
 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค 

พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จ านวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
………………………………………….. 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ได้แก่ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จ านวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
รายการ ดังนี้ 

รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เครื่องยนต์
ดีเซลขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ราคากลาง ๒,๓๙๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)  

 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
         ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
        ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง  
          ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะส าโรง ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
         ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
        ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
         ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ
อ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอเมืองกาญจนบุรี) จังหวัดกาญจนบุรี และก าหนดเสนอราคาในวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 



ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  
๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดู
รายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.kohsamrong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๓๔-๕๐๖๗๘๙ ในวันและเวลาราชการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๘  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
                                    
                                                           (ลงชื่อ) 
                                          (นายธนาสิทธิ์  จันทร์โสม) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง 
 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จ านวน 1 คัน  
   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 2,397,791.- บาท  

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 8 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 2,397,000.- บาท  

4. แหล่งที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้  
4.1 บริษัท นิวสตาร์ แมชชินเนอรี่ จ ากัด  

4.2 บริษัท ยิ่งเจริญมอเตอร์ แอนด์อิควิปเมนท์ จ ากัด  

4.3 บริษัท จตุคาม วิศวกรรม จ ากัด  
5. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

5.1 นางธวัลรัตน์  คล้อยเอ่ียม  ต าแหน่ง ปลัด อบต.ฯ   เป็นประธานกรรมการฯ  
5.2 นายพุทธชาติ  ทองดี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นกรรมการฯ  
5.3 นายไพฑูรย์  จีวรพรหม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   เป็นกรรมการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งได้แก่รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จ านวน 1 คัน 
ราคากลาง 2,397,000 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 
รายละเอียดคุณลักษณะ  
1. ลักษณะทั่วไป 

1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเบอร์กลาส สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 
10 เมตร ส าหรับท างานในท่ีสูง เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถใช้ยกของหนักได้ (ทั้งนี้การก าหนด
มาตรฐานต่างๆ เพ่ือให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) 
และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เป็นของเก่าเก็บ  

2.  ตัวรถยนต์บรรทุก 
2.1 ตัวรถโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
2.2 เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด โดย

มีอุปกรณ์ท่ีส าคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน 
2.3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 3. เครื่องยนต์  
3.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ า เป็นเครื่องดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก. 

2315-2551 
3.2 มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 

4. ระบบส่งก าลัง 
4.1 คลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต 
4.2 เกียร์เป็นแบบกระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 

5. ระบบบังคับเลี้ยว 
      5.1 พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) 
6. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
      6.1 ถังน้ ามันเชื้อเพลิงมีความจุไมน้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 
7. ระบบกันสะเทือน 

 7.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต  
8. ระบบห้ามล้อ 
     8.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
9. สมรรถนะรถ 
     9.1 ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
     9.2 สามารถรับน้ าหนักตัวรถ  ส่วนประกอบ  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ 

(GROSS WEHICLE WEIGTH) ได้ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม 
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10. ระบบไฟฟ้า 
     10.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ 
     10.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24  โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์ 
     10.3 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์ 
     10.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดบรรจุไม่ต่ ากว่า 60 แอมแปร/์ชั่วโมง จ านวน 2 ชุด 
     10.5 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 
11. ระบบเครนไฮโดรลิค 

11.1 เครนท างานด้วยระบบไฮโดรลิคสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน โดยยืดออกทีละท่อนและยืดออก
ได้อย่างต่อเนื่องด้วยการควบคุมด้วยคันโยกเพียงอย่างเดียว สามารถยืดออกได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  

      11.2 เครนสามารถควบคุมการท างานได้จากอุปกรณ์การท างานทั้ง 2 ด้านของตัวรถ  
      11.3 แขนของเครนมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต  
      11.4 เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา  อย่างต่อเนื่อง 

11.5 มีอุปกรณ์เครื่องค้ ายันหรือเท้าช้างไม่น้อยกว่า 2 ชุด ติดตั้งด้านซ้ายและด้านขวา  มีระบบโรยสลิงขึ้นลง
ได้โดยการควบคุมโดยระบบไฮดรอลิค 

      11.6 เครนสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัม  ที่ระยะยกไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
11.7 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์กระเช้าไฟเบอร์กลาสเข้าท่ีปลายแขน  สามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร  โดย

วัดจากปากกระเช้าถึงระดับพ้ืนดิน 
12. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

12.1 กระเช้าท าด้วยไฟเบอร์กลาสติดตั้งที่ปลายแขน กระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบความสามารถ
ในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 8 kv50 Hz เป็นเวลา 1 นาที โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงใน
วันยื่นซองพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย แต่งตั้งการขายให้กับหน่วยงานมาแสดงในวันยื่นซอง 

13. กระบะบรรทุก 
     13.1 ขนาดความหนาของพ้ืนกระบะไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
     13.2 กระบะข้างและส่วนอื่น ๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3.00 มม. สามารถเปิดกระบะข้างได้ทั้ง  
            2 ด้านและกระบะท้ายอีก 1 ด้าน 
14. ระบบการยกเท 

14.1 ท าการยกเทด้วยระบบไฮโดรลิคดันใต้ท้องรถมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งก าลัง
จากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O 

14.2 ชุดดั้มไฮโดรลิคต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9100:2008 และมาตรฐานความปลอดภัย 
OHSAS 18001:2007 โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงใน
วันยื่นซองเสนอราคา 
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15. ชุดอุปกรณ์ติดตั้งไฟฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน 

15.1 สัญญาณไฟฟ้าฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแผงสั้นติดตั้งบนหลังคารถ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 21 เซนติเมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 42 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 14 เซนติเมตร 

15.2 โคมไฟหมุนใช้หลอด HALOGEN หรือแบบธรรมดา  จ านวน 2 โคม  ขนาดไม่น้อยกว่า 55 วัตต์ 12 โวลท์  
แต่ละชุดมีจานค้างแบบ Poly Phenylene Oxide Alloy แบบมับติรีเฟล็กเตอร์ช่วยเพิ่มการกระจายแสง 

15.3 ตรงกลางระหว่างโคมทั้งสองเป็นแผ่นสะท้อนแสงได้สี่ด้าน จ านวน 1 ชุด 
15.4 หลอดและจานสะท้อนแสงแต่ละชุดมีมอเตอร์ขับเฟืองโดยอิสระ เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดช ารุดอีกตัวยังคง

ท างานได้ตามปกติ 
15.5 ฝาเลนส์ครอบดวงไฟท าด้วยวัสดุ โพลีคาร์บอเนต ฝาเลนส์ครอบดวงไฟมีสีให้เลือกตามความเหมาะสม  

หรือตามท่ีหน่วยงานระบุเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 
และมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบ
แต่งตั้งตัวแทนจ าหน่วยมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

16. การพ่นสี 
16.1 พ่นสีกันสนิมอย่างดี  ก่อนพ่นสีจริงอีก 2 ชั้น (ตัวรถเป็นสีเขียว) 
16.2 ทั้งภายในและภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมชนิดพิเศษ  และพ่นทับด้วยสีจริง  พร้อมตัวอักษรสีขาว  

ข้อความ “องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง” และโลโก้หน่วยงาน 
17. อุปกรณ์ประจ ารถยนต์ 

17.1 เครื่องมือมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต จ านวน 1 ชุด  
17.2 แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม จ านวน 1 ชุด  
17.3 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จ านวน 1 ชุด  
17.4 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จ านวน 1 ชุด  
17.5 หนังสือคู่มือการใช้รถและบริการ จ านวน 1 ชุด  

18. เงื่อนไขการช าระเงิน 
18.1 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรงจะช าระเงินให้ผู้จ าหน่ายเมื่อได้รับมอบพัสดุพร้อมเล่มทะเบียนรถ

แล้วเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นผู้จ าหน่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด  
19. เงื่อนไขการส่งมอบ 

19.1 ผู้จ าหน่ายต้องส่งมอบพัสดุที่พร้อมใช้งานได้ทันทีภายใน 120 วัน พร้อมเติมน้ ามันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง  
19.2 ผู้จ าหน่ายต้องสาธิตและอบรมให้พนักงานผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรงในการ

ใช้งานและการดูแลบ ารุงรักษา 


