ประกาศ เทศบาลตําบลกําพวน
เรือง ประกวดราคาซือรถตักหน้ า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลือน ล้อ ด้ วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตําบลกําพวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซือรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลือน ล้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี (รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย)
รถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลือน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อเท่ากัน
จํานวน
๑ คัน
เครื องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกาํ ลังไม่นอ้ ยกว่า 92 แรงม้า
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชือแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิหรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิทธิความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. เป็ นผูท้ ีผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการซือของเทศบาลตําบลกําพวน
๕. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตําบลกําพวน ณ วันทีประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๖. บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐซึงได้ดาํ เนินการจัดซือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ทีเว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสาม
หมืนบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดยืนซองเอกสารประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๔ ตุลาคม
๒๕๕๖ ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือหรื อจัดจ้าง (ทีการอําเภอสุข
สําราญ) ชัน ๒ อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง และกําหนดเสนอราคาในวันที ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตังแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป

ผูส้ นใจติดต่อขอซือเอกสารประกวดราคาซือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุด
ละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที กองคลัง เทศบาลตําบลกําพวน ในวันที ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที ๒๖ กันยายน
๒๕๕๖ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.kumpuan.go.th,
www.ranonglocal.go.th, www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๘๔๔๑๙๘ ต่อ
๖๐๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวรากร กิจการ)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลกําพวน

รายละเอียดแนบทายประกาศ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถตักหนา-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ลอ
……………………………………………………………………………..
ราคากลาง
ราคากลางรถตักหนา-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ลอ ในวงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(สี่ลานบาทถวน )
ลักษณะทั่วไป
เปนรถตักหนา – ขุดหลัง (LOADER BACKHOE) แบบขับเคลื่อน ๔ ลอ ชนิด ๔ ลอเทากัน
ตัวรถกับเครื่องยนตเปนยีห่ อเดียวกันเพื่อสะดวกในการบํารุงรักษา ติดบุงกี๋สําหรับตักหนา และบุงกี๋ขดุ
ดานหลังรถ ควบคุมดวยระบบไฮโดรลิก
ระบบเครื่องยนต
เครื่องยนตดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะเปนยีห่ อเดียวกัน ระบายความรอนดวยน้ํา ปริมาตร
กระบอกสูบไมนอยกวา ๔,๓๕๐ ซี.ซี. ใหกําลังไมนอยกวา ๙๒ แรงมา ที่รอบเครื่องยนตไมเกิน ๒,๒๐๐ รอบ
ตอนาที อัลเตอรเนเตอร (ไดชารท) มีกําลังไมนอยกวา ๙๐ แอมป
ระบบขับเคลื่อน
๑. ระบบสงกําลังเปนแบบ TORQUE CONVERTER และระบบเลือกตําแหนงเกียรแบบ
POWER SHIF TRANSMISSION (เกียรกระตาย / เกียรเตา )
๒. ขับเคลื่อน ๔ ลอ( FOUR-WHEEL DRIVE ) ทีส่ ามารถเลือกขับเคลื่อนไดทั้ง ๔ ลอ หรือ
๒ ลอตามภารกิจ
๓. การเคลื่อนที่เดินหนาไมนอยกวา ๔ ระดับ และการถอยหลังไมนอยกวา ๓ ระดับ
๔. ความเร็วเดินทาง ไมนอยกวา ๓๖ กิโลเมตรตอชั่วโมง
๕. ถังน้ํามันจุเชื้อเพลิงไดไมนอยกวา ๑๕๐ ลิตร
๖. แรงดันน้ํามันไฮดรอลิคในระบบไมนอยกวา ๒๔๐ บาร
ระบบไฟฟา
๑. เปนระบบแรงเคลื่อน ๑๒ โวลท
๒. มีไฟสองสวาง และสัญญาณไฟ ถูกตองตามกฎหมาย
ระบบบังคับเลี้ยว
เปนแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic บังคับเลี้ยวไดทงั้ ๔ ลอ
ระบบเบรก/หามลอ
๑. เปนแบบตามมาตรฐานผูผลิต
๓. มีเบรกหามลอขณะจอด (PARKING BRAKE)

-๒อุปกรณตักหนา
๑. ชุดบุง กีต๋ ัก ติดตัง้ อยูดานหนารถควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก แบบกระบอกคู
๒ ขนาดความจุของบุง กี๋ไมนอยกวา ๑ ลูกบาศกเมตร
๓. มีแรงงัดที่ปลายบุงกี๋ตกั ไมนอยกวา ๖,๒๐๐ กิโลกรัมแรง
๔. รับน้ําหนักขณะยกสูงสุดไมนอยกวา ๓,๙๐๐ กิโลกรัม
๕. ฟนของบุงกีส๋ ามารถถอดเปลี่ยนได
อุปกรณขุดหลัง
๑. ชุดบุงกี๋ขุดติดตั้งอยูดานหลังรถมีขาค้ํายันทําใหรถมั่นคงขณะขุดดินควบคุมดวยระบบ
ไฮดรอลิกแขนขุดสามารถเลื่อนซาย-ขวา (SIDE SHIFT)
๒. ขนาดความกวางของบุง กี๋ขดุ ไมนอยกวา ๖๐๐ มิลลิเมตร
๓. ความจุของบุงกี๋ไมนอยกวา ๐.๑๗ ลูกบาศกเมตร
๔. มีแรงงัดที่ปลายบุงกีไ๋ มนอยกวา ๖,๑๐๐ กิโลกรัมแรง
๕. มีระยะขุดลึกได ไมนอยกวา ๔. ๓๕ เมตร
๖. มีระยะขุดไกล ไมนอยกวา ๕ เมตร
๗. ฟนของบุงกี๋สามารถถอดเปลี่ยนได
ลอยาง
ขนาดลอยางไมเล็กกวา ๑๖.๙ X ๒๔ อัตราเทียบผาใบไมนอยกวา ๑๒ ชั้น เทากันทัง้ ๔ ลอ
ที่นั่งคนขับ
๑.มีกระจกทุกดาน พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
๒.มีมาตรวัด และไฟเตือนระบบตาง ๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต
อุปกรณประกอบ
๑. หลังคากันแดดตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
๒. มีมิเตอรบอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร
๓. มีเกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนตหรือสัญญาณตางๆ ครบถวน
๔. มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ํามันเครื่อง และไฟชารทแบตเตอรี่
๕. มีเกจบอกระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
๖. มีประแจสําหรับถอดไสกรองทุกระบบ จํานวน ๑ ชุด
๗. หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับรถ จํานวน ๒ ชุด
๘. กระบอกอัดจาระบี จํานวน ๑ ชุด
๙. เครื่องมือประจํารถ จํานวน ๑ ชุด

-๓๑๐. มีสัญญาณและอุปกรณอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
๑๑. สัญญาณไฟฉุกเฉิน
๑๒. กระจกมองซายและกระจกมองหลัง
๑๓. หนังสือคูมือจํานวน ๑ ชุด ประกอบดวยคูมือการใช, คูมือการซอม และคูมือการสั่งอะไหล
๑๔. พรอมติดตั้ง วิทยุซีดี
๑๕. เปนรถใหมรุนและแบบลาสุดของโรงงานผูผลิตไมเคยใชงานมากอน
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ
๑. ตองเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานประกอบจากโรงงานของบริษัทผูผลิตประจํารุนนัน่
อุปกรณประกอบตาง ๆ จะตองมีคณ
ุ ภาพและมีจํานวนครบถวน เปนไปตามที่ผูผลิตและผูจําหนายไดกําหนด
เสนอขายใหแกลูกคาในทองตลาดโดยทั่วไป เปนของใหมรุนลาสุด( BRAND NEW & LATEST MODEL )
๒. เปนรถทีถ่ ูกตองตามคุณลักษณะมาตรฐานโรงงานผูผ ลิต ที่มีขายแพรหลายในทองตลาด
มิใชรถดัดแปลงแกไขคุณลักษณะใหผิดเพี้ยนจากโรงงานผูผลิต ประกอบพิเศษเพื่องานใดงานหนึ่งหรือแกไขให
ผานขอกําหนดของทางหนวยงานมายื่น หากมีการตรวจสอบวามีการแกไขคุณลักษณะใหผิดเพีย้ นไปจาก
มาตรฐานโรงงานผูผลิตเพื่อใหผานขอกําหนดของทางหนวยงานเขามายื่น ทางหนวยงานถือวาเปนการยื่น
เอกสารเท็จและถือคําตัดสินของทางหนวยงานเปนที่สนิ้ สุด
๓. มีสาขาและ/หรือศูนยบริการทางดานอะไหลและบริการเพื่อบริการหลังการขายในพื้นที่
และจังหวัดขางเคียงเพือ่ ความสะดวกของทางหนวยงานราชการ โดยจะตองเปนศูนยหรือสาขาของโรงงาน
ผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิตรถตักหนาขุดหลังที่เสนอเทานั้นและจะตองเปนศูนยบริการทีเ่ ปด
มาไมนอยกวา 1 ปมีชางประจําสาขาสามารถตรวจเช็คไดโดยมิตองแจงลวงหนา และไมใชเปนการเชา
ศูนยบริการตอจากผูอื่นเพื่อมารับงานซอมเฉพาะกิจ
เงื่อนไขการเสนอราคา
๑. เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากตางประเทศ จะตองเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตัง้ โดยตรง
จากผูผลิตพรอมแนบสําเนาหนังสือแตงตั้งจากโรงงานผูผ ลิต ผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย
ถาผูเสนอราคาไดยื่นขอจดทะเบียนผลิตภัณฑทเี่ สนอไวตอกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหสง หลักฐานพรอม
การเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
เงื่อนไขการสงมอบ
๑. ตองสงมอบของในสภาพพรอมใชงานไดทันที มีอุปกรณตามมาตรฐานผูผลิตครบถวน
พรอมติดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ๑ ดวง
๒. มีหนังสือคูมือประจําผลิตภัณฑซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หนังสือคูมืออะไหล
คูมือซอม และคูมือการใชรถ

