ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
………………………
ด%วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค
จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส/ง รถยนตส/วนกลาง เป0นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล%อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จํานวน 1 คัน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ลักษณะทั่วไป
เป0นรถยนตบรรทุกขนาดไม/น%อยกว/า 1 ตัน (ป8คอัพ) ระบบขับเคลื่อน 2 ล%อ
เป0นกระบะสําเร็จรูป ห%องโดยสารแบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู%โดยสารต%องมีเข็ม
ขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู%ผลิต ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร%อมใช%งาน สีตามมาตรฐานผู%ผลิต ลักษณะ
ของรถต%องเป0นรถรุ/นใหม/ล/าสุด ไม/เคยใช%งานมาก/อน สภาพพร%อมใช%งาน
2. ลักษณะทางเทคนิค
2.1 เครื่องยนต
- เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ โดยเครื่องยนตและหัวฉีดเป0นแบบควบคุมด%วย
อิเล็กทรอนิกส
- ปริมาตรกระบอกสูบไม/ต่ํากว/า 2,400 ซีซี
2.2 ระบบส/งกําลัง
- มีระบบการขับเคลื่อน 1 ระบบ คือ ระบบขับเคลื่อน 2 ล%อ
2.3 ระบบเบรก
- ล%อหน%าแบบดิสเบรก ล%อหลังแบบดรัมเบรก
- มีระบบปBองกันล%อล็อค ABS
2.4 ระบบบังคับเลี้ยวแบบพวงมาลัยเพาเวอรช/วยผ/อนแรง สามารถยุบตัวได%
2.5 กระจกหน%าต/างด%านข%างควบคุมด%วยระบบไฟฟBา 4 ประตู
2.6 มีระบบเซ็นทรัลล็อค
2.7 ล%อและยางตามมาตรฐานผู%ผลิต
2.8 ห%องโดยสารเป0นแบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู
2.9 ขนาดความสูงของรถ ไม/น%อยกว/า 1,775 มิลลิเมตร

3. อุปกรณ.................

-23. อุปกรณอื่นๆ
3.1 ถาดพร%อมพรมรองพื้น จํานวน 4 ที่นั่ง
3.2 ติดฟ8ลมกรองแสงที่ได%รับมาตรฐานอุตสาหกรรม กระจกทุกบานรวมทั้ง
กระจกบังลมหน%า
3.3
3.4
3.5
3.6

พื้นกระบะด%านหลังติดตั้ง (LINER)
ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาด 1 กิโลกรัม จํานวน 1 ถัง
พ/นกันสนิม ตามมาตรฐานโรงงานผู%ผลิตพร%อมหนังสือรับรอง
เครื่องมือประจํารถอย/างน%อยต%องเป0นรายการต/อไปนี้
- แม/แรงพร%อมด%าม จํานวน 1 ชุด
- ประแจถอดล%อ จํานวน 1 อัน
- เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐาน จํานวน 1 ชุด
- ยางอะไหล/ตามมาตรฐานโรงงาน
3.7 บันไดด%านข%าง
3.8 คู/มือการใช%และบํารุงรักษารถ จํานวน 1 ชุด
3.9 วิทยุและเครื่องเล/น CD/DVD สามารถเล/น MP3 ได% พร%อมลําโพง 4 จุด
3.10 ติดยางบังโคลนทั้ง 4 ล%อ
3.11 ไฟตัดหมอกด%านหน%า
4. เงื่อนไข
4.1 การรับประกัน ผู%ขายรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก/
ตัวรถ อุปกรณและส/วนควบคุมของรถ ที่มิได%เกิดจากการใช%ผิดวิธี หรือความประมาณเลินเล/อของผู%ใช%
โดยผู%ขายจะเปลี่ยนหรือซ/อมให%โดยไม/คิดมูลค/าใดๆ ทั้งสิ้น เป0นเวลาไม/น%อยกว/า 3 ปZ หรือระยะทาง
100,000 กิโลเมตร สุดแท%แต/กรณีไหนจะถึงก/อนนับถัดจากวันที่ผู%ซื้อได%รับมอบ และบริการตรวจสอบ
(SERVICE) 6 ครั้ง คือ ระยะ 1,000 กิโลเมตร, 10,000 กิโลเมตร, 20,000 กิโลเมตร, 30,000
กิโลเมตร, 40,000 กิโลเมตร, 50,000 กิโลเมตร โดยไม/มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู%เสนอราคาต%องเป0นตัวแทนจําหน/ายรถดังกล/าว และยี่ห%อรถที่เสนอราคา
ต%องมีศูนยซ/อมและอะไหล/พร%อมบริการ
4.3 ผู%เสนอราคาจะต%องแนบรายละเอียดพร%อมแคตตาล็อคตัวจริงของตัวรถที่
เสนอมาประกอบพิจารณาในวันที่ยื่นซอง
4.4 กําหนดส/งมอบไม/เกิน 30 วัน
4.5 ราคาที่เสนอเป0นราคาที่รวมภาษีทุกประเภทและค/าธรรมเนียมในการจัด
ทะเบียน
4.6 การจ/ายเงินให%ผู%ขาย จะจ/ายให%ต/อเมื่อผู%ขายได%จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ให%กับเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวแล%ว ค/าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู%ขายเป0นผู%ออก
ค/าใช%จ/ายทั้งสิ้น
4.7 ผู%ขาย.....................

-34.7 ผู%ขายต%องพ/นตราเครื่องหมายของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ขนาดกว%างหรือ
ยาวไม/น%อยกว/า 18 เซนติเมตรและอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ขนาดสูงไม/น%อยกว/า 5
เซนติ เ มตร ไว% ด% า นข% า งนอกรถยนตทั้ ง 2 ข% า ง พร% อ มทั้ ง พ/ น รหั ส พั ส ดุ ข นาดสู ง ไม/ น% อ ยกว/ า 5
เซนติเมตร ตามที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด และให%พ/นด%วยสีขาว เว%นแต/ใช%สีขาวมองไม/เห็น
ชัดเจนให%ใช%สีอื่นแทน
งบประมาณในการสอบราคาครั้งนี้ เป0นเงิน 787,000.-บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันบาทถ%วน-)
ผู%มีสิทธิเสนอราคาจะต%องมีคุณสมบัติดังต/อไปนี้
1. เป0นผู%มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล/าว
2. ไม/เป0นผู%ที่ถูกระบุชื่อไว%ในบัญชีรายชื่อผู%ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน/วยการ
บริหารราชการส/วนท%องถิ่นและได%แจ%งเวียนชื่อแล%ว หรือไม/เป0นผู%ที่ได%รับผลของการสั่งให%นิติบุคคล
หรือบุคคลอื่นเป0นผู%ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู%เสนอราคาต%องไม/เป0นผู%ได%รับเอกสิทธิ์หรือความคุ%มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม/ยอมขึ้น
ศาลไทย เว%นแต/รัฐบาลของผู%เสนอราคาได%มีคําสั่งให%สละสิทธิ์ความคุ%มกันเช/นว/านั้น
4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข%าเป0นคู/สัญญาต%องไม/อยู/ในฐานะเป0นผู%ไม/แสดงบัญชี
รายรับรายจ/าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ/ายไม/ถูกต%องครบถ%วนในสาระสําคัญ
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข%าเป0นคู/สัญญากับเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ซึ่งได%
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ%างด%วยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ต%อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยข%อมูลจัดซื้อจัดจ%างภาครัฐ
6. คู/สัญญาต%องรับจ/ายเงินผ/านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว%นแต/การรับจ/ายเงิน
แต/ละครั้ง ซึ่งมีมูลค/าไม/เกิน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถ%วน-) คู/สัญญาอาจรับจ/ายเป0นเงินสด
ก็ได%
ทั้ ง นี้ ผู% เ สนอราคาที่ ไ ด% รั บ การคั ด เลื อ ก หากมี ก ารทํ า สั ญ ญาซึ่ ง มี มู ล ค/ า ตั้ ง แต/
500,000.-บาท (-ห%าแสนบาทถ%วน-) ขึ้นไป กับสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ต%องจัดทําบัญชี
แสดงรายรั บ รายจ/ า ยและยื่ น ต/ อ กรมสรรพากร (ตามแบบแนบท% า ยประกาศนี้ ) ตามประกาศ
คณะกรรมการปBองกันและปราบปรามการทุจริตแห/งชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจ/ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป0นคู/สัญญากับหน/วยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 และที่แก%ไขเพิ่มเติม และเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวสงวนสิทธิ์ที่จะไม/ก/อนิติสัมพันธกับบุคคล
หรือนิติบุคคลซึ่งได%มีการระบุชื่อไว%ในบัญชีรายชื่อว/าเป0นคู/สัญญาที่ไม/ได%แสดงบัญชีรายรับรายจ/าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ/ายไม/ถูกต%องครบถ%วนในสาระสําคัญ เว%นแต/บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะ
แสดงบัญชีรายรับรายจ/ายตามประกาศดังกล/าว หรือได%มีการปรับปรุงแก%ไขให%ถูกต%อง และมีการสั่ง
เพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล/าวแล%ว

กําหนดยื่น.................

-4กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 23
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยยื่นซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ใน
ระหว/างวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในวัน
และเวลาราชการ และยื่นซองสอบราคา ณ ศูนยจัดซื้อจัดจ%างอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ในวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.
กําหนดเป8ดซองสอบราคา ในวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนยจัดซื้อ
จัดจ%างอําเภอศรีสัชนาลัย เวลา 10.00 น. เป0นต%นไป
ผู%สนใจติดต/อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท (-ห%าร%อยบาทถ%วน-)
ได%ที่สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว/างวันที่ 7 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข 0 5567 1122 ต/อ 21 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
รุงอรุณ คําโมง
(นางรุ/งอรุณ คําโมง)
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว

