ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นงั่ (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
ดวยองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน รายละเอียดตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
เดือนมีนาคม 2558 โดยมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
2. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
3. เปนรถโดยสารหลังคาสูง
4. มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนไดหลายระดับ
5. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม
รายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน เพิ่มเติม ดังนี้
1. เครื่องยนตตองไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2155-2546 หรือดีกวา
2. ระบบขับเคลื่อนแบบเกียรธรรมดา
3. ระบบความปลอดภัย ระบบเบรก ABS
4. พวงมาลัยเพาเวอร
5. ระบบสงกําลังมาตรฐานของบริษัทผูผลิต
6. ระบบไฟฟาและแบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของบริษัทผูผ ลิต
7. ระบบไฟแสงสวางและไฟสัญญาณตางๆ ถูกตองตามกฎจราจรและกรมการขนสงทางบก
8. พนกันสนิมทัง้ คันรวมใตทอ งรถโดยตลอด
9. กระจกไฟฟาเลื่อนขึ้น – ลง แบบอัตโนมัติ
10. กระจกทุกดานติดฟลมกรองแสง ขนาดตามที่กฎหมายกําหนด
11. เบาะหนังทุกที่นั่ง และติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่นงั่ ตอนหนา และหองโดยสารตอนหลัง ตามมาตรฐาน
ของบริษทั ผูผ ลิต
12. มีเซ็นทรัลล็อก/รีโมทควบคุมการล็อคประตู
13. มีวิทยุ – เครื่องเลนซีดี สามารถเลน MP3 พรอมลําโพงอยางนอย 4 จุด
14. ขนาดของลอและยาง ตามมาตรฐานของบริษัทผูผ ลิต
15. สีตามมาตรฐานของบริษัทผูผ ลิต โดยองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร จะเปนผูเลือกสี
16. เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต
17. แมแรงพรอมอุปกรณในการถอดลอ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานของบริษัทผูผ ลิต
18. ยางอะไหลพรอมกระทะลอ จํานวน 1 ชุด
19. หนังสือคูมือประจํารถ
20. การรับประกันการใชงานระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กิโลเมตร
21. ผูขายตองเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากบริษัทผูผลิต
22. รถโดยสารแบบหรือรุนที่เสนอขายตองมีศูนยบริการมาตรฐานในจังหวัดลําปาง และครอบคลุม
ทั่วประเทศ
23. ผูซื้อจะจายเงินใหแกผูขายตอเมื่อผูขายจดทะเบียนโอนสิทธิ์ใหกับผูซื้อ โดยถูกตองตามกฎหมาย
แลว คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนสิทธิ์ผูขายเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น
/24. ใหพน….

-224. ใหพนตราสัญลัก ษณขององคก ารบริห ารสวนตําบลวิเชตนคร ขนาดกวางหรือยาวไมนอยกวา
18 เซนติเมตร พรอมตัวอักษรชื่อเต็มขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ขนาดสูงไมนอยกวา 5 เซนติเมตร หรือ
ชื่อยอ ขนาดสูงไมนอยกวา 7.50 เซนติเมตร พรอมหมายเลขครุภัณฑ และขอความ “ใชในราชการเทานั้น” ไวดานขาง
นอกรถยนตทั้งสองขาง โดยพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน ใหใชสีอื่นแทน (รูปแบบตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนครกําหนด)
งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้ เปนจํานวนเงิน 1,294,000.-บาท (-หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นสี่พัน
บาทถวน-) ซึ่งราคานี้ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ ผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลวิเชตนคร ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
6. ผูเสนอราคาจะตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จากโรงงาน
ผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย หรือผูประกอบ หรือผูผลิตในประเทศไทย พรอมแนบรายละเอียดรูปแบบและแคตตาลอค
(ฉบับจริง) ของรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และหนังสือรับรองมาตรฐานของเครื่องยนตและอุปกรณดังกลาวมา
แสดงดวย
7. ตองเปนผูที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซตศูนยขอมูล
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ตั้งแตเวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 10 มิถุนายน
2558 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ (ที่วาการอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ชั้น 2) และกําหนดเปดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558
ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ไดที่ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ในราคา
ชุดละ 600.- บาท (-หกรอยบาทถวน-) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ตั้งแตเวลา 08.30 น.
ถึ ง เวลา 16.30 น. ในวั น และเวลาราชการ ดู ร ายละเอี ย ดได ที่ เ ว็ บ ไซต www.wichetnakorn.go.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 5436 9847 ตอ 12 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

(นายดาว มานะธรรม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

