4.1  ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตที่มี 
                            อ านาจเต็ม  (Authorized Dealer) หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่ายให้เป็นผู้แทน 
                            จ าหนา่ยพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 
       4.2  ผู้เสนอราคาแนบแคตตาล็อคที่มีรายละเอียดของรุ่นที่เสนอ ประกอบการพิจารณา 1 ชุด 
       4.3  ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือไม่น้อยกว่า  
                            100,000 กิโลเมตร  แล้วแต่กรณีใดจะครบก าหนดก่อน  ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้น 
                            แก่ตัวอุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อ 
                            ของผู้ใช้  โดยต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลา 3 ปี หรือระยะทาง                    
                            100,000 กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ 
       4.4  ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ ส านักงานเทศบาลนครรังสิต ภายใน  
                            60 วัน  นับถัดจากวันลงนามสัญญา 
       4.5  มี พ.ร.บ. คุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ (บุคคลที่ 3)  
       4.6  รถยนต์ที่เสนอราคามีศูนย์บริการมาตรฐานอย่างน้อยต้องอยู่ภายในจังหวัดปทุมธานี  พร้อมแสดง   
                            ชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นซองเสนอราคาพร้อมแนบเอกสาร  
                            ประกอบการพิจารณา 
      4.7  ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนรถในนามของเทศบาลนครรังสิต โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบ 
                            ด าเนินการทั้งหมด 
 


