
                                                                             

     ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
     เรื่อง  ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์  

       ----------------------------------------- 

   ด้วย เทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน  1  รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  -  รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด  1 ตัน (ขนาดมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400  ซีซี)  ขับเคลื่อน  4  
ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ  จ านวน  1  คัน  (ตามเงื่อนไขการเช่ารถแนบท้ายประกาศ)   โดยมีข้อก าหนดดังน้ี    

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายของที่สอบราคาเช่าดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว    
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ 

เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล 

บ้านใหม่ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
                    6.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
                    7.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
                   8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้   
  ๑.  ในวันที่  3  ธันวาคม  2556  และระหว่างวันที่   6  ธันวาคม   2556   ถึงวันที่  18   
ธันวาคม   2556  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุกองคลัง ส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านใหม่  
  ๒.  ในวันที่   4  ธันวาคม   2556   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง  16.30  น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมาช้ัน ๑)   และ
ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   19  ธันวาคม    2556 ตั้งแต่เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป  ณ. ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมาช้ัน 2)    

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่งานพัสดุกองคลัง เทศบาล
ต าบลบ้านใหม่  ในวันที่  3  ธันวาคม   2556  ถึงวันที่  18  ธันวาคม   2556 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  น.   ถึง  
๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.tambonbanmai.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๔ 
– ๒๘๒๗๘๓  ต่อ  13  ในวันและเวลาราชการ 

 

http://www.tambonbanmai.go.th/
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                  ประกาศ  ณ วันที ่     3    เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕6 
 
 
 
 

                    ( นางส ารวย  ชุนเกาะ )      
                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เง่ือนไขการเช่ารถยนต์  

1.  คุณสมบัติผู้ให้เช่า  
  1.1   ต้องเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย  
  1.2   มีวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในการให้บริการในงานดังกล่าวนับถึง 
               วันย่ืนซองสอบราคา   
  1.3   มีหลักค้าประกันสัญญา 5%  
2. คุณสมบัติรถยนต์  
  2.1   รถยนต์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด  1 ตัน (ขนาดมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400  ซีซี)  
          ขับเคลือ่น  4  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบกระจกมองข้างพับไฟฟ้า , กุญแจรีโมท,กันขโมย,  
                ABS,EBD   
  2.2   ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้องและเป็นไปตาม พ.ร.บ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  2.3  เป็นระบบพวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (เพาเวอร์) มีระบบความปลอดภัย ติดตั้งวิทยุ-
          ซดีี พรอ้มลา้โพงหน้าหลงัและอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผลติ มเีครือ่งมอืประจ ารถตาม
           มาตรฐานของผูผ้ลติอย่างครบถ้วน   
  2.4    ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ พร้อมติดฟิล์มกรองแสงตาม 
                มาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด   

3. เง่ือนไขในการเช่า  
  3.1   ระยะเวลาในการเช่า 5  ป ี 
  3.2   ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องได้มาตรฐานเป็นไปตาม พ.ร.บ. และกฎหมายที่ 
                   เกีย่วข้อง   
  3.3   เป็นรถใหม่   
  3.4   ผู้ให้เช่าต้องน้ารถยนต์ที่จะให้เช่าไปจดทะเบียนและสามารถใช้งานได้ถูกต้องตาม       
                กฎหมาย โดยผูใ้ช้เช่ารบัผดิชอบค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานดังกลา่ว   
  3.5   ให้ผู้เช่าจะต้องจัดให้มีการท้าประกันภัยรถยนต์ประเภทช้ันหนึ่งกับบริษัทประกันภัยที่ 
              มคีวามมัน่คงและตาม พ .ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  
 
 
                                                                          ประธานกรรมการ  ฯ 
    (นายธนาวุฒิ  บุญญานุสนธิ์) 
 
 
        กรรมการ ฯ                                         กรรมการ ฯ  
             ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน )                      (นายประมวล  ชอบทดกลาง) 
 
 
          /3.6 หากรถยนต์  
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   3.6    หากรถยนต์คันที่เช่าช้ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ ผู้ให้เช่าต้องด าเนินการ        
                      ซอ่มแซมบ ารงุรกัษาและรบัผดิชอบค่าใช้จา่ยตลอดจนหารถยนต์มาทดแทนเพ่ือการใช้ 
                      งานโดยเรง่ด่วน   
   3.7    ค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษาต่าง ๆ รวมทั้งการต่อทะเบียนรถยนต์ ค่า 
                      ท าประกนัรถและค่าเปลีย่นถ่ายน้ามนัเครือ่ง ใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของผูใ้หเ้ช่า  
                      ยกเว้นค่าน้ ามนัเช้ือเพลงิใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของผูเ้ช่า   

4. ระยะเวลาการส่งมอบ  
            ภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาเช่า  

5. ก าหนดราคากลางในการเช่า  
                     รถยนต์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด  1 ตัน (ขนาดมีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400                     
            ซีซี)  ขับเคลื่อน  4  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ  จ านวน  1  คัน    ราคาไม่เกิน 19,670   
            บาทต่อคันต่อเดือน  

6. เง่ือนไขการจ่ายเงิน  
          จ่ายค่าเช่าเป็นรายปี 

 
 

                                                                          ประธานกรรมการ  ฯ 
    (นายธนาวุฒิ  บุญญานุสนธิ์) 
 
 
        กรรมการ ฯ                                         กรรมการ ฯ  
             ( นายเริงรบ  บทสูงเนิน )                      (นายประมวล  ชอบทดกลาง) 
 
 
 
 


