ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จานวน ๑ คัน
--------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์รถตู้โดยสารปรับ
อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จานวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตาม
รายละเอียดและเอกสารสอบราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ ผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคาใน วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ ที่งานพัสดุ อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ยื่นซองโดยตรง ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาปิดผนึกซอง
ให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ จ่าหน้าซองถึง "ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์"
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตั้งแต่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pcru.ac.th และเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรงหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕ หรือโทรสาร
หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๐ ทุกวันในเวลาราชการ

/กาหนดเปิดซอง...

-๒กาหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี

รายละเอียดรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง จานวน ๑ คัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
---------------------------------------------------คุณลักษณะทั่วไป
- เป็นรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง (ที่นั่ง VIP)
- เป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องได้รับการประกันทุกชิ้นส่วนจากบริษัทผู้ผลิตเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือตามระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐ กิโลเมตร (ตามสมุดคู่มือประจารถ)
- ความยาวตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕,๓๖๐ มม.
- ความกว้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๐ มม.
- ความสูงตัวถังไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ มม.
- ความกว้างช่วงล้อหน้าไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มม.
- ความกว้างล้อหลังไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ มม.

ระบบเครื่องยนต์และช่วงล่าง
-

เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้า
ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐ ซีซี ตามมาตรฐานผู้ผลิต
แรงม้าไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์
แรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า (๒๕๐/๑,๖๐๐-๒,๖๐๐) นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที
แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ๗๐ แอมแปร์
ความจุถังน้ามันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร
ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบชนิดปีกนกคู่และทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลงหน้า
ระบบกันสะเทือนหลัง เป็นแบบชนิดแหนบพร้อมโช้คอัพรูปทรงกระบอก
ระบบเบรก เป็นชนิด ดิสก์เบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง พร้อมระบบปรับแรงดันน้ามันเบรก
ควบคุมด้วยระบบ ABS
- พวงมาลัยเพาเวอร์สามารถปรับระดับได้
- ยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๗๐ R๑๕ จานวน ๕ เส้น
- กระทะล้อแม็กทั้ง ๕ ล้อ จะต้องมีขนาดเดียวกับยาง และเป็นยี่ห้อเดียวกับรถ

อุปกรณ์ภายใน
- ติดตั้งเครื่องเล่นดีวีดี ยี่ห้อ เจวีซี, โซนี่, เคนวูด หรือเทียบเท่า พร้อมเพาเวอร์แอมป์, อีควอไลเซอร์,
และปรีแอมป์ สาหรับปรับเสียง
- ติดตั้งจอโทรทัศน์สีแบบพับได้ LED, PASMA ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว
- ติดตั้งลาโพงแบบสามทาง ขนาด ๖ นิ้ว ด้านหน้าห้องคนขับ ๒ จุด ห้องผู้โดยสาร ๔ จุด
และลาโพงซัพเบสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว
จานวน ๒ จุด ใต้เบาะแถวหลังสุด หรือตามที่
มหาวิทยาลัย เป็นผู้กาหนด
- เบาะนั่งทุกเบาะบุด้วยหนังเทียม (สีตามที่มหาวิทยาลัย ฯ กาหนด) สามารถปรับเอนได้ และเบาะ
แถวหลังสุดท้ายสามารถปรับเลื่อนได้
- คอลโซลแบบเตี้ยพร้อมเบาะวางเท้า
- บุฉนวนกันร้อนใต้หลังคา
- เบาะนั่งตรงทางขึ้น เป็นเบาะแยก ๒ ตัว สามารถปรับหมุนได้
- ภายในตัวรถตกแต่งจากโรงงาน ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
- ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบไมโครบัสไม่น้อยกว่า ๒ ราง ภายในห้องโดยสาร พร้อมติดตั้งชุด
หลอดไฟสาหรับอ่านหนังสือ
- ติดฟิล์มกรองแสงแดด ชนิดกัน UV ได้ ความเข้มไม่เกินกว่า ๖๐% ทั้งคัน กระจกบานหน้าติดชนิด
บางที่สุด
- ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่ทั้งคัน สีผ้าตามที่มหาวิทยาลัย เป็นผู้กาหนด
- ประตูทุกบานใช้ระบบ Central Lock
- กระจกประตูหน้าควบคุมด้วยไฟฟ้า
- ติดตั้งแม่เหล็กตัวดึงประตูให้สนิทแบบนุ่มนวล

อุปกรณ์ภายนอก
- ภายนอกตัวรถมีโคมไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบตามกฎจราจรและข้อบังคับของ
กรมการขนส่งทางบก
- ที่ปัดน้าฝนแบบปรับจังหวะการทางานและตั้งเวลาได้
- ติดตั้งกันสาดน้าฝนประตู
- กระจกมองข้างซ้ายและขวาปรับด้วยไฟฟ้า และพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- ติดตั้งกระจกมองหลังที่ประตูหลังแบบขาสั้น (ดูพื้นเวลาถอยหลัง)
- ติดแผ่นรองป้ายทะเบียนแบบกันน้าได้ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

เครื่องมือประจารถ
- ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต พร้อมหนังสือคู่มือประจารถ จานวน ๑ ชุด

เงื่อนไขอื่น ๆ
- สีตัวถังรถ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นผู้กาหนด
- มีศูนย์บริการอยู่ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
- ติดตัวหนังสือหรือตราสัญลักษณ์ ที่ด้านข้างรถ ๒ ข้าง เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย และตราของ
มหาวิทยาลัย ตามที่กาหนด (กาหนดภายหลัง)

การรับประกัน
- วันส่งมอบรถยนต์ ต้องได้รับการตรวจสภาพจากกรมการข่นส่งทางบกก่อน พร้อมเล่มทะเบียนรถ
พร้อมประกันภัยภาคบังคับ และประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท ๑
- รับประกันคุณภาพและความเสียหาย ๑ ปี หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือตามสมุดคู่มือ
การรับประกันของโรงงานผู้ผลิต สามารถนารถเข้ารับการบริการที่ศูนย์ตัวแทนจาหน่ายทุกแห่งทั่ว
ประเทศไทย
หมายเหตุ รถที่จะส่งมอบต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานครบถ้วนตามกฎจราจร และตามข้อบังคับของ
กรมการขนส่งทางบก
…………………….มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.........................

