( สํ าเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริญ
เรือง ประกวดราคาซือ รถบรรทุกเอนกประสงค์ เทท้ ายติดตังเครนไฮดรอลิกพร้ อมกระเช้ า
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------

ด้วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซือรถบรรทุกเอนกประสงค์เทท้ายติดตังเครนไฮดรอลิกพร้อม
กระเช้า จํานวน 1 คัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเงินทังสิ น ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สาม
ล้านบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที:ประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี:ถูกระบุชื:อไว้ในบัญชีรายชื:อผูท้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื:อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ=หรื อความคุม้ กัน ซึ: งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สั:งให้สละสิ ทธิ=
และความคุม้ กันเช่นว่า นัน
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื:น ที:เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวด
ราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครังนี
๕. บุคคลหรื อนิติบุคคลที:จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรื อนิติบุคคลที:จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ: งได้ดาํ เนินการจัดซือ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที:เว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง ซึ:งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื:นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดยืน: ซองประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์
ประกวดราคาจัดซือ-จัดจ้าง จังหวัดอํานาจเจริ ญ หอประชุมพญานาคริ นทร์ ชัน ๒ ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริ ญ ถนนชยางกูร ตําบลโนนหนาม
แท่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ จังหวัดอํานาจเจริ ญ และกําหนดเสนอราคา ในวันที ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอซื อเอกสารการประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้ าร้ อยบาทถ้ วน) ได้ที: กองคลัง องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ ชัน ๑ อาคาร ดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิ ดลวิทยาเขตอํานาจเจริ ญ ตําบลโนนหนามแท่ง อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ
จังหวัดอํานาจเจริ ญ ระหว่างวันที ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาราชการดูรายละเอียดได้ที:เว็บไซต์ www.amnatpao.go.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๕๕๒-๓๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ ขอสงวนสิ ทธิ ที:จะยกเลิกการประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จดั ซื อเลยก็ได้ หากมี
เงินไม่เพียงพอ หรื อมีการเปลี:ยนแปลงอื:นใด ทังนีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาจะถือเป็ นข้ออ้างเรี ยกร้องความเสี ยหายใด ๆ มิได้
ประกาศ ณ วันที: ๑๕ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายศักดิ=ชยั ตังตระกูลวงศ์)
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศและเอกสารประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที: ๑๐ /๒๕๖๐
การจัดซือรถบรรทุกเอนกประสงค์ เทท้ ายติดตังเครนไฮดรอลิกพร้ อมกระเช้ า จํานวน ๑ คัน
ลงวันที ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

การจัดซื อรถบรรทุกเอนกประสงค์เทท้ายติดตังเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า จํานวน ๑ คัน ดังนี
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

วงเงินจัดซือ
๓,๐๐๐,๐๐๐
บาท
ราคาขายแบบชุดละ
๕๐๐
บาท
หลักประกันซอง
๑๕๐,๐๐๐
บาท
ราคาเริ: มต้นในการประมูลเริ: มต้นที:
๓,๐๐๐,๐๐๐
บาท
กําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซือขาย
การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง

๑

ปี

องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญ จะจ่ายเงินค่ารถบรรทุกเอนกประสงค์เทท้าย
ติดตังเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า จํานวน ๑ คัน เมื:อผูข้ าย ส่ งมอบพัสดุ
๗.
ภายใน ๖๐ วัน และโอนทะเบียนให้แก่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอํานาจเจริ ญแล้ว
โดยถูกต้องครบถ้วน
...............................................

ื ด้วยวิธก
รายละเอียดแนบท้ายประกาศและเอกสารประกวดราคาซอ
ี ารทางอิเล็กทรอนิกสเ์ ลขที 10
/2560

ื รถบรรทุกเอนกประสงค์เทท้ายติดตงเครนไฮดรอลิ
การจ ัดซอ
ั
กพร้อมกระเชา้ จํานวน 1 ค ัน
ลงว ันที 15 สงิ หาคม 2560

------------------------รถบรรทุกเอนกประสงค์เทท ้ายติดตัง เครนไฮดรอลิก พร ้อมกระเช ้า จํานวน 1 คัน ราคากลางเป็ นเงิน 3,000,000.-บาท (สามล ้านบาทถ ้วน) โดยมี
รายละเอียดและคุณลักษณะไม่ตํา1 กว่ารายการ ดังนี
เป็ นรถบรรทุกเอนกประสงค์เทท ้ายติดตัง เครนไฮดรอลิกพร ้อมกระเช ้ายกสูงไม่น ้อยกว่า 12 เมตร
ความสามารถในการยก (LIFTING CAPACITY) ไม่น ้อยกว่า 6ตัน/เมตร ตอนท ้ายเป็ นกระบะเหล็กขนาดปริมาตรความจุไม่น ้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร
ตัวรถ เป็ นชนิดรถ 6 ล ้อ เครือ
1 งยนต์ดเี ซล 4 สูบ4 จังหวะมีแรงม ้าสูงสุดไม่น ้อยกว่า 150 แรงม ้า ด ้านบนหัวเก๋งติดตัง สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED
ทีผ
1 า่ นการรับรองมาตรฐาน ECE R65 และ SAE สําหรับยานพาหนะโดยเฉพาะตัวรถและอุปกรณ์ทก
ุ ชนิด เป็ นของใหม่ ไม่เคยใช ้งานมาก่อน เพือ
1 ใช ้
ในการ ขนถ่าย เคลือ
1 นย ้าย วัสดุอป
ุ กรณ์ตา่ งๆ ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้ าแสงสว่างในทีส
1 งู ฯล ฯ
ั
General Figures)
1. ล ักษณะทวไป(
1.1 เป็ นรถยนต์บรรทุกติดตัง เครนไฮดรอลิก พร ้อมกระเช ้าซ่อมไฟฟ้ า ตอนหน ้าเป็ นเก๋ง ตอนหลังบรรทุกแบบยกเทท ้าย ชนิด 6 ล ้อ ล ้อหน ้าเดีย
1 ว
ล ้อหลังคู่ ความจุไม่น ้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร
1.2 ขนาดและนํ าหนัก (Size and Weight)
1.2.1 ความยาวช่วงล ้อ (Wheel Base) ตามมาตรฐานผู ้ผลิต
1.2.2 นํ าหนั กรถรวมนํ าหนั กบรรทุก (G.V.W) ไม่น ้อยกว่า 7,000 กิโลกรัม
2. ระบบเครือ
 งยนต์ (Engine System)
2.1 เป็ นเครือ
1 งยนต์ดเี ซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร ้อนด ้วยนํ า และมีคณ
ุ สมบัตต
ิ าม
มาตรฐานไม่ตํา1 กว่า มอก.2315-2551
2.2 มีกําลังม ้าสูงสุด (Max Brake Horse power) ไม่น ้อยกว่า 150 แรงม ้า
2.3 กรองอากาศเป็ นแบบมาตรฐานล่าสุด
3.ระบบถ่ายทอดกําล ัง(TransmissionSystem)
3.1 คลัทซ์เป็ นแบบ แห ้งแผ่นเดียวควบคุมด ้วยระบบไฮดรอลิก
3.2 เกียร์เป็ นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน ้า อย่างน ้อย 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
 ว (SteeringSystem)
4.ระบบบ ังค ับเลีย
4.1 พวงมาลัยขับ ทางขวา มีระบบ Hydraulic Power ช่วยผ่อนแรง
4.2 รายละเอียดอืน
1 ๆ เป็ นแบบมาตรฐานล่าสุดของ บริษัทผู ้ผลิต
5.ระบบเบรก(Brake System)
5.1 ระบบเบรกเป็ นแบบใช ้นํ ามันไฮดรอลิก โดยมีหม ้อลมช่วย
5.2 มีเบรกมือซึง1 มีคันบังคับอยูภ
่ ายในเก๋ง เป็ นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู ้ผลิต
5.3 มีเบรกช่วยหรือเบรกไอเสีย (Exhaust Brake)
6.ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
6.1 ใช ้ระบบแรงเคลือ
1 นไฟฟ้ าไม่น ้อยกว่า 12 โวทล์
6.2 มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ ้วนและถูกต ้องตามทีก
1 รมการขนส่งทางบก
ประกาศกําหนดและมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู ้ผลิต
6.3 ด ้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตัง สัญญาณสัญญาไฟฉุกเฉิน แบบ LEDทีผ
1 า่ นการรับรอง
มาตรฐาน ECE R65 และ SAE ซึง1 ยึดติดกับหลังคารถแบบถอดได ้หรือตามมาตรฐานผู ้ผลิต
 งล่าง(Chassis System)
7.ระบบเครือ
7.1 ขนาดยางให ้เป็ นแบบมาตรฐานล่าสุดของ บริษัทผู ้ผลิต
8.มาตรว ัดหรืออุปกรณ์ว ัด(Panel lnstrument)ประกอบด้วย
 เพลิง วัดอุณหภูม ิ
8.1 มาตรหรืออุปกรณ์ วัดความเร็ว วัดระยะทาง วัดปริมาณนํ ามันเชือ
เครือ
1 งยนต์วัดไฟชาร์จแบตเตอรี1 วัดความดันนํ ามันหล่อลืน
1 และมาตรวัดอุปกรณ์วด
ั อืน
1 ๆ ทีบ
1 ริษัทผู ้ผลิต
กําหนดให ้มี ให ้เป็ นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู ้ผลิต
8.2 มาตรวัดหรืออุปกรณ์วัดความเร็ว และระยะทาง ให ้เป็ นระบบเมตริก
ื เพลิง (FuelSystem)
9.ระบบเชอ
 เพลิงมีความจุตามมาตรฐานผู ้ผลิต
9.1 ถังนํ ามันเชือ
 เพลิงสามารถปิ ดล็อกได ้
9.2 ฝาถังนํ ามันเชือ
10.ระบบข ับเคลือ
 นของเพลาท้าย(Final Drive System)เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษ ัทผูผ
้ ลิต
11. ต ัวรถ(Body)
11.1 ตัวรถบรรทุกตอนหน ้าเป็ นเก๋งประตูมก
ี ระจก เลือ
1 นได ้ และมีกญ
ุ แจล็อกประตู ตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู ้ผลิต
11.2 กระจกทุกบานต ้องเป็ นกระจกนิรภัยทีม
1 เี ครือ
1 งหมายมาตรฐานรับรอง
11.3 ติดตัง วิทยุ สามารถรับได ้ทัง ระบบ AMและ FMเป็ นระบบหาคลืน
1 แบบดิจต
ิ อลเครือ
1 งเล่น CD MP3 ติดตัง ลําโพง ไม่น ้อยกว่า 2 ตัว
11.4 ติดฟิ ลม
์ กรองแสง ตาม กฎหมายกําหนด
11.5 อุปกรณ์ฉีดล ้างและทําความสะอาดกระจกบังลมหน ้าครบชุด
11.6 กระจกมองหลังในเก๋งขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู ้ผลิต และนอกเก๋ง ซ ้าย -ขวาขนาดใหญ่มองเห็นได ้ไกลและชัดเจน
11.7 ทีบ
1 งั แดดชนิดพับได ้ทัง ด ้านพนั กงานขับและผู ้นั1 งโดยสารด ้านหน ้า เป็ นแบบมาตรฐานของบริษัทผู ้ผลิต
11.8 เข็มขัดนิรภัยเป็ นแบบยึด 2 จุด ดึงกลับอัตโนมัต ิ สําหรับพนั กงานขับ และผู ้นั1 งโดยสารด ้านหน ้า
11.9 ผ ้ายางปูพน
ื รถในเก๋ง
11.10 ติดตัง เครือ
1 งปรับอากาศทําความเย็นชนิดหัวจ่ายเป็ นแบบฝั งซึง1 สามารถจ่ายลมเย็นให ้กับพนั กงานขับและผู ้นั1 งโดยสารด ้านหน ้าครบทุกทีน
1 ั1 ง
ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู ้ผลิต

12.เครนไฮดรอลิก(ชนิดพ ับหล ังเก๋ง)
12.1 เป็ นเครนใหม่ไม่เคยใช ้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได ้ติดตัง ระหว่างหัวเก๋งกับกระบะบรรทุก
12.2 เป็ นเครนไฮดรอลิกทีไ1 ด ้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล EN12999- DIN15018 B3 หรือสูงกว่าและ เป็ นผลิตภัณฑ์ทผ
ี1 ลิตจาก
โรงงานทีไ1 ด ้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO. 9001 : 2008 พร ้อมทํางานได ้สูงไม่น ้อยกว่า 12 เมตร โดยมีหนั งสือรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานมา
แสดงในวันยืน
1 ซองเสนอราคา
12.3 แขนยกท่อนปลาย(Outerboom)เป็ นแบบ 5หรือ 6 เหลีย
1 ม ยืดเข ้า-ออก (TELESCOPIC) ได ้ด ้วยไฮครอลิกไม่น ้อยกว่า 2 ท่อน
ิ สุด ได ้
12.4 ระบบการหมุนเป็ นแบบฟั นเฟื อง (WORMSCREWSLEWING) วางตามแนวระนาบ สามารถหมุนได ้ 360 องศา แบบต่อเนื1องไม่มท
ี ส
ี1 น
ทัง ซ ้าย-ขวา
12.5 มีขาหยั1ง(เท ้าช ้าง) ติดตัง บริเวณฐานเครน ขนาดกว ้างเหมาะสมต่อการทํางานโดยทํางานขึน
 -ลงด ้วยระบบไฮดรอลิก ยืดออกโดยใช ้มือดึง
สามารถควบคุมการทํางานได ้ทัง สองข ้างของตัวรถ
12.6 เครนพับไฮดรอลิกเป็ นผลิตภัณฑ์ทผ
ี1 ลิตในประเทศไทย และได ้รับรองมาตรฐาน มอก.
9001 โดยผู ้เสนอราคาต ้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) และใบรับรอง มอก.9001 ของโรงงานผู ้ผลิตมาแสดง
12.7 หากเป็ นผลิตภัณฑ์สาํ เร็จรูปจากต่างประเทศ จะต ้องแนบสําเนาการแต่งตัง จากผู ้ผลิตให ้
เป็ นผู ้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู ้ผลิต หรือได ้รับการแต่งตัง เป็ นผู ้แทนจําหน่ายจากผู ้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู ้ผลิตโดยต ้องแนบสําเนาหนั งสือ
แต่งตัง และมีสาขาของบริษัทฯ ผู ้ผลิตทีต
1 ัง อยูใ่ นประเทศไทย มาแสดงในวันยืน
1 ซองเสนอราคา
13.ความสามารถในการยก
13.1 ความสามารถในการยก (LIFING CAPACITY) ไม่น ้อยกว่า 6.00 ตัน-เมตร
13.2 ความยาวในแนวนอนเมือ
1 ยืดส่วนทีพ
1 ับและเลือ
1 นออกสุด ได ้ความยาว (HYDRAULIC OUTREACH) ไม่น ้อยกว่า 6เมตร จากจุดหมุนทีฐ
1 านเครน
13.3 สามารถยกนํ าหนั กได ้ทีร1 ะยะยกต่างๆจากฐานเครน ต ้องทําได ้ไม่น ้อยกว่าดังนี
ทีร1 ะยะ 1.00 เมตร สามารถยกนํ าหนั ก ได ้ไม่น ้อยกว่า 6,000กิโลกรัม
ทีร1 ะยะ 2.00 เมตร สามารถยกนํ าหนั ก ได ้ไม่น ้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม
ทีร1 ะยะ 3.50 เมตร สามารถยกนํ าหนั ก ได ้ไม่น ้อยกว่า 1,150 กิโลกรัม
ทีร1 ะยะ 4.50 เมตร สามารถยกนํ าหนั ก ได ้ไม่น ้อยกว่า 800กิโลกรัม
ทีร1 ะยะ 5.00เมตร สามารถยกนํ าหนั ก ได ้ไม่น ้อยกว่า 650 กิโลกรัม
ทีร1 ะยะ 6.00 เมตร สามารถยกนํ าหนั ก ได ้ไม่น ้อยกว่า 550 กิโลกรัม
13.4 มีคันโยกควบคุม ทัง 2 ด ้าน และอุปกรณ์นริ ภัยของระบบไฮดรอลิกจะต ้องเป็ นไปตามมาตรฐานผู ้ผลิต
14.ระบบไฮดรอลิก
14.1 ปัz มไฮดรอลิกและเครนต ้องเป็ นผลิตภัณฑ์ยห
ี1 ้อเดียวกันและสามารถจ่ายนํ ามันไฮดรอลิก
เพียงพอต่อการใช ้งาน พร ้อมติดตัง อุปกรณ์วัดระดับนํ ามันไฮดรอลิก และวัดอุณหภูมข
ิ องนํ ามันไฮดรอลิก
15. ระบบความปลอดภ ัย
15.1 มี HOSE FAILURE VALVE สําหรับระบบไฮดรอลิกให ้ยกอยูใ่ นตําแหน่งคงทีก
1 รณีสาย
ไฮดรอลิกแตกหรือขาด
15.2 มี LOAD HOLDIN VALVEเพือ
1 ป้ องกันไม่ให ้แขนเครนตกลงเองเนือ
1 งจากนํ าหนักทีย
1 ก
15.3 มีวาล์วนิรภัยสาหรับขาหยัง1 (HOSE FAILURE VALVE) ทัง 2 ข ้าง เพือ
1 ป้ องกันการยุบตัว
ของขาหยั1งกรณีสายไฮดรอลิกแตก
15.4 มีแผนภาพวงจรไฮดรอลิกมาแสดงในวันยืน
1 ซองเสนอราคา
ื แต่งตงต
16. ผูเ้ สนอราคาจะต้องแนบหน ังสอ
ั ัวแทนจําหน่าย ของเครนไฮดรอลิกด ังกล่าวมาให้