-๔-

๓. มีเครื่องหมายของเทศบาลตําบลกําพวน ขนาดกวางไมนอ ยกวา ๗ นิ้ว พรอม
ตัวอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตําบลกําพวน ขนาดสูงไมนอ ยกวา ๒ นิ้ว โดยเปนสติกเกอรสีขาว เวนแตใชสี
ขาวแลวมองเห็นไมชัดเจนใหใชสีอนื่ แทน ไวดานนอกรถยนตทั้งสองขาง
๔. ผูขายตองสงมอบภายใน ๔๕ วัน และผูซื้อจะจายเงินใหผูขายเมื่อผูข ายไดโอนทะเบียน
ใหเปนของผูซ ื้อแลว ซึ่งคาใชจายในการจดทะเบียนผูขายเปนผูจายเองทั้งสิ้น
การรับประกันและการบริการหลังการขาย
๑. ผูขายจะตองประกันในการชํารุดเสียหายของผลิตภัณฑที่สงมอบเปนเวลา ๑ ป การนับ
ระยะเวลาการรับประกัน นับจากวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อเรียบรอยแลว โดยทําสัญญาไวกับผูซื้อ
ซึ่งผูซื้อจะคืนหลักประกันสัญญาใหหลังจากครบกําหนด ๑ ป การรับประกันจะตองรับประกันความชํารุด
เสียหายทุกกรณีเวนแตกรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใชงานปกติ หรือเกิดจากการใชผิดวิธี การ
แกไขความชํารุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผูขายจะตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งสิ้นเอง และตองดําเนินการใหเสร็จ
สิ้นภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผูขายไดทราบการแจงถึงความชํารุดเสียหาย มิฉะนั้นผูขายจะตองเสียคาปรับ
เปนรายวัน จนกวาการแกไขจะแลวเสร็จ หรือผูขายจัดสงผลิตภัณฑประเภทและชนิดเดียวกันไปใชงานแทน
จนกวาจะซอมผลิตภัณฑที่ชํารุดเสียหายแลวเสร็จและถูกนํามาใชงานตามปกติ
๒. การชํารุดเสียหายของผลิตภัณฑในระยะเวลาประกันนี้ ผูขายจะตองดําเนินการแกไข
ณ ที่ผลิตภัณฑถูกใชงานอยู หรือหากจะตองมีการโยกยายเพื่อทําการแกไข ผูขายตองเสียคาใชจายเพื่อการ
นั้นดวยทัง้ สิน้
๓. ผูขายจะตองเตรียมอะไหลของผลิตภัณฑทสี่ งมอบไวบริการในระยะเวลา ๕ ป เมื่อมี
การสัง่ ซื้ออะไหลโดยที่ผูซื้อไมตองผูกพันในการสั่งซื้ออะไหลจากผูขาย
๕. ภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ ผูขายจะตองทําบริการหลอลืน่ ตามกําหนดระยะเวลา
ตามมาตรฐานของผูผลิต และหรือใหบริการอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อใหผลิตภัณฑนั้นทั้งหมดอยูในสภาพดีตลอด
ระยะเวลาประกัน โดยใหหนวยงานผูครองรถของผูซื้อนํารถเขาบริการตามศูนยบริการของผูผลิตที่ใหการ
บริการในจังหวัดนั้น หรือจังหวัดใกลเคียง
๖. ผูขายตองฝกอบรมดานบํารุงรักษาและการใชเครื่องจักรใหกบั เจาหนาที่ของเทศบาล
ตําบลกําพวน ไมนอยกวา ๑ วัน

