
                                                                                

    ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
     เรื่อง  สอบราคาซื้อรถโดยสาร  ขนาด  12  ท่ีน่ัง  หลังคาสูง (ดีเซล)     

       -------------------------------------------------- 

   ด้วย เทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน  1  รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

                     รถโดยสาร  ขนาด  12  ที่นั่ง  หลังคาสูง (ดีเซล)               
   -  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี  มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนัง

โดยรอบแยกที่นั่ง  พนักพิงปรับเอนได้หลายระดับ 
        -   เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  ฟิล์มกรองแสงและพ่นกันสนิม  (รายละเอียดตาม

คุณลักษณะแนบท้าย) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว    
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ 

เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล 

บ้านใหม่  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้   
  ๑.  ในวันที่  4  ตุลาคม  2556  และระหว่างวันที่  8  ตุลาคม   ถึง  วันที่  17  ตุลาคม  2556 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุกองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  
  ๒.  ในวันที่  7  ตุลาคม  2556   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง  16.30   น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมาช้ัน ๑ )   และ
ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  18  ตุลาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป  ณ. ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมาช้ัน 2)    

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000.- บาท ได้ที่งานพัสดุกองคลัง 
เทศบาลต าบลบ้านใหม่  ในวันที่  4  ตุลาคม  2556  ถึงวันที่  17  ตุลาคม  2556 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  น.              
ถึง  ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.tambonbanmai.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐๔๔ – ๒๘๒๗๘๓  ต่อ  24   ในวันและเวลาราชการ 
  

                  ประกาศ  ณ วันที ่ 4  เดือน   ตุลาคม   พ .ศ.  ๒๕๕6 
 
 
 
 

                    ( นางส ารวย  ชุนเกาะ )      
                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่    
 

http://www.tambonbanmai.go.th/


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารหลังคาสูง (รถตู้อเนกประสงค์) 

ลักษณะท่ัวไป 
 1  เป็นรถตู้โดยสารแบบหลังคาสูง ขนาดไม่น้อยกว่า  12  นั่ง  
 2.  ขนาดความสูงของรถไม่น้อยกว่า  2,200  มม.  
 3.  ตู้โดยสารเป็นส่วนเดียวกับตัวรถ  มีประตูคู่หน้า  ประตูบานท้ายและประตูเลื่อน   
           ด้านซา้ยของหอ้งโดยสาร (ส าหรับผู้โดยสารข้ึน - ลง )  พร้อมกระจกหน้าต่างโดยรอบตาม  
                     มาตรฐานผูผ้ลติ 

ระบบเครื่องยนต์ 
 1.  เครื่องยนต์ดีเซล  4  สูบ  4  จังหวะ  พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ า  
 2.  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  2,400  ซีซี  
  
ระบบบังคับเลี้ยว 
 1.  ระบบบังคับเลี้ยว ติดตั้งด้านหน้าขวาพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง  
 2.  ขับเคลื่อนล้อหลัง  

ระบบส่งก าลัง 
 ระบบส่งก าลังแบบเกียร์ธรรมดาเดินหน้าไม่น้อยกว่า  5  สปีด  ถอยหลัง  1  สปีด  

ระบบห้ามล้อ 
 ระบบเบรก  ด้านหน้าดิกส์เบรก  พร้อมครีบระบายความร้อน  
 ด้านหลัง ดรัมเบรก  พร้อมระบบปรับแรงดันน้ ามันเบรก  

ระบบไฟฟ้า 
 แบตเตรอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต  

ระบบถังน้ ามัน 
 ความจุถังน้ ามันตามมาตรฐานผู้ผลิต 

ขนาดล้อและยาง                                                                                                                                                                                                      
 ล้อยางพร้อมกระทะเหล็กจ านวน  4  ล้อ ล้อกระทะเหล็กพร้อมยางอะไหล่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 จ านวน  1  ชุด  ตามมาตรฐานผู้ผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                              

สีและตัวรถ 
 สีรถใช้สีเมทัลลิก  ซึ่งจะก าหนดสีให้ภายหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต  

อุปกรณ์ประจ ารถ 
 1. มีไฟส่องสว่าง  ไฟตัดหมอกด้านหน้าและไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต  
 2. ระบบเครื่องปรับอากาศพร้อมสวิทซ์เปิด - ปิด ตามมาตรฐานผู้ผลิต  
 3. ระบบเซ็นทรัลล็อคและกุญแจรีโมทควบคุมกลไกเปิด-ปิดระยะไกล ตามมาตรฐานผู้ผลิต  
 4. กระจกหน้าต่างคู่หน้าสามารถปรับข้ึน - ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า   จ านวน  2  ข้าง 
 5. กระจกมองข้างซ้าย - ขวาสามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้า   จ านวน  2  ข้าง 
 
 
 



 
 6. ติดตั้งฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูง  พร้อมใบรับประกัน  ตามมาตรฐานของทางราชการ 
       7. ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่  
 8. พ่นกันสนิม  พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 9.  เบาะโดยสารเป็นเบาะหนังทุกที่นั่ง  พร้อมเข็มขัดนิรภัยและสามารถปรับเอนได้  
 10 ติดตั้งวิทยุ CD MP 3  พร้อมล าโพงไม่น้อยกว่า  4  จุด 
 11. ติดตั้งคอนโซลแบบพักเท้าหลังผู้ขับข่ี  
 12. แผงด้านข้าง  ฝาท้ายและเพดานภายในตัวรถบุด้วยหนังเทียม 
 13.  พื้นห้องโดยสารปูด้วยไม้อัดและกรุทับด้วยผ้ายางแผ่นเรียบหรือเทียบเท่า  
 14.  เครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 15.  รับประกันคุณภาพจากการผลิตและการประกอบกรณีใช้งานตามปกติ  
               ไมน้่อยกว่าระยะเวลา  3  ปี  หรือระยะทาง  100,0000  กิโลเมตร  สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง
ถึงก่อน 
 16.  คู่มือการใช้รถ  การรับประกันและการบ ารุงรักษารถยนต์  จ านวน 1 ชุด  
 17.  คุณลักษณะอื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต   
 18.  พ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ตามแบบที่ก าหนด  
       19.   มีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ และสามารถน ารถยนต์เข้ารับบริการได้ทุก 
                        แห่งตามมาตรฐานผู้ให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


