
  
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี 

 หรือก่าลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จ่านวน 1 คัน 

1. ความเป็นมา 

      ด้วยจังหวัดชัยนาท ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 
คือ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จ านวน 1 คัน 
วงเงินงบประมาณท้ังส้ิน 848,000.- (แปดแสนส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 
2. วัตถุประสงค์ 

      เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานราชการส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

      1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายและซ่อมบ ารุงคุรุภัณฑ์ยานพาหนะท่ีประกวดราคา
ดังกล่าว 

      2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

      3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคา ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่
เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      4 . ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็ น ผู้ ได้ รับ เอก สิทธิ์ หรือความ คุ้มกัน  ซึ่ งอาจปฏิ เสธ 
ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดชัยนาท 
      6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องเป็นผู้ไม่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชรีายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
      7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurment: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
      8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
      9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อท่ีเสนอราคาพร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

/4. คุณลักษณะ... 
 



  
4. คุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

 1. ลักษณะทั วไป 

       1.1  เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ ากว่า 110 กิ โลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ (แบบ 4 X 2) ยกสูง ตามมาตรฐานโรงงาน 
ผู้ผลิต หลังคาส าเร็จรูปพร้อมหลังคาไฟ เบอร์กลาส หรือเหล็ก สีเดียวกับตัวรถทรงเก๋ ง กระจกเล่ื อน 
ฝาท้ายเปิดแบบโช๊คอัพ พร้อมชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้นเต็มกระบะหลัง 
      1.2  เป็นกระบะส าเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
      1.3  กระบะหลังปูไลเนอร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
      1.4  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
      1.5  เบาะหุ้มหนังตามแบบโรงงานผู้ผลิต 
      1.6  กระจกประตูท้ัง 4 บาน ปรับขึ้น – ลง ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบเซนทรัลล็อค 
กระจกมองข้างซ้าย – ขวา สามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า โดยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
      1.7  มีกันชนด้านหน้า – หลัง บันไดข้างซ้าย –ขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  
      1.8  สีรถเป็นสีมาตรฐานผู้ผลิต โดยเลือกสีจากโรงงานผู้ผลิต 
      1.9  เป็นรถท่ีมีเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต 
      1.10 ติดต้ังฟิล์มกรองแสงคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า 3M หรือ Lamina กันความร้อนดังนี ้
  1.10.1 กระจกบานหน้าเต็มบาน ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
   (แสงส่องผ่านได้ร้อยละ 60) 
  1.10.2 กระจกด้านข้าง ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (แสงส่องผ่านได้ร้อยละ 60) 
  1.10.3 กระจกบานหลังเต็ม ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (แสงส่องผ่านได้ร้อยละ 60) 
  1.10.4 กระจกหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
(แสงส่องผ่านได้ร้อยละ 60) ท้ัง 3 บาน 
      1.11 มีอุปกรณ์ครบตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตพร้อมเครื่องมือประจ ารถ 
      1.12 รับประกันคุณภาพรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี หรือไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร 
      1.13 ลักษณะสีของรถต้องมีสภาพใหม่เป็นรถรุ่นใหม่ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที 
พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงเต็มถัง 

      1.14 ความจุถังน้ ามันเช้ือเพลิงไม่น้อยกว่า 60 ลิตร 

 2. ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์ 
      2.1  เป็นรถใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง DOHC16 วาล์ว แถวเรียงพร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน
อินติคูลเลอร์ มีระบบจ่ายน้ ามัน แบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์คอมมอนเรล พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ า 
      2.2  ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ มี
แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  
      2.3  ระบบเกียร์อัตโนมัติหรือระบบเกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า 5 สปีด/เกียร์ถอยหลัง 
 

/2.4. ระบบเบรก… 
 
 



  
 

      2.4  ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรก มีระบบระบายความร้อน ระบบเบรกหลังแบบดรัมเบรกและมี
เบรกมือติดต้ังภายในหัวเก๋ง  
      2.5  พวงมาลัยขวาแบบแร็คแอนพีเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ประกอบและติดต้ังอุปกรณ์ตาม
มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
      2.6  ล้อและยางมีขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
      2.7  กระทะล้อเป็นล้ออัลลอย ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
      2.8  ประตูระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมกุญแจรีโมท 

3. ระบบรักษาความปลอดภัย 
      3.1  มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎจราจรพร้อมท้ังแตร 
      3.2  เครื่องปัดน้ าฝนแบบปรับจังหวะการท างานได้ พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ 
      3.3  ติดต้ังเข็มขัดนิรภัยอย่างดีไม่น้อยกว่า 5 จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
      3.4  มีกระจกมองหลังในรถ 1 บาน กระจกมองข้าง 2 บาน 
      3.5  มีท่ีบังแดดส่องหน้าในรถไม่น้อยกว่า 2 อัน 
      3.6  ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 จุด (คู่หน้า) 
      3.7  มีระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม (immobilizer) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

 4. อุปกรณ์มาตรฐานอื นๆ 
      4.1  นาฬิกาดิจิตอล 
      4.2  กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จ านวน 1 ชุด 
      4.3  ยางกันโคลน 4 ล้อ ตามแบบโรงงานผู้ผลิต 

     4.4  มีแผ่นยางรองพื้น 1 ชุด 5 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน และตอนหลัง 2 ผืน) 
     4.5  เครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและหนังสือคู่มือประกอบด้วย 
 4.5.1  เครื่องมือประจ ารถ 
  - แม่แรงพร้อมด้าม 1 ชุด 
  - ประแจถอดล้อ 1 อัน 
 4.5.2  หนังสือคู่มือการใช้งานและซ่อมบ ารุงรักษา 1 ชุด 
 4.5.3  เครื่องเสียง 2DIN – วิทยุ, ดีวีดี,  MP3 พร้อมจอภาพระบบสัมผัส และช่องต่อ USB 

พร้อมวิทยุระบบดิจิตอลหรือดีกว่า พร้อมล าโพงไม่น้อยกว่า 4 ล าโพง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 
 
 
 

/5 เงื่อนไขอืน่ๆ... 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

5. เงื อนไขอื นๆ 
     5.1 น้ ามันหล่อล่ืน น้ ามันเบรกต้องมีระดับเต็ม(Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ณ วันท่ีส่งมอบ 
     5.2 มีประกันภัย ช้ัน 1 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (บุคคลท่ี 3) อย่างน้อย 1 ปี  
     5.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจ าหน่าย ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อท่ีเสนอ

ราคานั้นๆโดยตรง และรถยนต์ยี่ห้อท่ีเสนอราคาต้องมีศูนย์ บริการมาตรฐานต้ังอยู่ในเขตจังหวัดชัยนาท 
พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 

     5.4 ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือแค็ตตาล็อกตัวจริงแสดงยี่ห้อ รุ่น และประเทศ ผู้ผลิต 
     5.5 การจ่ายเงินให้ผู้ขายจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์

(ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท) โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
     5.6 ผู้ขายต้องท าการตรวจทดลองการใช้รถยนต์ให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ 

ในวันส่งมอบ 
     5.8. ราคารถยนต์ท่ีเสนอขายต้องเป็นราคาท่ีรวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม

รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าอุปกรณ์ท่ีติดต้ังทุกอย่างตามท่ีจังหวัดชัยนาทต้องการ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีสรรพสามิตและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 

6. ระยะเวลาการส่งมอบสิ งของ 
     ก าหนดส่งมอบรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
จ านวน 1 คัน ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบ ณ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดชัยนาท 510/3 หมู่ 4 ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท หรือตามสถานท่ีท่ีก าหนด 

7. วงเงินในการจัดหา 
     รถบรรทุก (ดีเซล) ขนด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์ไม่ต่ า

กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จ านวน 1 คัน ภายใน
วงเงิน 848,000.- (แปดแสนส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

8. การท่าสัญญา 
     การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม มีผลบังคับใช้แล้ว และได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม จากส านักงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาดังกล่าว จังหวัดชัยนาทโดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทสามารถยกเลิกการ
จัดหาได้ 

9. หน่วยงานที รับผิดชอบ 
     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
 
 

/10. รายละเอียดเพิ่มเติม 
 



  
 
 
 
 

10. รายละเอียดเพิ่มเติม 
      ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ชัยนาท  510/3 หมู่  4  ต าบลบางหลวง อ า เภอสรรพยา จั งหวัด ชัยน าท  โทรศัพ ท์  0  5640  5228 
โทรสาร 0 5640 5227 E–mail  cpd_chainat@cpd.go.th 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ประธานกรรมการ 
                                               (นายพงษ์ศักดิ์  อยู่เล่ห์) 
 
 
 
(ลงช่ือ)..................................................กรรมการ           (ลงช่ือ)..................................................กรรมการ 
                (นายฟุ้ง  ท้วมวงษ์)                                           (นายภัทรพล  แตงหอม)                                                   
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