ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช
เรื่อง สอบราคาซื้อรถสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
………………………………………………………………………………………………..……..
ดวยองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง ประเภทรถสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน
1 คัน ราคากลาง 787,000 บาท โดยมีคุณสมบัติตามกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงานมาตรฐาน
งบประมาณ ดังนี้
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
2. ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบยกสูง
3. แบบดับเบิ้ลแค็บ
4. ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
5. หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
6. เปนกระบะสําเร็จรูป
7. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
8. ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมตามเอกสารแนบทายประกาศ)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาวโดยผูเสนอราคาตองแสดงหลักฐานเปนตัวแทน
จําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบการ หรือผูผลิตรถยนตดังกลาวมาแสดงดวย กรณีไดรับมอบอํานาจตองทํา
หนังสือมอบอํานาจมาแสดงดวย
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหเปนนิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลสะแกราช ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเขาเสนอราคาตองสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายละเอียดไปพรอมกับใบ
เสนอราคา
/กําหนดยื่นซอง.....

-2กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 29 เดือน
พฤษภาคม 2557 ระหวางวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ยื่นซองสอบราคา ณ องคการบริหารสว นตําบลสะแกราช สําหรับในวันที่
29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร
สวนตําบล ณ ที่วาการอําเภอปกธงชัย ชั้น 1 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 จะไมรับซองสอบราคาที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช) และกําหนดเปดซองสอบ
ราคาในวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ณ ที่วาการอําเภอปกธงชัย ชั้น 1
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาไดที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช หมู 11
ตําบลสะแกราช อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ระหวางวันที่ 15 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและ
เวลาราชการและสอบถามได ท างโทรศั พ ท ห มายเลข 044-360-289
ต อ 14 ดู ร ายละเอี ย ดได ที่ เ ว็ บ ไซต
www.sakarat.go.th และ www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นายสมบูรณ ทูลบุญลินทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช

รายละเอียดแนบทายประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2557
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
คุณลักษณะเฉพาะ
1. รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
- ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ ลอเปนแบบอัลลอยด ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้ว พรอมอะไหล
(1) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
(2) เปนกระบะสําเร็จรูป พรอมพื้นรองกระบะ
(3) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(4) เกียรธรรมดา
(5) เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 16 วาลว เทอรโบอินเตอรคูลเลอร
(6) ระบบหามลอหนาดิสกเบรกมีครีบระบายความรอนหลังดรัมเบรก ระบบปองกันลอล็อก ABS
(7) กระจกดานหนานิรภัย 2 ชั้น กระจกประตูปรับดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน
(8) ระบบชวงลางตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต พนกันสนิม
(9) ระบบขับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร ปรับระดับสูง-ต่ําได
(10)ติดตั้งฟลมกรองแสง ชนิดปองกันแสง UV ได
(11)มียางปูพื้นทั้งดานหนาและดานหลัง
(12)ติดตั้งกันสาดประตูทุกบาน
(13)ชุดอุปกรณประจํารถ และอุปกรณอื่นๆ
(14)เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(15)เปนราคารวมภาษีสรรพสามิต
คุณลักษณะเพิ่มเติม
1. พรอมพนตราสัญลักษณขององคการบริหารสวนตําบลสะแกราช ขนาดกวาง ยาวไมนอยกวา 18
เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององคการบริหารสวนตําบลสะแกราช ขนาดสูงไมนอยกวา 5
เซนติเมตร หรือชื่อยอขนาดสูงไมนอยกวา 7.5 เซนติเมตร พรอมเลขครุภัณฑ และขอความ
”ใช ในราชการเทานั้ น ” โดยใหพ นสีข าวเวนแตใ ชสีข าวแลวไม เห็ นชัดเจนใหใ ชสีอื่นแทนไว
ดานขางนอกรถยนตทั้งสองขางตรงประตูทั้งสองดาน
2. ผูขายจะตองเปนผูผลิตและจําหนาย หรือตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอที่เสนอราคา โดยมีเอกสาร
หลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
3. ราคาที่เสนอเปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ เปนราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่ม รวม
ค า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นรถ , พ.ร.บ. ค า ขนส ง , ค า ภาษี , ค า อุ ป กรณ ป ระกอบประจํ า รถและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
/ขอ 4...

-24. องคการบริหารสวนตําบลสะแกราช “จะชําระราคาใหผูขาย” เมื่อผูขายไดสงมอบรถยนตและ
โอนทะเบียนใหกับผูซื้อแลว
5. ขณะผูขายสงมอบรถใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันอื่น เต็ม
ตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนด พรอมจะใชงานไดทันที
6. ผูขายตองรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคา ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับตัวรถ หรือความบกพรองจากการผลิต อยางนอย 1 ป

(นายสมบูรณ ทูลบุญลินทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลสะแกราช

