ประกาศวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก ูบไม่ต่ากว่า
6,000 ซีซี รือก่าลังเครื่องยนต์ ูง ุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเ ล็กพร้อมติดตั้ง ้องโดย าร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ์ (e-bidding)
..................................................
ิทยาลัยการอาชีพค นขนุน มีค ามประ งค์จะประก ดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก ูบไม่ต่าก ่า 6,000 ซีซี รือก่าลังเครืองยนต์ ูง ุดไม่ต่าก ่า 170
กิโล ั ตต์ แบบกระบะเ ล็ ก พร้อมติ ด ตั้ง ้ อ งโดย าร จ่าน น 1 คั น ด้ ย ิธี ประก ดราคาอิ เล็ก ทรอนิ ก ์
(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประก ดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้ง ิ้น 2,060,000.- ( องล้าน ก มืน
บาทถ้ น) ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก ูบไม่ต่าก ่า 6,000 ซีซี
รือก่าลังเครืองยนต์ ูง ุดไม่ต่าก ่า 170 กิโล ัตต์ แบบกระบะเ ล็กพร้อมติดตั้ง ้องโดย าร จ่าน น 1 คัน
ผู้ยืนข้อเ นอราคาจะต้องมีคุณ มบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีค าม ามารถตามกฎ มาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ในระ ่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึงอยู่ระ ่างถูกระงับการยืนข้อเ นอ รือท่า ัญ ญากับ น่ ยงานของรัฐไ ้
ชั ครา เนืองจากผู้ทีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี ่าการ
กระทร งการคลังก่า นดตามทีประกา เผยแพร่ในระบบเครืองข่าย าร นเท ของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึงถูกระบุชือไ ้ในบัญชีรายชือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเ ียนชือใ ้เป็นผู้ทิ้งงานของ
น่ ยงานของรัฐในระบบเครือข่าย าร นเท ของกรมบัญ ชีกลาง ซึงร มถึงนิติ บุคคลทีผู้ทิ้ง งานเป็น ุ้น ่ น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริ าร ผู้มีอ่านาจในการด่าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้ ย
6. มีคุณ มบัติและไม่มีลัก ณะต้อง ้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ ารพั ดุภาครัฐก่า นดในราชกิจจานุเบก า
7. เป็นบุคคลธรรมดา รือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพั ดุทีประก ดราคาซื้อด้ ย ิธีประก ดราคา
อิเล็กทรอนิก ์ดังกล่า
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่ มกันกับผู้ยืนข้อเ นอราคารายอืนทีเข้ายืนข้อเ นอใ ้แก่ ิทยาลัย
การอาชีพค นขนุน ณ ันประกา ประก ดราคาอิเล็กทรอนิก ์ รือไม่เป็นผู้กระท่าอันเป็นการขัดข างการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประก ดราคาอิเล็กทรอนิก ์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอก ิทธิ์ รือค ามคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเ ธไม่ยอมขึ้น าลไทย เ ้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เ นอราคาไม่มีค่า ังใ ้ ละเอก ิทธิ์ค ามคุ้มกันเช่น ่านั้น
10. ผู้ ยื นข้ อ เ นอราคาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ์
ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยืน.......

-2ผู้ยืนข้อเ นอราคาต้องยืนข้อเ นอและเ นอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้ ยอิเล็กทรอนิก ์
ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ระ ่างเ ลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้ นใจ ามารถขอรับเอก ารประก ดราคาอิเล็กทรอนิก ์ โดยดา น์โ ลดเอก ารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้ ยอิเล็กทรอนิก ์ ตั้งแต่ ันทีประกา จนถึงก่อน ันเ นอราคา
ผู้ นใจ ามารดูรายละเอียดได้ทีเ ็บไซต์ www.Knicec.ac.th รือwww.gprocurement.go.th รือ
อบถามทางโทร ัพท์ มายเลข 0๗๔-๖๑๗๑๘๗ ใน ันและเ ลาราชการ
ประกา ณ ันที 14 กันยายน พ. . ๒๕65

