ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี
ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
----------------------------------องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดงกระทงยาม มี ค วามประสงค จะสอบราคาซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ
ยานพาหนะขนสง รถยนตสวนกลาง (รถนั่งสวนกลาง) ราคา ๗๘๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
บาทถวน) โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป ตามรายละเอียดดังนี้
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
(๑) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู
(๒) เปนกระบะสําเร็จรูป
(๓) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
( รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายประกาศ )
ราคากลางตามบัญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ ประจํา ป ๒๕๕๘ เป นจํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
๗๘๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยาม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
- กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่
เมษายน ๒๕๕๙
ในวันและเวลาราชการ ณ สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม หรื อยื่นซองสอบราคาทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไดตั้งแตวันที่ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่
เมษายน ๒๕๕๙ โดยจะถือวัน
และเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม รับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และในวันที่
มีนาคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนยจัดซือ้ จัดจางอําเภอศรีมหาโพธิ
- กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น. จนกวา
จะเสร็จสิ้น ณ ศูนยจัดซื้อจัดจางอําเภอศรีมหาโพธิ
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ไดที่ที่ทําการองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลดงกระทงยาม ระหว า งวั น ที่
มี น าคม ๒๕๕๙ ถึ ง วั น ที่
เมษายน ๒๕๕๙
ดู ร ายละเอี ย ดได ที่ เ ว็ บ ไซต www.dongratonyam.go.th หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท ห มายเลข
(๐๓๗) ๒๑๘๗๙๖-๙ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
( นายพิศณุ เข็มเงิน )
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รายละเอียดแนบทายประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ลงวันที่
มีนาคม ๒๕๕๙
คุณลักษณะเฉพาะ
รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ ลอเปนแบบอัลลอยด
ขนาดไมนอยกวา ๑๖ นิ้ว พรอมลออะไหล
(๑) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี
(๒) เปนกระบะสําเร็จรูป พรอมพื้นรองกระบะ
(๓) หองโดยสารเปนแบบดับเบิล้ แค็บ ๔ ประตู
(๔) เกียรธรรมดา
(๕) เครื่องยนตดเี ซล ๔ สูบ ๑๖ วาลว เทอรโบอินเตอรคูลเลอร
(๖) ระบบหามลอหนาดิสกเบรกมีครีบระบายความรอนหลังดรัมเบรก ระบบปองกันลอล็อก ABS
(๗) กระจกดานหนานิรภัย ๒ ชั้น กระจกประตูปรับดวยระบบไฟฟาทั้ง ๔ บาน
(๘) ระบบชวงลางตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต พนกันสนิม
(๙) ระบบขับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร ปรับระดับสูง-ต่ําได
(๑๐) ติดตั้งฟลมกรองแสง ชนิดปองกันแสง UV ได
(๑๑) มียางปูพื้นทัง้ ดานหนาและดานหลัง
(๑๒) ติดตั้งกันสาดประตูทุกบาน
(๑๓) ชุดอุปกรณประจํารถ และอุปกรณอื่นๆ
(๑๔) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(๑๕) เปนราคารวมภาษีสรรพสามิต
คุณลักษณะเพิ่มเติม
๑. พร อ มพ น ตราสั ญ ลั ก ษณ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดงกระทงยาม ขนาดกว า ง
ยาวไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ขนาดสูง
ไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร หรือชื่อยอขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเ มตร พรอมเลขครุภัณฑ และ
ขอความ “ ใชในราชการเทา นั้ น ” โดยให พนสี ขาวเวนแต ใช สีขาวแลว ไมเ ห็นชั ดเจนใหใ ชสีอื่ นแทน
ไวดานขางนอกรถยนตทั้งสองขางตรงประตูทั้งสองดาน
๒. ผูข ายจะต อ งเปน ผู ผ ลิ ตและจํ าหน า ย หรื อ ตั วแทนจํ าหน า ยรถยนต ยี่ห อ ที่ เ สนอราคา
โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
๓. ราคาที่เสนอเปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ เปนราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่ม
รวมคาธรรมเนียมจดทะเบียนรถ , พ.ร.บ. คาขนสง, คาภาษี, คาอุปกรณประกอบประจํารถและคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
๔. องคก ารบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม “จะชําระราคาใหผูขาย” เมื่อผูขายไดสงมอบ
รถยนตและโอนทะเบียนใหกับผูซื้อแลว
๕. ขณะผูขายสงมอบรถใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันอื่น
เต็มตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนด พรอมจะใชงานไดทันที
๖. ผูขายตองรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคา ในกรณีที่มีความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับตัวรถ หรือความบกพรองจากการผลิต อยางนอย ๑ ป
( นายพิศณุ เข็มเงิน )
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