ประกาศเทศบาลตาบลบางกระทึก
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
(CAB) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. จานวน 1 คัน
………………………………………..……………….
ด้วย เทศบาลตาบลบางกระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะดาเนินการสอบ
ราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. จานวน 1 คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยมีงบประมาณและ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 688,000.- บาท ( -หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน- ) นั้น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตาบลบางกระทึก ณ
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา
ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตมาแสดง
*6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
**7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
***8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทาสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.บาท ( - ห้าแสนบาทถ้วน - ) ขึ้นไป กับเทศบาลตาบลบางกระทึก ต้องทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่น
ต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์
และวิธีการจัดทาและแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบาลตาบลบางกระทึกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
/หรือแสดง…

-2 หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายที่ไมถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอน
รายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่....1 กรกฎาคม 2557...... ถึงวันที่....17 กรกฎาคม 2557......
เวลา......08.30......น. ถึง......16.30.....น. ได้ที่กองคลัง เทศบาลตาบลบางกระทึก หรือยื่นซองทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนโดยถือวันและเวลาที่เทศบาลตาบลบางกระทึกนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นการรับซอง
กาหนดเปิดซองในวันที่....18 กรกฎาคม 2557...... ตั้งแต่เวลา...11.00.....น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือ้ จัดจ้าง จังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ.......500.-.......บาท ( - ห้าร้อยบาทถ้วน - ) ได้ที่กองคลัง
สานักงานเทศบาลตาบลบางกระทึก ระหว่าง วันที่...1 กรกฎาคม 2557..... ถึงวันที่....17 กรกฎาคม 2557....
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบางกระทึก www.bangkrateuk.go.th เว็บไซต์ของจังหวัดนครปฐม
www.nakhonpathom.go.th และเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2482-7213-5 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่...1...เดือน....กรกฎาคม....พ.ศ. .....2557…….

ลงชื่อ ...............................................
(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตาบลบางกระทึก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
(แนบท้ายประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่..1...../2557)
รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จานวน 1 คัน
รายละเอียดทั่วไป
1. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี.
2. เป็นกระบะสาเร็จรูป
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4. เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
5. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
6. สีรถเป็นสีบลอนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
7. พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
8. มีเซ็นทรัลล็อคพร้อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
9. กระจกประตูหมุนขึ้น – ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง 2 บานตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
10. กระจกมองข้าง ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
11. กระจกประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้และความเข้มได้ไม่ต่ากว่า 40%
12. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุและเครื่องเล่นซีดี ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
13. มีระบบเซ็นเซอร์กะระยะ
14. มีคิ้วกันสาด
15. ชุดกันชนรอบคันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
16. ยางขนาดไม่น้อยกว่า 215/70 R15
17. ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ มีความจุไม่น้อยกว่า 65 แอมป์/ชั่วโมง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
18. มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
19. ติดตั้งพื้นปูกระบะผลิตจากวัสดุกันสนิม โดยไม่ใช้ระบบเจาะ
20. ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระพร้อมเหล็กกันโคลงหลังเป็นแบบแหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพจ่ายทั้ง
4 ล้อ
21. เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้ว และมีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
22. ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าต้องมีเข็มขัดนิรภัย แบบ 3 จุด มีมาตรวัดและสัญญาณต่างๆ ที่
แผงหน้าปัดตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา
23. มีหนังสือคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้และเครื่องมือบารุงรักษา 1 ชุด ตามมาตรฐานโรงงาน และอุปกรณ์อื่น
นอกจากที่กาหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog)
24. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก (Catalog) แสดงรายการ รายละเอียดของตัวรถ และยี่ห้อ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
25. ผู้ขายจะเป็นผู้ผลิตและจาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐาน
มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
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26. พ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตาบลบางกระทึก ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตรและ
อักษรชื่อเต็มของเทศบาลตาบลบางกระทึก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5
เซนติเมตร พร้อมเลขครุ ภัณฑ์ โดยให้ พ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอก
รถยนต์ทั้งสองข้าง ตรงประตูทั้งสองด้าน
27. ผู้ขายต้องดาเนินการจดทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบก มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถยนต์เป็นเวลา 1 ปี ณ วันส่งมอบ ให้แก่เทศบาลตาบลบางกระทึก โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
28. การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบ
ของรถ ที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิด
มูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน นับจากวันที่
ผู้ซื้อได้รับมอบ และบริการตรวจสอบ (SERVICE) ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง คือ ระยะ 5,000 กิโลเมตร 10,000 กิโลเมตร
และ 15,000 กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
29. ผู้ขายต้องส่งมอบในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบถ้วน และมี
น้ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง
30. เทศบาลตาบลบางกระทึก จะชาระราคาค่าครุภัณฑ์ โดยการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้
ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนาการใช้งานและการบารุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถและคู่มือ จดทะเบียนรถโดยเป็น
กรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่เทศบาลตาบลบางกระทึก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตาบลบางกระทึก

