
   
ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  2  รายการ 
……………………… 

  ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร  จ านวน  2  รายการ  ดังนี้ 

  1.  เครื่องตัดแต่งพุ่มยนต์  แบบเครื่องยนต์  จ านวน  2  เครื่อง  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
-  กระบอกสูบ  25  cc 
-  ความยาวใบมีด  20  นิ้ว 
-  ความเร็วรอบ  3,000  รอบ/นาท ี
งบประมาณตั้งไว้  12,000.-บาท  (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 

2.  เครื่องตัดแต่งพุ่มยนต์  แบบใช้แบตเตอรี่  จ านวน  1  เครื่อง  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
-  ก าลังไฟฟ้าที่ใช้  400  W 
-  ความเร็วช่วงชัก  (spm)  1,600 
-  ความยาวใบมีด  20  นิ้ว   
งบประมาณตั้งไว้  6,000.-บาท  (-หกพันบาทถ้วน-) 
รวมงบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น  18,000.-บาท  (-หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
  2.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e  -  GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว๊บ
ไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  4.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  13  -  28  สิงหาคม  2558  โดยยื่นซองสอบราคา  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว  ในระหว่างวันที่  13  -  27  สิงหาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ในวันที่  28  สิงหาคม  2558  เวลา  09.30  -  11.30  น.   

  ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  31  สิงหาคม  2558  ณ  ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอ าเภอ       ศรีสัชนาลัย  ตั้งแต่
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้สนใจ................. 
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  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาท  (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่งานพัสดุ  เทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่  13  -  27  สิงหาคม  2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข       
0 5567 3031  ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ   ณ   วันที่  13  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558 
 
     
 
 
 
                                                                  รุ่งอรุณ  ค าโมง 
                       (นางรุ่งอรุณ  ค าโมง) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   



เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กองคลัง  จ านวน  1  รายการ 
……………………… 

  ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 

  1.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เครือ่ง  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
-  หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4  core)  ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า  2.2  GHz  จ านวน  1  หน่วย  และมีความจ าแบบ  Cache  Memory  ไม่น้อยกว่า  6  MB  
จ านวน  1  หน่วย 
-  มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB 
-  มีหน่วยเก็บข้อมูล  (Hard  Disk)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  350  GB  จ านวน  1  หน่วย 
-  มีจอภาพชนิด  WXGA  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว   
-  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  แบบ  Network  Interface  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  
จ านวน  ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  WiFi  (802.11b,g,n)  และ  Bluetooth 
-  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า  512  MB 
-  เมาส์  USB  ชนิด  Optical  มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง   
-  มีซอฟต์แวระบบปฏิบัติการ  Window  7  หรือสูงกว่า  บันทึกอยู่ในแผ่น  CD  และ  Hard  Disk  
พร้อมคู่มือต้นฉบับจริง  จ านวน  1  ชุด 
-  มี  USB  3.0  ไม่น้อยกว่า  1  Ports  และ  USB  2.0  ไม่น้อยกว่า  2  Ports   
-  แสดงหมายเลข  Serial  Number  ของเครื่องอย่างชัดเจนบนเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือในไบออส  
(Bios)  โดยใน  Bios  แสดงหมายเลข  Serial  Number  เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง  หรือสามารถเปิดดูใน
โปรแกรมของ  Bios  ได ้
-  มีการรับประกันการใช้งาน  ไม่น้อยกว่า  1  ปี 
งบประมาณตั้งไว้  25,000.-บาท  (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
  2.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 
 

3.  บุคคล............... 
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  3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e  -  GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว๊บ
ไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 



  4.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  11  -  27  สิงหาคม  2558  โดยยื่นซองสอบราคา  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว  ในระหว่างวันที่  11  -  26  สิงหาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ในวันที่  27  สิงหาคม  2558  เวลา  09.30  -  11.30  น.   

  ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  28  สิงหาคม  2558  ณ  ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอ าเภอ       ศรีสัชนาลัย  ตั้งแต่
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาท  (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่งานพัสดุ  เทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่  11  -  26  สิงหาคม  2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0 
5567 3031  ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ   ณ   วันที่  11  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558 
 
     
 
 
 
 
                       (นางรุ่งอรุณ  ค าโมง) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 

   
ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กองสาธารณสุขฯ  จ านวน  1  รายการ 
……………………… 

  ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กองสาธารณสุขฯ  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 

  1.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
-  หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก  (4  core)  ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า  2.2  GHz  จ านวน  1  หน่วย  และมีความจ าแบบ  Cache  Memory  ไม่น้อยกว่า  6  MB  
จ านวน  1  หน่วย 



