
ขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

รถบรรทุก(ดเีซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี  

หรือ กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวตัต ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดบัเบิ้ลแคบ 

๑.  วัตถุประสงค 

    เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา ๑๑๐ กิโลวัตต  ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ ยกสูง ทดแทนของเดิมที่ชํารุด

เสื่อมสภาพ สําหรับใชในราชการกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยานาน(กลุมงานอุตุนิยมวิทยาอุทกทาวังผา)  

๒.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  

    ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

 ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

    ๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

    ๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

    ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ การ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ๒.๗ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

    ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมบัญชีกลาง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

 ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

    ๒.๑๐ ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

    ๒.๑๑ ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

    ๒.๑๒ ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

    ๒.๑๓ ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด      

/๓.  คุณลักษณะเฉพาะ... 



๓.  คุณลักษณะเฉพาะ 

  ใหเปนไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่กําหนด ดังน้ี 

๑) คุณลักษณะทั่วไป 

๑.๑) รถยนตขบัเคลื่อน ๒ ลอ แบบยกสูง หองโดยสารเปนดับเบ้ิลแค็บ ๔ ประตู พรอมเครื่องปรับอากาศ 

  ตอนทายเปนกระบะสําเร็จรูป 

๑.๒) ราคาที่เสนอเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษสีรรพสามิตแลว 

๑.๓) เปนรถยนตรุนใหมลาสดุและผลิตในปปจจุบัน  ไมเคยผานการใชงานมากอน  มสีภาพเรียบรอย 

        สามารถใชงานไดทันที ไมเปนรถยนตที่ใชในการทดลองขับ 

๑.๔) รถยนตพนนํ้ายาปองกันสนิมหรือมีระบบปองกันการเกิดสนิมทั้งคัน 

๑.๕) มีอุปกรณครบถวนตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 

๑.๖) สีรถยนตเปนตามมาตรฐานผูผลิต และตองเปนสีเดียวกันตลอดทั้งคัน 

๒) คุณลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต 

๒.๑) เปนรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมตํ่ากวา ๑๑๐ กิโลวัตต  

     ๒.๒) ระบบจายนํ้ามันหัวฉีดไดเร็คอินเจคช่ัน แบบคอมมอนเรล พรอมเทอรโบอินเตอรคูลเลอรหรือ 

         เทอรโบแปรผันอินเตอรคูลเลอร 

๒.๓) เครื่องยนตจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เกียรอัตโนมัติไมนอยกวา ๖ จังหวะ 

       มีคลัทซตามแบบมาตรฐานของผูผลิต 

๒.๔) ระบบเบรก 

๒.๔.๑) ลอดานหนาเปนระบบดิสกเบรก 

๒.๔.๒) ลอดานหลังเปนดรัมเบรก 

๒.๕) ระบบบังคับเลี้ยว 

๒.๕.๑) ระบบพวงมาลัยพาวเวอรชวยผอนแรง หรือระบบที่ดีกวา 

๒.๕.๒) ตําแหนงพวงมาลัยอยูทางดานขวาของรถยนต 

๒.๕.๓) ประกอบและติดต้ังอุปกรณตามมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต  

๒.๖) ระบบกันสะเทือน 

๒.๖.๑) ลอหนา เปนแบบอิสระปกนกคู พรอมคอยลสปริง และเหล็กกันโคลง หรือดีกวา 

๒.๖.๒) ลอหลงั เปนแหนบซอน พรอมโชคอัพ หรือดีกวา

๒.๗) ระบบไฟฟา 

๒.๗.๑) ใชแบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๒.๗.๒) กระจกประตูทั้ง ๔ บาน และกระจกมองขาง ปรับระดับดวยระบบไฟฟา 

๒.๘) ถังนํ้ามันเช้ือเพลิง 

๒.๘.๑) ปรมิาตรของถังนํ้ามันเช้ือเพลิง ไมนอยกวา ๖๐ ลิตร 

๒.๘.๒) ฝาถังเปนแบบที่สามารถปดล็อคได 

/๒.๙) ลอและยาง... 



๒.๙) ลอและยางตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

๒.๙.๑) ลอรถยนตชนิดลออัลลอยมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๑๗ นิ้ว  

๒.๙.๒) ยางรถยนตขนาดตามมาตรฐานตรงรุนและเปนยางใหมจากโรงงานผลิต 

๒.๙.๓) มีลอและยางอะไหล จํานวน ๑ ชุด และอุปกรณล็อคยางอะไหล 

   ๒.๑๐) สรีถยนต 

 สีบรอนซเงิน เปนสีเมทัลลิคตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

๓) อุปกรณมาตรฐานและอุปกรณเพิ่มเติมอื่นๆ 

๓.๑) อุปกรณมาตรฐานภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

๓.๑.๑) กันชนหนา 

๓.๑.๒) กันชนหลัง 

๓.๑.๓) ระบบไฟฟาสองสวางและสัญญาณไฟเลี้ยว  

๓.๑.๔) ระบบไฟสองสวางกลางวันและไฟตัดหมอกหนา 

๓.๑.๕) บันไดขาง 

๓.๑.๖) กระจกมองขางปรับดวยระบบไฟฟา 

๓.๑.๗) ยางกนัโคลนหนาและหลัง 

๓.๒) อุปกรณมาตรฐานภายในตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

๓.๒.๑) ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ และเครื่องปรับอากาศที่สามารถทําความเย็นไดทั่วถึง 

๓.๒.๒) ระบบควบคุมเครื่องเสียงและการเช่ือมตอ Bluetooth บริเวณพวงมาลัย 

๓.๒.๓) เครื่องเสียงเลน ดีวีดี มีชองตออุปกรณ USB/AUX รองรับการเช่ือมตอ Bluetooth พรอมวิทยุ 

          FM/AM ลําโพง และจอภาพระบบสัมผสั (Touch Screen) 

๓.๒.๔) มาตรวัดแสดงขอมูลการขับขี่ 
๓.๒.๕) เบาะน่ังดานหนา และเบาะน่ังดานหลัง 

๓.๒.๖) กระจกมองหลัง 

๓.๒.๗) ไฟสองสวางในหองโดยสาร 

๓.๒.๘) พรมรองพ้ืนในหองโดยสาร          

๓.๒.๙) กุญแจรีโมท หรือปุมสตารท เครื่องยนต 

๓.๒.๑๐) ระบบเซ็นทรัลล็อค   

๓.๓) อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

๓.๓.๑) มีถุงลมนิรภัยคูหนา หรือมากกวา 

๓.๓.๒) เขม็ขัดนิรภัยครบถวน 

๓.๓.๓) ระบบล็อคการเปดประตูจากดานใน 

๓.๓.๔) ระบบกุญแจปองกันการโจรกรรม 

/๓.๓.๕) ระบบเบรก... 



๓.๓.๕) ระบบเบรก ABS  

๓.๓.๖) ระบบกระจายแรงเบรก EBD 

๓.๓.๗) กลองมองภาพหลัง พรอมเสนกะระยะ 

๓.๓.๘) ระบบไฟฉุกเฉิน 

๓.๔) อุปกรณที่ติดต้ังเพ่ิมเติม 

๓.๔.๑) ผายางรองเทา ๑ ชุด จํานวน ๔ ผืน  (ตอนหนา ๒ ผืน และ ตอนหลัง ๒ ผืน) 

๓.๔.๒) ติดฟลมกรองแสงทั้งคัน  ดวยฟลมอยางนอยย่ีหอ ๓M / ลามีนา / ไฮคูล  รอบคัน ๖๐% และ  

  กระจกหนาเต็ม ๔๐%  สามารถปองกันแสง UV ได  และตองเปนไปตามมาตรฐานที่ 

          กฎหมายกําหนด 

๓.๔.๓) แผนไฟเบอรเขารูปปูกระบะทายทั้งหมด 

๓.๔.๔) หนังสอืคูมือการใชรถ และคูมือการบํารุงรักษา เปนภาษาไทย 

๓.๔.๕) มีกันสาดบริเวณประตูรถทั้ง ๔ บาน 

๓.๔.๖) มีแผนปองกันรอยบริเวณขอบพ้ืนประตูรถทั้ง ๔ บาน 

๓.๔.๗) สายพวงแบตเตอรี่ ขนาดไมนอยกวา ๑๒ โวลต ความยาวไมนอยกวา ๒ เมตร ๑ ชุด ที่คีบ 

  แบตเตอรี่เปนแบบทองแดง 

๓.๔.๘) แผนกรอบปายทะเบียนหนาและหลัง 

๓.๔.๙) กลองบันทึกหนารถ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๔) การรับประกันและเงือ่นไขพิเศษ 

๔.๑) รับประกนัคุณภาพในกรณีที่มีความเสยีหายเกิดขึ้นแกตัวรถ อุปกรณ และสวนควบคุมของรถ ที ่

 มิไดเกิดจากการใชผิดวิธี หรือประมาทเลินเลอของผูใช โดยผูขายตองเปลี่ยนหรือซอมให โดยไม 

       คิดมลูคาใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๑๕ วัน 

๔.๒) รับประกันคุณภาพและชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้น เน่ืองจากการใชงานตามปกติวิสัย เปนเวลา 

       ไมนอยกวา ๓ ป  หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แลวแตระยะใดจะถึงกอนนับถัดจากวันที ่

       กรมอุตุนิยมวิทยา โดย สถานีอุตุนิยมวิทยานาน(กลุมงานอุตุนิยมวิทยาอุทกทาวังผา)  ไดรับมอบ 

๔.๓) ติดสติ๊กเกอร ตราสัญลักษณ กรมอุตุนิยมวิทยา ขนาดกวาง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร 

       บริเวณกลางประตูขางนอกตัวรถ ทั้ง ๒ ดาน ดานซายและดานขวา           

๔.๔) ดําเนินการจดทะเบียนรถยนตใหแก กรมอุตุนิยมวิทยา โดยสถานีอุตุนิยมวิทยานาน(กลุมงาน- 

 อุตุนิยมวิทยาอุทกทาวังผา) พรอมประกันภัยช้ันหน่ึง และประกันภัยภาคบังคับตามระราชบัญญัติ 

       ผูขายเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด 

๔.๕) มศีูนยบรกิารมาตรฐานในพ้ืนที่ในจังหวัดนาน พรอมแสดงช่ือ ที่อยู สถานที่ต้ังของศูนยบริการ 

๕) การสงมอบงาน 

๕.๑) กําหนดสงมอบรถยนตภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญา 

๕ .๒) ขณะที่ผูขายสงมอบรถใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมี นํ้ามันเช้ือเพลิงเต็มถัง และ 

 นํ้ามันอ่ืน ๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดพรอมที่จะใชงานไดทันที ณ สถานที่สงมอบ 

/๕.๓) สงมอบ... 



๕.๓) สงมอบ  ณ  สถานีอุตุนิยมวิทยานาน(กลุมงานอุตุนิยมวิทยาอุทกทาวังผา)  อําเภอทาวังผา 

         จังหวัดนาน 

๕.๔) กําหนดเวลาชําระเงินตอเมื่อผูขายไดสงมอบรถยนตตามสัญญา พรอมจดทะเบียนรถยนต และ 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว 

หมายเหตุ หากเสนอราคามีรายละเอียดอ่ืนใดที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวน้ีใหแจงรายละเอียดน้ันพรอมกับการ 

  เสนอราคาเพ่ือใชประกอบการพิจารณาดวย 

๔. หลักเกณฑการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรมจะพิจารณาตัดสินโดย    

   ใชหลักเกณฑราคา 

๕. หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 

    สถานีอุตุนิยมวิทยานาน(กลุมงานอุตุนิยมวิทยาอุทกทาวังผา)  อําเภอทาวังผา  จังหวัดนาน ๕๕๑๔๐ 

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมทางโทรศพัท ๐-๕๔๗๙-๙๑๒๔ หรือ ทาง e-mail s๔๘๓๑๕@metnet.tmd.go.th 

( นายอรรถวิทย  มะโนแสน ) 

เจาพนักงานอุตุนิยมวิทยาชํานาญงาน 

ประธานกรรมการ 

( นายธีรพล  ธัญญะ )         ( นายจามร  คาํสูง ) 

 เจาพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน     เจาพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน 

  กรรมการ         กรรมการ 




