ประกาศเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จานวน 4 รายการ
………………………
ด้วยเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร
จานวน 4 รายการ ดังนี้
1. เครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน
1
เครื่อง
โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
- เป็นเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน แบบหิว้ หรือสะพายไหล่ ทีม่ สี ภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา
- ใช้น้ามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง
- ห้องเผาไหม้กาลังออกที่ 18.7 กิโลวัตต์/25.4 แรงม้าหรือ 16.100 กิโลแคลอรี่ตอ่ ชั่วโมง
- ความจุถังน้ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.4 ลิตร
การจุดระเบิดใช้พลังงานจากถ่านไฟฉาย จานวน 4 ก้อน ต่อแบบอนุกรม (ขั้วลบลงดิน ) คอยล์จุดระเบิด
สัญญาณอิเล็กทรอนิคส์
- ตัวเครื่อง ถังบรรจุสารเคมี ถังน้ามันเชื้ อเพลิง ท่อพ่นหมอกควันและท่อระบายความร้อนตะแกรงหุม้ ท่อกันความ
ร้อน ทาด้วยโลหะปลอดเป็นสนิม
- พร้อมชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ประจาเครื่อง
- มีคมู่ อื การใช้เป็นภาษาไทย จานวน 1 ชุด
- ได้รับมาตรฐานการผลิต มอก.
งบประมาณตัง้ ไว้ จานวน 90,000.-บาท (-เก้าหมืน่ บาทถ้วน-)
2. ปัม๊ ชัก ขนาด 1 นิ้ว
จานวน
1
เครื่อง
โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
- ปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 200 ลิตรต่อชั่วโมง
- ใช้มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 แรงม้า
งบประมาณตัง้ ไว้ จานวน 5,000.-บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)
3. เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
จานวน
1
เครื่อง
โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
- อัตราน้าไหลออกไม่น้อยกว่า 8 ลิตรต่อนาที
- กาลังไฟฟ้า 220 โวลต์/50 วัตต์
- กาลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์
- ตัวปัม๊ พร้อมประกอบกับมอเตอร์ พร้อมแท่นรองรับ
- พร้อมสายยางทนแรงดันสูง ยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร
- ปืนฉีดน้าแรงดันสูง 2 อัน
งบประมาณตัง้ ไว้ จานวน 25,000.-บาท (-สองหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน- )
4. เครื่องปัม๊ ........................

-24. เครื่องปัม๊ น้าอัตโนมัติ
จานวน
1
เครื่อง
ซึ่งมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
- มอเตอร์ 250 วัตต์ (ไม่น้อยกว่า)
- ระยะส่งไม่น้อยกว่า 19 เมตร
- จุดทีใ่ ช้น้า (จานวนก๊อกน้าหรือจุดทีเ่ ปิดใช้ในเวลาเดียวกัน 5-6 จุด)
- ขนาดท่อดูดและท่อส่ง ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
งบประมาณตัง้ ไว้ จานวน 7,500.-บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
รวมงบประมาณตัง้ ไว้ทงั้ สิ้น จานวน 127,500.-บาท
(-หนึ่งแสนสองหมืน่ เจ็ดพันห้าร้ อยบาทถ้วน-)
ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผูม้ อี าชีพขายสิ่งของทีส่ อบราคาซื้อดังกล่าว และต้อง ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ ผู้ทงิ้
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะทีย่ ื่นซองสอบราคา
2. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นคูส่ ัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสารถสาคัญ
3. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเ ข้าเป็นคูส่ ัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ทีเ่ ว๊บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4. คูส่ ัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืน่ บาท
คูส่ ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 โดยยื่นซองสอบราคา ณ
สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ในระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 255 7 ในวันและเวลาราชการ
และยื่นซองสอบราคา ณ
ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่
24 กรกฎาคม 255 7
เวลา 09.30 - 11.30 น.
กาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอาเภอศรีสัชนาลัย ตัง้ แต่
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ งานพัสดุ เท ศบาลตาบล
หาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0 5567 3031 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รุ่งอรุณ คาโมง
(นางรุ่งอรุณ คาโมง)
นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว

