
 

 
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากดั 

เร่ือง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (รถตู้)  
----------------------- 

 
  เนื่องด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์
รถยนต์โดยสาร (รถตู้)    ตามรายการ  ดังนี ้ 
  1.  รถยนต์โดยสาร  (รถตู้)     จ านวน  1  คัน  (รายละเอียดตามเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์  แนบท้ายประกาศนี)้   หลักประกันซอง  75,000.00 บาท  ก าหนดส่งมอบสินค้า ภายใน  60  วัน      
ก าหนดยืนราคา  30   วัน  
 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้  
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
4. ไม่เป็นผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่  สหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด   ณ  วันประกาศประกวดราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาช้ือครั้งนี้  

 
ก าหนดยื่นซองประกวดราคาในวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ระหว่างเวลา  09.00  น.  ถึง   

12.00 น.     ณ    ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด     และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี   
10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559   ตั้งแต่เวลา  13.30  น.  เป็นต้นไป 
 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ท่ีส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด  
เลขท่ี  103/1  ถนนพระคงฤาษี  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวัดล าพูน  51000   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข  0-5351-1653, 0-5353-4916,  0-5351-0442  ต่อ 13    โทรสารหมายเลข  0-5353-4916   
www.lpntsc.com   ในวันเวลาท าการของสหกรณ์ฯ 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
 
 
     (ลงช่ือ)       
      (นายสมคิด  ปัญญาแก้ว) 
               ประธานกรรมการด าเนินการ 
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน  จ ากัด 
 
 
 

http://www.lpntsc.com/


 
รายละเอียดคุณลักษณะ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนตต์ู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ( ดีเซล ) 
 
ลักษณะท่ัวไป 

1. เป็นรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศหลังคาสูง  ขนาดท่ีนั่งไม่น้อยกว่า 12 ท่ีนั่ง 
2. เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

 
ระบบเคร่ืองยนต์และช่วงล่าง 

1. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  4  สูบ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์  ระบบจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงหัวฉีดไดเร็คอิน
เจคช่ัน คอมมอนเรล 

2. ความจุปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,980  ซีซี 
3. ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  130 แรงม้า  และแรงบิดสูงสุด   1,200 – 2,400 รอบต่อนาที 
4. แบตเตอรี่ 12 โวลต์ เป็นไมตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
5. ความจุถังน้ ามัน ไม่น้อยกว่า 60  ลิตร  
6. ระบบคลัทซ์เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต 
7. เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ 
8. ระบบเบรก ABS และมีห้ามล้อมือ 
9. ล้อเป็นกระทะเหล็กและยางเป็นเรเดียลใหม่ ขนาด 195R15C จ านวน 4 เส้น พร้อมมียางอะไหล่

เป็นกระทะเหล็ก 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 

อุปกรณ์ภายใน 
1. มีกระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน 
2. มีระบบปรับอากาศ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
3. มีท่ีนั่งไม่น้อยกว่า  12  ท่ีนั่ง ท่ีนั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารตอนหน้า ปรับเอนและเล่ือนได้ มี

พนักพิงทุกท่ีนั่งแยกจากกัน  สามารถปรับเอนนอนได้  วัสดุหุ้มเบาะ ท่ีนั่งเป็นแบบหนังพร้อมห้อง
คนขับด้านหน้า 

4. พื้นรถภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
5. บุภายในท้ังคัน รวมท้ังฝาท้ายด้วยวัสดุหนัง บุหลังคา VIP 3 ราง 
6. ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ CD, DVD, MP3,ช่องเสียบ USB พร้อมจอมอนิเตอร์ ไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว 

Power Amp Bostwick  4 CH, ปรีคาราโอเกะ ล าโพง Bostwick 6” 
7. ติดตั้งระบบน าทาง, กล้องหน้า และกล้องถอยหลัง  
8. ติดตั้งคอนโซลกลางหลังคนขับพร้อมหุ้มด้วยวัสดุหนัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระบบความปลอดภัย 
1. มีเข็มขัดนิรภัยครบทุกเบาะท่ีนั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
2. มีไฟตัดหมอกหน้ารถ 2 ดวง 
3. ไฟเบรกดวงท่ี 3 
4. มีระบบไล่ฝ่ากระจกหลัง 
5. มีระบบเซ็นเซอร์หลัง จ านวน 4 จุด 
6. มีวาล์วน้ ามันเช้ือเพลิงอัตโนมัติ 
7. พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบ Hydraulic Power ช่วยผ่อนแรง ปรับระดับได้ 
8. กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าเล่ือนขึ้น – ลง อัตโนมัติ 
9. ประตูทุกบานใช้ระบบเซ็นทรัลล็อค และมีรีโมทควบคุมการเปิด – ปิด 

 
 
อุปกรณ์ภายนอก 

1. สีบอรนซ์เงิน 
2. มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3. มีกระจกมองข้างปรับและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้า 
4. มีท่ีปัดน้ าฝน หน้า – หลัง แบบหน่วงเวลา3  จังหวะ 
5. มีกระจกมองหลังท่ีท้ายติดกับประตูหลัง 
6. ติดกรอบป้ายทะเบียน ด้านหน้า – หลัง 
7. ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันความเข้ม 60%  ด้านหน้าติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบหน้าเต็ม

ความเข้ม 60% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพ 
8. รับประกันคุณภาพรถจากการใช้งานตามปกติท่ีไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี 3 ปี หรือ 100,000 

กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยผู้ขายจะต้องเปล่ียนหรือซ่อมแซมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด 
9. เป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต 
10. รถยนต์ท่ีเสนอมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เสนอพร้อมรายช่ือ

ศูนย์บริการสาขาของแต่ละจังหวัด 
11. มีอุปกรณ์อ่ืนท่ีเป็นอุปกรณ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในรูปแบบ Catalog ของรถท่ีเสนอราคาต้อง

ติดตั้งให้ครบ 
 

 
 
 
 
 
 