คณะกรรมการพิจารณาในว ันทีย
 น
ื ซอง เสนอราคา
ั ับต ัวรถพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครน
17.การประกอบติดตงก

17.1 เป็ นไปตามมาตรฐานผู ้ผลิตเครนไฮดรอลิก และมาตรฐานผู ้ผลิตรถยนต์
17.2 ตะขอสําหรับยกของ (Slewing Hook) สามารถยกนํ าหนักได ้ไม่น ้อยกว่า 6 ตัน พร ้อม
ใบรับรองความสามารถจากผู ้ผลิต
18.กระบะบรรทุก
18.1 ตอนท ้ายเป็ นกระบะเหล็กขนาดบรรทุกปริมาตรความจุไม่น ้อยกว่า3 ลูกบาศก์เมตร
สร ้างด ้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี
18.2 ส่วนพืน
 มีความหนาไม่น ้อยกว่า 4.5มิลลิเมตร
18.3 แผงข ้าง ส่วนอืน
1 ๆ สร ้างด ้วยเหล็ก หนาไม่น ้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
18.4 กระบะบรรทุกสามารถเปิ ด - ปิ ดได ้ทัง 3 ด ้าน และฝาท ้ายสามารถเปิ ดออกได ้เองเมือ
1
ทําการยกเท
19.ระบบการยกเทท้าย
19.1 เป็ นไฮดรอลิกยกเทท ้ายคุณภาพสูง สําหรับรถบรรทุกเทท ้ายโดยเฉพาะ
19.2 ทําการยกเทด ้วยระบบไฮดรอลิก เป็ นแบบกระบอกไฮดรอลิกดันใต ้ท ้องกระบะ โดยมี
คันโยกหรือสวิทซ์ควบคุมอยูใ่ นหัวเก๋ง
19.3 ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเทท ้ายเป็ นผลิตภัณฑ์ทม
ี1 ค
ี ณ
ุ ภาพสูงทีไ1 ด ้รับการรองรับมาตรฐาน
เลขที1 มอก.975-2538 และเป็ นผลิตจากโรงงานทีไ1 ด ้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001
้ ซอ
่ มไฟฟ้า
20.กระเชา
20.1 กระเช ้าซ่อมไฟฟ้ าสามารถทนแรงดันไฟฟ้ าได ้ไม่น ้อยกว่า15 Kv 50 Hz
20.2 มีระบบปรับให ้กระเช ้าให ้อยูใ่ นแนวดิง1 ขณะปฏิบต
ั งิ าน
20.3 ชุดกระเช ้าซ่อมไฟฟ้ ารวมแขนเสริมพิเศษเมือ
1 ติดตัง กับตัวเครนไฮดรอลิก สามารถยกขึน
 สูง
ได ้ไม่น ้อยกว่า12 เมตร
20.4 เป็ นกระเช ้าชนิดบุคคลทําจากไฟเบอร์กลาสสามารถรับนํ าหนั กได ้ 200 กก.
20.5 กระเช ้าซ่อมไฟฟ้ าสามารถทนแรงดันไฟฟ้ าได ้ไม่น ้อยกว่า15KV 50 HZโดยมีหนั งสือรับรองจากหน่วยงานทางด ้านไฟฟ้ าของรัฐหรือสถาบันที1
1 ถือได ้เป็ นผู ้ทดสอบและรับรองโดยมีเอกสารรับรองมาแสดงประกอบพิจารณาในวันยืน
เชือ
1 ซองเสนอราคา

