ราคากลาง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ที่

รายการ

1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
แบบเปิดข้างเทท้าย

ปริมาณ หน่วย
1

คัน

ที่มาของ
ราคากลาง
บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ส่านักงบประมาณ
มกราคม 2561

ราคา
ราคารวม หมาย
ต่อหน่วย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
950,000.- 950,000.-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 950,000.ตัวอักษร
(-เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
(ลงชือ)

ประธานกรรมการก่าหนดราคากลาง

(นางสาวกาญรษา แสนวิวัช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพล
(ลงชือ)

กรรมการก่าหนดราคากลาง

(นางสาวสุกัลยา จิตะพล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพล
(ลงชือ)

กรรมการก่าหนดราคากลาง

(นายวายุ โสเขียว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ
ความเห็นผู้อนุมัติ
..............................................................
..............................................................
............................................ ..................
(ลงชือ)
(นายภูผา ผาปริญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพล

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ราคา 950,000.- บาท
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส่านักงบประมาณ มกราคม 2561) จ่านวน 1 คัน
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
1. ความเป็นมา
ด้วยองค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพล ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย (อ้างอิงบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ส่านักงบประมาณ มกราคม 2561) นั้น
องค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพล จึงมีความประสงค์จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้าง
เทท้าย ราคางบประมาณ
950,000.- บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
2. วัตถุประสงค์
1. เพือเพิมประสิทธิภาพการรวบรวมขยะมูลฝอย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที
2. เพือให้หมู่บ้าน โรงเรียน และศาสนสถาน เกิดความสะอาด
3. เพือไม่ให้เกิดปัญหามลภาวะด้านสิงแวดล้อม
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือท่าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชัวคราว เนืองจากเป็นผู้ทีไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่าหนดตามทีประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ่านาจใน
การด่าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก่าหนดในราชกิจา
นุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อืนข้อเสนอรายอืน ทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพล ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยืนเสนอได้มีค่าสังให้สละเอก
สิทธ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
-2-

10. ผู้ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement
: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ยืนข้อเสนอซึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก่าหนด
12. ผู้ยืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส่าคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก่าหนด
13. ผู้ยืนข้อเสนอซึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึงมีมูลค่าไม่
เกินสามหมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่าหนด
4. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพล ได้พิจารณาราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ทีได้จัดสรรงบประมาณ
จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยค่านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป :
เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิกอัพ เพือการจัดเก็บขยะในพื้นทีบริเวณถนนหรือในพื้นทีแคบ เพือน่าไปทิ้งในแหล่งทิ้ง
ขยะได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ตัวรถชนิด 4 ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตู 2 บาน พร้อมทีล็อกและทีนังปฏิบัติงานได้ 3 ทีนัง รวมทั้ง
พนักงานขับรถ เป็นถังบรรทุกขยะมีปริมาตรความจุขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา เป็นระบบยกเท
ท้ายโดยใช้ไฮดรอลิกดันใต้ท้องรถ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
คุณลักษณะเฉพาะ :
1. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. หรือ ลบ.หลา
2. พื้นตัวถังท่าด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
3. มีบานเลือนขึ้น – ลงได้ ข้างละ 2 บาน
4. มีประตูเปิด – ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน
5. ยกเทท้ายด้วยระบบไฮโดรลิกดันขึ้นจากใต้ท้องกระบะบรรทุก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
6. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟวับวาบสีเหลืองแบบหมุน ติดตั้งบนหัวเก๋ง จ่านวน 1 จุด และติดตั้งด้านบนส่วนท้ายตู้บรรทุกขยะ
จ่านวน 1 จุด
ตัวรถยนต์
1. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานบรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิกอัพ ตัวรถชนิด 4 ล้อ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ไม่เคย
ใช้งานมาก่อน เครืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้่า น้่าหนักรถรวมน้่าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า (G.V.W) 2,000 กิโลกรัม
2. เครืองยนต์ดีเซลได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที มอก 2145-2546 หรือสูงกว่า
3. ระบบเกียร์ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
4. ระบบพวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
-35. ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี ขนาด 12 โวลท์ จ่านวน 1 ลูก
6. ระบบแอร์และเครืองเล่น CD/MP 3 ติดตั้งภายในห้องโดยสาร

7. กระจกติดฟิล์มกรองแสง ขนาดความเข้มตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก
8. ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก่าหนด
9. ตัวรถและกระบะบรรทุกเป็นสีตาม อบต.เมืองพล ก่าหนด
10. ใต้ท้องรถพ่นสารเคมีป้องกันสนิม
11. มีประตูขึ้น – ลง และกระจกแบบไฟฟ้าทั้ง 2 ด้าน
12. มีเข็มขัดนิรภัยทั้ง 2 ด้าน
13. มีผ้ายาง ส่าหรับรองเท้า 2 ชิ้น
ตู้บรรทุกขยะ
1. ตู้บรรทุกขยะท่าด้วยเหล็กอย่างดี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม.หรือ 4 ลบ.หลา
2. พื้นตัวถังท่าด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่เกิดสนิม
ไม่น้อยกว่า 1,300 ชัวโมง ทีได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบและแนบหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนจ่าหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบฉบับจริงพร้อมระบุสถานทีมาแสดงในวันยืนซองเสนอราคา
3. เป็นผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากโรงงานทีได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ทีได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001-2014 (มอก.9001-2559) ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิต บริหารซ่อมแซมตัวตู้บรรทุกขยะ
โดยต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ่าหน่ายมาแสดงในวันทียืนซองเอกสารเสนอราคา
4. ผนังด้านข้างสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
5. ด้านบนปูด้วยแผ่นเหล็กดอกลายกันลืน มีราวแป็ปกรอบส่าหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวยาวของตู้บรรทุก
ขยะ
6. ด้านข้างมีบานประตูเลือนขึ้น – ลง ข้างละไม่น้อยกว่า 2 บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
7. ด้านท้ายมีบานประตูเปิด-ปิด 2 บาน ชนิดล็อกได้ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
8. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานทีได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO: 9001 และ ISO : 14001
ระบบยกเทท้าย
1. ยกเทท้ายด้วยระบบไฮโดรลิก แบบดันใต้ท้องตัวตู้บรรทุกขยะ (ใต้ท้องรถ) มีระบบบังคับควบคุมอยู่ภายในห้องพนักงาน
ขับรถ
2. ชุดไฮดรอลิกยกเทท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮโดรลิกส่าหรับอุตสาหกรรม
ทัวไป มาตรฐานเลขที มอก.975-2538 เพือความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานปฏิบัติ เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูงผลิตจาก
โรงงานทีได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO : 9001 และ ISO : 14001 และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกอบไฮ
ดรอลิกส่าหรับอุตสาหกรรมทัวไป โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที มอก.975-2538 มา
แสดงในวันยืนซองเสนอราคา
-4การพ่นสีและตราหน่วยงาน
1. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริงเป็นสีฟ้า ชนิดโพลียูรีเทรนไม่
น้อยกว่า 2 ชั้น
2. การพ่นสีภายในตัวถังบรรจุขยะมูลฝอย และแซลซีพ่นกันสนิม อย่างน้อย 2 ชั้น ใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคนหน้า
บังโคนหลัง พ่นสีกันสนิม

3. พ่นตราสัญลักษณ์ “องค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพล” ไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมอักษร “องค์การบริหารส่วนต่าบล
เมืองพล” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ ใช้สีขาวแล้วมองเห็น ไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอืนแทน ไว้กึงกลางประตูด้าน
นอกรถยนต์ทั้งสองด้าน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพลก่าหนด)
4. ติดสติ๊กเกอร์ ข้อความ “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” และ “แยกก่อนทิ้ง” ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า 5
เซนติเมตร ไว้ข้างนอกตัวรถทั้งสองข้าง (ข้างตู้บรรจุขยะมูลฝอยทั้ง 2 ด้าน)
5. ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชือหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนต่าบล
เมืองพล” ขนาด
สูงไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ทีด้านบนของกระจกหน้ารถ และชือหน่วยงาน “อบต.เมืองพล”
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ที
ด้านหลังประตู เปิด-ปิด ชนิดล็อกได้
6. ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง แดงสลับขาว ทีกันชนหน้า-หลัง
ระบบไฟและสัญญาณไฟ
1. ด้านบนของหัวเก๋งรถบรรทุก ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จ่านวน 1 ดวง
2. ด้านบนตอนท้ายถังบรรทุกขยะ ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เกินกว่า
135 มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า 125 มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทน
ความร้อนและรับรองกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทาน
และให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้
ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ และสามารถปรับความร้อนในการหมุนได้ ใช้
ไฟได้ทั้ง 12 โวลท์ และ 24 โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิดโดยต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยืนซองเสนอราคา
3. ด้านข้างบานประตูเลือนขึ้น – ลง ติดตั้งไฟส่องสว่างขนาด 3 นิ้วด้านละ 1 จุด
4. เป็นผลิตภัณฑ์ทีผลิตหรือจ่าหน่ายโดยบริษัททีได้รับมาตรฐาน ISO : 9001 โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐาน
พร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจ่าหน่ายแสดงในวันยืนซองเสนอราคา
อุปกรณ์ประจ่าตัวรถยนต์
1. เครืองมือซ่อมบ่ารุงประจ่ารถ จ่านวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2. เครืองมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จ่านวน 1 ชุด
3. แม่แรงไฮโดรลิกพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน จ่านวน 1 ชุด
4. กระบอกอัดจารบีตามมาตรฐาน จ่านวน 1 ชุด
5. ถุงส่ารองน้่ามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร เป็นถุงส่ารองน้่าแบบปิด ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เคลือบ
ด้วยยางสังเคราะห์ สามารถทนสารเคมี ประเภท น้่ามันก๊าด (Kerosene), น้่ามันธรรมชาติ ล่าดับ 1-3 (Mineral Oil No.1-3) , น้่ามัน
เชื้อเพลิงติดไฟ (Naphtha) , โซดาไฟ (Sodium Hydroxide) ,
ทีความเข้มข้นไม่เกิน 12% , และก่ามะถัน (Sulfuric
Acid) ทีความเข้มข้นไม่เกิน 20 % ได้ โดยผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงดึงตามแนวยาว แนวขวาง และรอยต่อ (Tensile
Strength) และผ่านการทดสอบความทนทานต่ออุณหภูมิ (Temperature Resistant) ตามมาตรฐาน DIN, EN, NFPA,FN หรือ มอก.
และ
ถุงทียังไม่บรรจุน้่ามีน้่าหนักไม่เกินกว่า 18 กิโลกรัม โดยแนบแคตตาลอก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ่าหน่ายจาก
บริษัทผู้ผลิตมาแสดงในวันยืนซองเสนอราคา จ่านวน 1 ชุด

-56. มีเครืองฉีดแรงดันสูง ชนิดเครืองยนต์เบนซิน พร้อมอุปกรณ์ใช้ส่าหรับล้างรถ เศษดิน สิงสกปรกอืนๆ ทีติดมากับรถ
รวมถึงงานท่าความสะอาดอืนๆ เช่น ล้างถนน ล้างพื้น เป็นต้น
การรับประกัน

ผู้เสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกฯ จะต้องรับประกันการช่ารุดบกพร่องของตัวรถและวัสดุอะไหล่ อันเนืองมาจากการใช้
งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันตรวจรับ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องท่าการแก้ไขให้ดีดังเดิม
และต้องรับผิดชอบค่าบริการเปลียนถ่ายน้่ามันเครืองและค่าตรวจเช็ค เมือครบก่าหนดระยะทาง 1,000 กิโลเมตรแรก
ข้อก่าหนดอื่นๆ
1. การลงนามในสัญญา จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่านักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
2. การเบิกจ่ายเงิน จ่ายเงินให้กับผู้ขายก็ต่อเมือผู้ขายจะต้องจดทะเบียนพร้อมจัดท่า พรบ. และโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
และส่งมอบ ให้แก่องค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพลแล้ว เท่านั้น
3. การรับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ทีได้รับมาตรฐาน ISO : 9001 และ ISO : 14001 ตัวถัง
ส่าหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคาหรือเป็นตัวแทนจ่าหน่ายทีได้รับการ
แต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น
5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ่าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดตู้บรรจุขยะส่าหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
แบบปิคอัพ โดยต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ในด้านการประกอบโครงสร้างชุดถังบรรจุขยะส่าหรับรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ พร้อมเอกสารประกอบมาแสดงในวันยืนซองเสนอราคา
6. ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบพิมพ์เขียว โครงสร้างรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพมาแสดงในวันยืนเสนอราคา
7. ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมน้่ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง
8. น้่ามันหล่อลืน น้่ามันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (FULL) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
5. สถานที่ด่าเนินการ
ทีท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพล อ่าเภอพล จังหวัดขอนแก่น
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ส่งมอบรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จ่านวน 1 คัน ภายใน 90 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

-67. วงเงินในการจัดซื้อ
7.1 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเพือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จ่านวน 1 คัน งบประมาณ 950,000.- บาท (-เก้าแสนห้าหมืน
บาทถ้วน-)
7.2 การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส่านักงบประมาณแล้ว ส่าหรับกรณีที
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนต่าบลเมืองพล เลขที 190 หมู่ที 3
ต่าบลเมืองพล อ่าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ 0-4341-8155
เว็บไซต์ http://www.abtmuangphon.go.th/
(ลงชือ)
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