
 

 

ประกาศองค์การบริหารสว่นตําบลท่าแร้ง 

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

……………...……………… 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรุี  มีความประสงค์

จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ตามรายการ  ดังน้ี 

1.  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1  ตัน ขับเคล่ือน  2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  ปริมาตรกระบอก 

สูบไม่ต่ํากว่า 2,400  ซีซี  เป็นกระบะสําเร็จรูป  ห้องโดยสารเปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ  4 ประตู  เป็นราคารวม

เครื่องปรบัอากาศ จํานวน  1  คัน  ราคากลาง  787,000.00  บาท  (-เจ็ดแสนแปดหมืน่เจ็ดพันบาทถ้วน-)  

รายละเอียด  ดังนี้ 

-  เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1 ตนั ขับเคลื่อน  2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  ปริมาตร 

กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  2,400  ซีซี  เป็นกระบะสําเร็จรูป ห้องโดยสารเปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ  4 ประต ู  เปน็

รถแบบยกสูงความสูงใต้ท้องรถไม่ต่ํากว่า  230  มิลลิเมตร  พร้อมติดตั้งกระบะไฟเบอร์กลาสกันกระแทก 

       -  เครื่องยนต์ระบบดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว แถวเรียงระบาย

ความร้อนด้วยน้ํา  คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชัน่  พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์  ได้รับรอง 

มาตรฐานอุตสาหกรรม  (มอก. 2155-2546) 

       -  เกียร์ธรรมดา  อย่างน้อยมี  5  เกียร์เดินหน้า  และ  1  เกียร์ถอยหลัง  แบบซิงโครเมช 

       -  ระบบพวงมาลัยมีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง  แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ 

       -  ระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกระบายความร้อนด้วยน้ํา  ระบบเบรกหลังแบบ 

ดรัมเบรก 

       -  ล้อเปน็แบบอะลูมินัม่อัลลอยด์ พร้อมล้อยางอะไหล่ จํานวน 1 เส้น ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

      -  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดฟิล์มป้องกันแสง  ความเข้ม

ฟิล์มด้านหน้า  40  % ความเข้มด้านข้างและด้านหลัง  60  %  

      -  ติดตั้งวิทยพุร้อมเครื่องเล่นอย่างน้อย MP3 / VCD พร้อมลําโพงอย่างน้อย  4  ลําโพง 

      -  กระจกปรบัเล่ือนข้ึนลงอัตโนมตัิด้านคนขับ 

      -  เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานผู้ผลิต  อย่างน้อยจํานวน  1 ชุด 

       -  คู่มือประจาํรถภาษาไทย  จํานวน  1  เล่ม 

/ เป็นราคา... 
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       -  เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีสรรพสามิต  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ  

พรบ. ค่าขนส่ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นเพ่ิมเติม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงแล้ว เปน็ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ 

อยู่ในสภาพทีจ่ะใช้งานได้ทนัท ี  

- พ่น “ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง”  ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อย 

กว่า 18  เซนติเมตร   และอักษรช่ือเต็ม  “องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง”  ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  

5  เซนติเมตรและเลขรหัสครุภัณฑ์  “001-56-0002”  ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  3.5  เซนติเมตร  โดยให้พ่น  

สีขาว  เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอ่ืนแทนไว้ด้านนอกรถท้ังสองด้านของประตูหน้า 

-  กําหนดส่งมอบพัสดุภายใน  45  วันนบัตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา   

                -  วันส่งมอบต้องมีน้ํามนัเช้ือเพลิงไม่น้อยกว่า 1/2 ส่วนของถังบรรจุน้ํามนั  น้ํามนัหล่อลื่น 

ต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถใช้งานเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและประกอบการการตรวจรับได้ทนัที 

       -  ผู้เสนอราคาต้องรบัประกันคุณภาพและความเสียหายกรณีที่เกิดจากการใช้งาน 

ตามปกติ ไม่น้อยกว่า  1  ปีนบัแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องแล้ว 

      -  ผู้เสนอราคาต้องมีศนูย์บริการในเขตจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสะดวกในการเข้ารับบริการ 

                -  การเบิกจ่ายเงินจะชําระเงินให้เมือ่ผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์  และโอนทะเบียนให้กับ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้งเรียบร้อยแล้ว 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายส่ิงของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องมี 

หลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจําหน่าย ผู้แทนจําหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย กรณี

การมอบอํานาจต้องมีหนงัสือมอบอํานาจติดอากรถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงใน

วันซ้ือซองสอบราคาและวันยื่นซองเสนอราคา และต้องไม่เป็นผู้ทีถู่กแจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะทียื่่นซองสอบราคา 

กําหนดยืน่ซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม  2556 ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2556   

ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 

สําหรับในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ให้ยืน่ซองสอบ

ราคา ณ  ศนูย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ระดับอําเภอ (ที่ว่าการ

อําเภอบ้านแหลมช้ัน 2) อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   

         กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  16 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   

ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอ

บ้านแหลมช้ัน 2) อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบรุี 

  / ผู้สนใจ... 
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  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  100.00 บาท  (-หน่ึงร้อย 

บาทถ้วน-)  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง  ระหว่างวันที่  1  สิงหาคม  2556 ถึงวันที่  15  

สิงหาคม  2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0  3278  2097   ในวันและเวลาราชการและ

สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 1  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 

 

(ลงชื่อ)    เสน่ห์  แก้วระยบั 

 (นายเสน่ห์  แก้วระยับ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแร้ง 
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