ื ประจํารถ(Tools&Manuals)
21. เครือ
 งมือและหน ังสอ
21.1 เครือ
1 งมือประจํารถตามมาตรฐานผู ้ผลิต จํานวน 1 ชุด
21.2 เครือ
1 งมือซ่อม (ประแจรวม แหวน + ปากตาย 10 ตัว ) จํานวน 1 ชุด
21.3 คีมล๊อค คีมตัด ไขควงแบน ไขควงแฉก ค ้อนหัวกลม อย่างละ 1 อัน
21.4 ประแจเลือ
1 น ขนาดไม่น ้อยกว่า 12 นิว จํานวน 1 ตัว
21.5 แม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลีย
1 นล ้อครบชุด จํานวน 1 ชุด
21.6 กล่องบรรจุเครือ
1 งมือ จํานวน 1 ชุด
21.7 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห ้ง ขนาดไม่น ้อยกว่า 15 ปอนด์ จํานวน 1 ถัง
21.8 กระบอกอัดจาระบี ขนาด 3 นิว จํานวน 1 ชุด
21.9 หนั งสือคูม
่ อ
ื การบํารุงรักษาและการใช ้รถยนต์ เป็ นภาษาไทย จํานวน 1 ชุด
21.10 หมวกนิรภัย จํานวน 3 ลูก
21.11 ถุงมือหนั ง จํานวน 3 คู่
21.12 ปลัzกพ่วงยาว 30 เมตร จํานวน 1 ชุด
21.13 กรวย จํานวน 2 คู่
22. อืน
 ๆ (Others)
22.1 รายละเอียดอืน
1 ๆ นอกเหนือจากทีร1 ะบุไว ้ให ้ เป็ นมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู ้ผลิต
1 องรถ ตามมาตรฐานของผู ้ผลิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญสงวนสิทธิในการเลือกสี
22.2 สีข
22.3 มีตราหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ ทีป
1 ระตูรถทัง สองด ้าน
23. เงือ
 นไขในการพิจารณา
23.1 ต ้องเป็ นสินค ้าใหม่ ไม่เคยใช ้งานมาก่อน
23.2 ผู ้เสนอราคาจะต ้องเป็ นตัวแทนจําหน่าย ผู ้แทนจําหน่าย หรือได ้รับ การแต่งตัง จาก
ตัวแทนจําหน่ายทีม
1 อ
ี าํ นาจเต็มจากผู ้ผลิต โดยแนบหนังสือแต่งตัง ตัวแทนจําหน่าย ประกอบการ
พิจารณา
23.3 ผู ้เสนอราคาต ้องรับประกันความชํารุดบกพร่องเนื1องจาการใช ้งานตามสภาพปกติเป็ นเวลา
ไม่น ้อยกว่า 1ปี นับจากวันตรวจรับมอบงาน
23.4 ผู ้เสนอราคาจะต ้องอบรมการใช ้งานรถบรรทุกติดตัง เครนไฮดรอลิกและอุปกรณ์สว่ นควบ
ให ้กับพนั กงานขับรถให ้ใช ้งานได ้ดีอย่างครบ ถ ้วน
 จะจ่ายเงินให ้กับผู ้ขายก็ตอ
23.5 ผู ้ซือ
่ เมือ
1 คณะกรรมการได ้ตรวจรับรถไว ้เป็ นทีเ1 รียบร ้อย และ
 เรียบร ้อยแล ้ว
ได ้โอนกรรมสิทธิเ ป็ นของผู ้ซือ
......................................................................
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