
 
ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อ่ืน  จ านวน  3  รายการ 
……………………… 

 ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อ่ืน  จ านวน  3  
รายการ  ดังนี้ 
 1.  โซ่เหล็กส าหรับดึงรถยนต์  10  ล้อ  จ านวน  1  เส้น  ขนาด  12.5  มม.  จ านวน  10  เมตรๆงบประมาณตั้งไว้  
7,500.-บาท  (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
 2.  เครื่องตัดถ่าง  จ านวน  1  เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
 2.1  เครื่องตัดถ่างแบบมือโยก  (GYJKB-63-25/20/A)  สามารถท างานได้ด้วยแรงดันไฮดรอลิคในตัวเอง  โดยการโยก
ด้วยมือไม่อาศัยจากอุปกรณ์อ่ืน  และสามารถใช้งานใต้น้ าได้  มีชุดสายสะพายสามารถน าติดตัวไปได้สะดวก  มีขนาดเล็กง่ายต่อ
การพกพาส าหรับงานกู้ภัยในที่แคบ 
 2.2  ตัวเครื่องตัดถ่างผลิตจากวัสดุพิเศษ  อย่างดี  หล่อและกลึงขึ้นรูป  มีความแข็งแรงสูง  เคลือบด้วยสารชนิดพิเศษ  
ป้องกันการเกิดสนิมและป้องกันการกัดกร่อน 
 2.3  ใบมีดท าจากเหล็กหล่ออย่างดีชนิดพิเศษ  คุณภาพสูง  ทนทานต่อการกระแทกและแรงอัดสูง 
 2.4  ตัวใบมีดออกแบบให้มีรูทั้งสองข้าง  ส าหรับใช้กับโซ่กู้ภัยได้ 
 2.5  มีวาวล์  ปิด  -  เปิด  ส าหรับงานถ่างและตัดได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 2.6  มีก าลังตัดสูงไม่น้อยกว่า  225  กิโลนิวตัน  สามารถตัดเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  15  มม. 
 2.7  มีก าลังถ่างไม่น้อยกว่า  120  กิโลนิวตัน  ถ่างได้ไม่น้อยกว่า  15  เซนติเมตร 
 2.8  ตัวคีมสามารถปรับปากของคีมหมุนได้รอบตัว  360  องศา  ให้เหมาะกับงาน 
 2.9  มีน้ าหนักไม่เกิน  10  กิโลกรัม  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน  CE,  EN,  ISO  12100-1,  EN  ISO  14121-1,  
EN  1494:2001,  ISO  19879:2009 
 2.10  เครื่องตัดถ่างหากเป็นสินค้าจากต่างประเทศ  ต้องมีศูนย์บริการในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน  มอก.9001  ด้าน
บริการหลังการขาย  โดยมีเอกสารมาแสดง  ณ  วันที่เสนอราคา 
 2.11  ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต  หรือจากตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ  โดยมีหนังสือ
แต่งตั้งฉบับจริงมาแสดง  ณ  วันที่เสนอราคา 
  งบประมาณตั้งไว้  199,000.-บาท  (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 
 3.  เครื่องตรวจวัดปริมาณน้ าฝน  จ านวน  1  เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
   -  เครื่องตรวจวัดปริมาณน้ าฝน  รุ่น  (RGM-Rain  Gauge  Medalist)   

-  วัดระดับน้ าฝนสูง  250  มม. 
-  มาตรฐาน  Australia  Weather  Bereau 
-  วัดปริมาณเป็นมิลิเมตร 
-  ขนาด  :  สูง  250  มม.  เส้นผ่าศูนย์กลาง  10  เซนติเมตร 
-  แป้นยึดใหญ่  ยึดติดแน่น 
-  ทนทานต่อ  แดด  -  ฝน 
                        งบประมาณ................ 
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งบประมาณตั้งไว้  7,450.-บาท  (-เจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 
รวมงบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด  จ านวน  213,950.-บาท   

(-สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้
ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
  2.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสารถส าคัญ 
  3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e  -  GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่
เว๊บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  4.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  7  -  25  สิงหาคม  2558  โดยยื่นซองสอบราคา  ณ  ส านักงานเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว  ในระหว่างวันที่  7  -  24  สิงหาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์จัดซื้อจัด
จ้างอ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ในวันที่  25  สิงหาคม  2558  เวลา  09.30  -  11.30  น.   

  ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  26  สิงหาคม  2558  ณ  ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอ าเภอ       ศรีสัชนาลัย  ตั้งแต่
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000.-บาท  (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)  ได้ที่งานพัสดุ  เทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่  7  -  24  สิงหาคม  2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข   0 5567 3031  ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ   ณ   วันที่  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558 
 
     
 
 
 
                                                                 รุ่งอรุณ  ค าโมง 
                       (นางรุ่งอรุณ  ค าโมง) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
 
 