(นายธนิต แท่นปาน)
ผู้อ่าน ยการ ิทยาลัยการอาชีพค นขนุน
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ร ั ครุภัณฑ์ ก.คน. 001/2566
ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพา นะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเ ล็ก พร้อมติดตั้ง ้องโดย าร
1.รายละเอียดทั่ ไป
1.1 เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเ ล็ก เครื่องยนต์มีปริมาตรกระบอก ูบไม่ต่าก า่
6,000 ซีซี ติดตั้งเครื่องปรับอากา ิทยุใน ้องคนขับ และอุปกรณ์มาตรฐานค ามปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดย าร
1.2 เป็นรถยนต์ใ ม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
1.3 มีแค๊ป ลังและตอน ลังเป็นกระบะเ ล็ก
2.รายละเอียดทางเทคนิค
2.1. เครื่องยนต์
2.1.1. เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยก ่า 6 ูบ 4 จัง ะ ปริมาตรกระบอก ูบไม่ต่าก ่า 6,000 ซีซี ระบายค าม
ร้อนด้ ยนา
2.1.2 ใช้ระบบฉีดเชือเพลิงแบบคอมมอลเรล ค บคุมด้ ยคอมพิ เตอร์
2.1.3 มีกาลังแรงม้าไม่น้อยก ่า 210 แรงม้า
2.1.4 ใช้เทอร์โบชาร์จเจอร์ช่ ยดูดอากา เข้าเครื่องยนต์และอินเตอร์คูลเลอร์ระบายค ามร้อนด้ ยอากา
2.1.5 มาตรฐานไอเ ียไม่ต่าก ่ายูโร 3 รือ ได้รับมาตรฐาน มอก.
2.2 ลัก ณะทั่ ไปของตั รถ
2.2.1 เป็นรถ น้า ัน ขับพ งมาลัยข าพร้อมมีระบบช่ ยผ่อนแรง (Power Steering)
2.2.2 มีระบบกัน ะเทือนทังด้าน น้าและด้าน ลัง
2.2.3 ค ามยา ช่ งล้อ น้าและล้อ ลัง (Wheel Base) ไม่น้อยก ่า 4,300 มม.
2.2.4 ขนาดนา นักรถร มและนา นักบรรทุก ( G.V.W) ไม้น้อยก ่า 12,000 กิโลกรัม
2.2.5 ้องคนขับติดตังเครื่องปรับอากา เครื่องเ ียงติดรถยนต์พร้อมไมโครโฟน จาน น 2 ตั มีจอระบบ
Android ขนาดไม่น้อยก ่า 10 นิ
2.2.6 ภายใน ้องผู้โดย าร ่ นท้าย ติดตังชุดลาโพงไม่น้อยก ่า 6 ชุด พร้อมจอที ี LED ขนาด 32 นิ
ค บคุมจาก ้องคนขับ
2.2.7 ด้านบน ้องคนขับ ่ น ั ติดตัง ปอยเลอร์และไฟ จาน น 4 ด ง พร้อมไซเรน 1 ตั และลาโพงขยายเ ียง
จาน น 2 ตั

!
(นาย ิระ ุธ ขาร้าย)
ประธานกรรมการ

(นายธนโชติ ุ รรณะ)
กรรมการ

(นายเดี่ย รีคงแก้ )
กรรมการและเลขานุการ
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ร ั ครุภัณฑ์ ก.คน. 001/2566
ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพา นะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเ ล็ก พร้อมติดตั้ง ้องโดย าร
2.2.8 เป็นแบบ ั เก๋งยกกระดกได้พร้อมติดอุปกรณ์ล็อกนิรภัย
2.2.9 ประตูและกระจกขึน-ลง ทัง 2 ด้าน
2.2.10 กระจกประตูรถปรับขึน-ลง ด้ ยระบบไฟฟ้าและติดฟิล์มกรองแ งตามมาตรฐานกรมการขน ่งทางบก
2.2.11 มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) า รับผู้ขับขี่และผู้โดย าร
2.2.12 ีของตั รถและกระบะบรรทุกเป็น ี ตาม น่ ยงานกา นด
2.2.13 มีไฟ ัญญาณต่างๆ ถูกต้องตามกฎ มาย
2.2.14 มีกระจกมอง ลังใน ้องโดย ารและกระจกมองข้างของตั รถผู้ขับขี่ ามารถมองเ ็ นทัง 2 ข้าง
2.2.15 มีกล้องบันทึกภาพทังด้าน น้าและ ลังรถ พร้อม SD CARD 32 GB แ ดงภาพบนจอแอนดรอยขณะเข้า
เกียร์ถอย ลัง
2.3 ระบบ ่งก่าลัง
2.3.1 ใช้คลัทซ์แบบแ ้งแผ่นเดีย ค บคุมด้ ยไฮดรอลิคมีลมดันช่ ย
2.3.2 เกียร์กระปุกประกอบด้ ยเกียร์เดิน น้าไม่น้อยก ่า 6 เกียร์และถอย ลัง 1 เกียร์
2.3.3 มีเ ียง ัญญาณเตือนในตาแ น่งเกียร์ถอย
2.4 กระบะบรรทุก
2.4.1 ค ามยา ภายในของกระบะบรรทุกโดยประมาณ 5,200 มม.ภายนอก 5,300 มม.
2.4.2 ค ามก ้างภายในของกระบะบรรทุกโดยประมาณ 2,430 มม.. ภายนอก 2,530 มม
2.4.3 ค าม ูงของแผงข้างทึบซ้ายข า ูงไม่ต่าก ่า 500 มม. พร้อมติดตัง ลังคาแบบ ลังคาโดย ารมีกระจก
นิรภัยเลื่อนขึนลงฝั่งซ้ายและข า ตั ลังคาโดย าร ัดจากพืนบรรทุกภายในไม่น้อยก ่า 1,800 มม. ตั โครง ร้างด้านข้าง
ซ้ายและข า ักออกข้างละ 50 มม.
2.4.4 คานยา ตามแซซซีใช้เ ล็กรางรีดขนาดไม่น้อยก ่า 3.5 นิ
2.4.5 คานข างของกระบะบรรทุกใช้เ ล็กรางรีดขนาดไม่น้อยก ่า 2.5 นิ างระยะ ่างประมาณ 450 มม. และ
ครอบ ั คานข างด้ ยเ ล็กรางรีด ขนาดไม่น้อยก ่า 3.5 นิ
2.4.6 ปูพืนด้ ยเ ล็กแผ่นเ ล็กลายกันลื่น นา 4 มม. (ร มลาย)
2.4.7 รัดกระบะบรรทุกติดกับแซซซีด้ ย าแ รกขนาด5/8 นิ ข้างละ 5 ชุดพร้อมกัน เลื่อนซ้ายและข า ข้าง
ละ 2 ชุด

ย

(นาย ิระ ุธ ขาร้าย)
ประธานกรรมการ

(นายธนโชติ ุ รรณะ)
กรรมการ

(นายเดี่ย รีคงแก้ )
กรรมการและเลขานุการ
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ร ั ครุภัณฑ์
ก.คน. 001/2566
ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพา นะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเ ล็ก พร้อมติดตั้ง ้องโดย าร
2.4.8 แผงข้างซ้ายและข าทาแบบไม่เปิด
2.4.9 แผงท้ายติดตังบันไดขึน-ลง เ มือนรถ องแถ พร้อมทาประตูปิด-เปิด 2 บาน พร้อมที่ล็อคกุญแจแบบ
เลื่อนแบบมีกระจก
2.4.10 ตั โครง ร้างตังเ า น้า และเ ากลางและเ าท้าย ข้างละ 3 ต้น ใช้เ ล็กพับ ขนาด 50 คูณ 200 คูณ
50 พร้อมติดตังกระจกบานเลื่อนซ้ายและข า แบบยกขึน-ลง ลังคาด้านบนโครง ร้างใช้เ ล็กแป๊ปกลมขนาด 1นิ ( ัด
นอก) ุ้มด้ ยอลูมิเนียมแผ่นเรียบ นา 0.7 มม.
2.4.11 มีที่ าง ัมภาระไ ้ตรงด้านข้าง ลังคา ภายในซ้ายและข า เ นือ ีร ะ คนนั่ง รือผู้โดย ารตรงโค้ง
ด้าน ลัง
2.4.12 โปร น้าปิดทึบด้ ยเ ล็กซิงค์ นา 0.7 มม. พร้อมเจาะรูมอง ลังปิดด้ ยกระจก
2.4.13 ติดตังไฟแ ง ่างภายใน ลังคา 3 ด ง พร้อมติดตังพัดลมภายใน 3 ชุด ซึ่งติดตังตามจุดขนาดที่
เ มาะ ม เปิด-ปิด จาก ้องคนขับ
2.4.14 ติดตังเบาะพิง ลังข้างซ้ายและข า และเบาะนั่ง ข้างซ้าย ข าและกลาง (กลาง1 แถ ามารถยกออกได้)
พร้อมติดตังรา า รับโ นภายใน ใน ลังคา 2 เ ้น
2.4.15 ติดตังเ ล็กพับบังโคลนกระบะบรรทุกล้อ ลังซ้ายและข าพร้อมยางบังฝุ่น
2.4.16 ใต้ท้องกระบะบรรทุกพ่น ีกัน นิม พร้อมติดตังกล่องเก็บเครื่องมือ 1 ใบ
2.4.17 ติดตังไฟตั กระบะบรรทุกตามข้อบังคับของกรมการขน ่งทางบก
2.4.18 ติดตังเ ล็กพับกันมอเตอร์ไซด์ด้านข้างซ้ายและข าพร้อมไฟเลีย ไฟ รี่ ข้างละ 3 ชุด
2.5 ลังคาและกระบะท้าย ้องโดย าร ประกอบด้ ย
2.5.1 มี ลอดไฟบน ลังคา ไม่น้อยก ่า 4 จุด
2.5.2 กระจกด้าน ้องผู้โดย ารทุกช่อง ามารถเปิด-ปิดยกระดับได้ (กระจกลัก ณะเ มือนรถเมล์ขน ่งผู้โดย าร
ประจาทาง)
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ร ั ครุภัณฑ์
ก.คน. 001/2566
ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพา นะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเ ล็ก พร้อมติดตั้ง ้องโดย าร
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.5

มี ัญญาณกริ่งภายใน ้องโดย ารและ ิทซ์กดกริ่งภายใน ้องโดย าร ไม่น้อยก ่า 4 จุด
มีบันไดเชื่อมติด ่ นท้ายกระบะ ามารถขึนบน ลังคาโดย ารได้ 2 ข้างซ้ายข า
ติดตัง น้าแก็ปยื่นลู่ลม ที่ ามารถลดแรงเ ียดทานลมที่บน ลังคาเก๋งแบบ ั เก๋งกระดกได้
ติดตังโครง ลังคาอลูมิเนียม ลังคามีค าม ูงจากพืนกระบะไปจนถึงจุด ูง ุด (ภายใน ลังคา) ไม่น้อยก ่า
1,800 มม. และอุปกรณ์อื่นๆ ตามที่กฎ มายของกรมการขน ่งทางบกกา นด
2.5.7 ด้านข้างซ้าย – ข า ่ นกระบะติด ติ๊กเกอร์ “ ิทยาลัยการอาชีพค นขนุน” ีนาเงิน
่ นประตู ั เก๋งซ้าย-ข า ติด ติ๊กเกอร์โลโก้ านักงานคณะกรรมการการอาชี ึก า ใน ่ นกระจกด้าน น้า
่ นบนติด ติ๊กเกอร์ “ ิทยาลัยการอาชีพค นขนุน” ีขา ขนาดตามค ามเ มาะ ม ามารถมองเ ็นได้
ชัดเจน
2.6 ระบบน้่ามันเชื้อเพลิง
2.6.1 ถังนามันเชือเพลิงมีค ามจุไม่น้อยก ่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อค
2.7 ระบบกัน ะเทือน
2.7.1 ล้อ น้าเป็นระบบกัน ะเทือนแบบแ นบและโช๊คอัพ
2.7.2 ล้อ ลังเป็นระบบกัน ะเทือนแบบแ นบและแ นบช่ ย
2.8 ระบบเบรก
2.8.1 ระบบเบรกเป็นแบบลมดันไฮโดรลิค 2 งจร อิ ระแยก น้า- ลัง
2.8.2 เบรกเ ริมเป็นแบบเบรกไอเ ีย
2.8.3 เบรกมือเป็นแบบกลไก กระทาระ ่างตอนท้าย ้องเกียร์กับเพลากลาง
2.9 ระบบไฟฟ้าและแ ง ่าง
2.9.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โ ลท์ (ขนาด 12 โ ลท์ /70 แอมแปร์ จาน น 2 ลูก)
2.9.2 อัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โ ลท์ ขนาดไม่น้อยก ่า 50 แอมแปร์
2.9.3 มอเตอร์ ตาร์ท์ชนิด 24 โ ลท์
2.9.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โ ลท์ ขนาดบรรจุไม่ต่าก ่า 70 แอมแปร์/ชั่ โมง จาน น 2 ลูก)
2.9.5 มีระบบไฟ ่อง ่าง และไฟ ัญญาณครบถ้ นตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกกา นด
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ร ั ครุภัณฑ์ ก.คน. 001/2566
ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพา นะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเ ล็ก พร้อมติดตั้ง ้องโดย าร
2.10 ล้อและยาง
2.10.1 กระทะล้อ ขนาดเ ้นผ่า ูนย์กลางไม่น้อยก ่า 7.00 T ขอบ 20
2.10.2 ยางเป็นแบบผ้าใบ
2.10.3 มียางอะไ ล่พร้อมกระทะล้อ ขนาดเดีย กันกับล้อใช้งาน จาน น 1 ชุด พร้อมติดตังกุญแจล็อก
2.11 อุปกรณ์ประจ่ารถ
2.11.1 เครื่องมือประจารถตามมาตรฐานของบริ ัทผู้ผลิต 1 ชุด
2.11.2 แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ยกได้ไม่น้อยก ่า 10 ตัน 1 ชุด
2.11.3 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม 1 ชุด
2.11.4 ถังดับเพลิง า รับรถ 1 ถัง
2.11.5 มุดคู่มือการใช้รถ (ภา าไทย)
2.11.6 ผ้ายางปูพืนภายใน ้องโดย าร
3.รายละเอียดอื่นๆ
3.1 ในการ ่งมอบพั ดุของผู้เ นอราคา ต้องแ ดง ลักฐานการยื่นจดทะเบียนกรรม ิทธิ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ใ ้เป็น
ของผู้ซือและ ่งมอบทะเบียนกรรม ิทธิ์ใ ้แก่ผู้ซือภายใน 60 ัน นับจาก ัน ่งมอบรถ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและ
ค่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประ บภัยจากรถ (พรบ) มีประกันภัยชัน 1 ในปีแรก ร มทังค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นภาระของผู้
เ นอราคา
3.2 ผู้เ นอราคารับประกันการชารุดเ ีย าย ภายในระยะเ ลา 2 ปี รือ 50,000 กิโลเมตร โดยผู้เ นอราคา
จะต้องทาการแก้ไขใ ้ใช้งานได้ดีดังเดิมนับแต่ ัน ่งมอบเรียบร้อยแล้ โดยผู้เ นอราคาจะต้องไม่คิดค่าแรงและค่าบริการ
ใดๆ
3.3 ผู้เ นอราคาต้องฝึกอบรมเจ้า น้าที่เกี่ย ข้องกับการใช้รถ การซ่อมบารุงรถบรรทุก (ดีเซล) จนเป็นที่เข้าใจ ามารถ
ปฏิบัติงานได้
3.4 ใน ัน ่งมอบรถ รถจะต้องอยู่ใน ภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที มีนามันเชือเพลิงบรรจุเต็มถัง
3.5 ถานที่ ่งมอบ ใ ้ ่งมอบ ณ ิทยาลัยการอาชีพค นขนุน อาเภอค นขนุน จัง ัดพัทลุง
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ร ั ครุภัณฑ์ ก.คน. 001/2566
ชื่อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพา นะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเ ล็ก พร้อมติดตั้ง ้องโดย าร
3.6 ผู้เ นอราคาต้องมี นัง ือรับรอง ่ามีอะไ ล่ ารองไ ้เพื่อจา น่ายใ ้แก่ทางราชการได้ไม่น้อยก ่า 5 ปี
3.7 มีตั แทนจา น่ายและ ูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตังจากบริ ัทผู้ผลิต อยู่ในจัง ัดพัทลุง รือจัง ัด
ใกล้เคียงระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการรับบริการ ลังการขาย
3.8 ัญญาซือขายจะ มบูรณ์ต่อเมื่อ ิทยาลัยได้รับการจัด รรงบประมาณจาก น่ ยงานต้น ังกัดแล้ เท่านัน
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