ประกาศเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถประจ้าต้าแหน่ง จ้านวน 1 คัน โดยมีขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่เกิน 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถประจ้าต้าแหน่งผู้บริหาร จ้านวน 1 คัน
โดยมีขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 2,400 ซีซี ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ และระบบปรับอากาศ
อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,549,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
ยานพาหนะ หรือ รถยนต์ (25.10.15.03)

จ้านวน 1 รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานและได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิ ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ องลงทะเบี ยนในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก้าหนด
12. ผู้ยื่ น ข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
2/13. ผู้ยื่น.........

-213. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไ ด้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก้าหนด
14. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีใบคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ มาเป็นหลักฐานด้วย
ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ องยื่ น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้อ จัด จ้า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิเล็ กทรอนิก ส์
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้ สนใจสามารถดูรายละเอี ยดได้ ที่เว็ บไซต์ www.wangnamyen.net หรื อ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3725-1648 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอี ยดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น ผ่านทางอีเมล์ wny@wangnamyen.net หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก้าหนด
ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 โดยเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
wny@wangnamyen.net และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายวันชัย นารีรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองวังน้้าเย็น

รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อรถประจ้าต้าแหน่ง จ้านวน 1 คัน
โดยมีขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
1.1 คุณลักษณะทั่วไป
- เป็นรถเอนกประสงค์ SUV
- มีเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
- มีระบบถุงลมนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- สีรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เครื่องยนต์ จะต้องสามารถใช้น้ามันเชื้อเพลิงประเภท (น้้ามันเบนซิน) แก๊สโซฮอลล์ 91,
แก๊สโซฮอลล์ 95 และสามารถใช้ได้กับ E85 หรือ E20 ได้เป็นปกติ โดยไม่มีผลกระทบเสียหายใดๆ ต่อเครื่องยนต์
1.2 คุณลักษณะเฉพาะ
1.2.1 เครื่องยนต์ และเครื่องล่าง
- เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 16 วาล์ว
- ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 2,400 ซีซี
- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ
- ระบบเกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรก มีครีบระบายความร้อน
- ระบบเบรกหลังแบบดิสก์เบรก
1.2.2 ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย
- มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมาย
จราจร
- มีระบบเตือนการโจรกรรม มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบกล้ องมองภาพขณะถอยหลัง พร้อมแนะน้าเส้นทางการถอย มาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต
1.3 อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ
- เป็ น รถที่ผ่ า นการตรวจเช็ค และพ่ นกั น สนิ ม อย่า งทั่ว ถึ ง บริเ วณโครงสร้า งภายในและ
ภายนอกตัวรถยนต์ เช่น โครงฝากระโปรงหน้า ห้องเครื่องยนต์ บานพับประตูหน้า-หลัง ภายในประตู บล็อกตัวถัง
รอบคัน ใต้ท้องรถ ขายึด และบริเวณอื่นๆ ตามก้าหนดเรียบร้อย พร้อมใบรับประกัน ไม่ต่้ากว่า 5 ปี
- ที่นั่งคนขับ และที่นั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีมาตรวัดและสัญญาณต่างๆ ที่แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา
- ติดตั้งเครื่องเสียงซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต ประกอบด้วย วิทยุ MP3 CD

2/- กระจก

-2- กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ ไม่ต่้ากว่า 60% กระจกบานหน้า
ติดตั้งฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่้ากว่า 40%
- มีระบบเซ็นทรัลล็อคพร้อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อค
- มีเครื่องมือประจ้ารถครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้ และบ้ารุงรักษา (ภาษาไทย) 1 ชุด
1.4 เงื่อนไขอื่นๆ
- ในวันส่งมอบรถยนต์ประจ้าต้าแหน่ง ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และผู้ขายต้องเติม
น้้ามันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง พร้อมใช้งาน
- ก้าหนดเวลาช้าระเงิน ต่อเมื่อผู้ขายได้ ส่งมอบรถยนต์ประจ้าต้าแห่ง และจดทะเบียนตาม
กฎหมาย พร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับได้ท้าการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
----------------------------------------------