-  มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB 
-  มีหน่วยเก็บข้อมูล  (Hard  Disk)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  350  GB  จ านวน  1  หน่วย 
-  มีจอภาพชนิด  WXGA  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว   
-  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  แบบ  Network  Interface  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  
จ านวน  ไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  WiFi  (802.11b,g,n)  และ  Bluetooth 
-  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า  512  MB 
-  เมาส์  USB  ชนิด  Optical  มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง   
-  มีซอฟต์แวระบบปฏิบัติการ  Window  7  หรือสูงกว่า  บันทึกอยู่ในแผ่น  CD  และ  Hard  Disk  
พร้อมคู่มือต้นฉบับจริง  จ านวน  1  ชุด 
-  มี  USB  3.0  ไม่น้อยกว่า  1  Ports  และ  USB  2.0  ไม่น้อยกว่า  2  Ports   
-  แสดงหมายเลข  Serial  Number  ของเครื่องอย่างชัดเจนบนเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือในไบออส  
(Bios)  โดยใน  Bios  แสดงหมายเลข  Serial  Number  เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง  หรือสามารถเปิดดูใน
โปรแกรมของ  Bios  ได ้
-  มีการรับประกันการใช้งาน  ไม่น้อยกว่า  1  ปี 
งบประมาณตั้งไว้  25,000.-บาท  (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
  2.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสารถส าคัญ 
 
 

3.  บุคคล............... 
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  3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e  -  GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว๊บ
ไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  4.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  11  -  27  สิงหาคม  2558  โดยยื่นซองสอบราคา  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว  ในระหว่างวันที่  11  -  26  สิงหาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ในวันที่  27  สิงหาคม  2558  เวลา  09.30  -  11.30  น.   

  ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  28  สิงหาคม  2558  ณ  ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอ าเภอ       ศรีสัชนาลัย  ตั้งแต่
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 



  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาท  (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่งานพัสดุ  เทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่  11  -  26  สิงหาคม  2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0 
5567 3031  ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ   ณ   วันที่  11  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558 
 
     
 
 
 
 
                       (นางรุ่งอรุณ  ค าโมง) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

   
ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กองช่าง  จ านวน  1  รายการ 
……………………… 

  ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กองช่าง  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 

  1.  เครื่องปริ้นเตอร์  ขนาด  A1  จ านวน  1  เครื่อง  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
-  ความเร็วการพิมพ์  Line  drawings  :  3  35  หน้าต่อวินาที  on  A1/D  70  A1/D  prints  per  
hour  Color  images  โหมด  Fast  :  25.6  ตารางเมตรต่อชั่วโมง  (275  ft2/hr)  On  glossy  media 
-  ความละเอียดการพิมพ์  :  Up  to  2400x1200  optimized  dpi  from  1200x1200  input  dpi  
and  Optimization  For  Photo  Paper  selected 
-  รับรองการเชื่อมต่อ  :  3  แบบ  Fast  Ethernet  (100  Base-T),  Hi-Speed  USB  2.00   
certified,  Wi-Fi พร้อมขาอุปกรณ ์
มีการรับประกันการใช้งาน  ไม่น้อยกว่า  1  ปี 
งบประมาณตั้งไว้  80,000.-บาท  (-แปดหมื่นบาทถ้วน-) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
  2.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสารถส าคัญ 



  3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e  -  GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว๊บ
ไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  4.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  11  -  27  สิงหาคม  2558  โดยยื่นซองสอบราคา  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว  ในระหว่างวันที่  11  -  26  สิงหาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ในวันที่  27  สิงหาคม  2558  เวลา  09.30  -  11.30  น.   

  ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  28  สิงหาคม  2558  ณ  ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอ าเภอ       ศรีสัชนาลัย  ตั้งแต่
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

 

 

 

ผู้สนใจ................. 
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  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-บาท  (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่งานพัสดุ  เทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่  11  -  26  สิงหาคม  2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0 
5567 3031  ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ   ณ   วันที่  11  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558 
 
     
 
 
 
 
                       (นางรุ่งอรุณ  ค าโมง) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

 
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  เมตรๆ 
   งบประมาณตั้งไว้  7,500.-บาท  (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

  2.  เครื่องตัดถ่าง  จ านวน  1  เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
   2.1  เครื่องตัดถ่างแบบมือโยก  (GYJKB-63-25/20/A)  สามารถท างานได้ด้วยแรงดันไฮดรอลิคในตัวเอง  
โดยการโยกด้วยมือไม่อาศัยจากอุปกรณ์อ่ืน  และสามารถใช้งานใต้น้ าได้  มีชุดสายสะพายสามารถน าติดตัวไปได้สะดวก  มีขนาดเล็ก
ง่ายต่อการพกพาส าหรับงานกู้ภัยในที่แคบ 
   2.2  ตัวเครื่องตัดถ่างผลิตจากวัสดุพิเศษ  อย่างดี  หล่อและกลึงขึ้นรูป  มีความแข็งแรงสูง  เคลือบด้วยสาร
ชนิดพิเศษ  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  ด้านบริการหลังการขาย  โดยมีเอกสารมาแสดง  ณ  วันที่เสนอราคา 
   2.11  ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต  หรือจากตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ  
โดยมีหนังสือแต่งตั้งฉบับจริงมาแสดง  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-) 
รวมงบประมาณต้ังไว้ทั้งหมด  จ านวน  213,950.-บาท   

(-สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 



ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้ง
งานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
  2.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสารถส าคัญ 
  3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement  :  e  -  GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว๊บ
ไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  4.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  7  -  25  สิงหาคม  2558  โดยยื่นซองสอบราคา  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว  ในระหว่างวันที่  7  -  24  สิงหาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย  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   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   
0 5567 3031  ในวันและเวลาราชการ 

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


